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KRAPOTKINS TE<)RIER OM INBÖRDES HJÄLP 

Den ryske tänkarens läror ha bevarat sin aktualitet. Mycket av vad han 
har att säga om centraliseringens faror och om behovet av gemenskapsformen, 
där inbördes-hjälp-principen kommer till sin rätt, kan godtagas av den 

moderna sociologien 

Ha de åsikter, som framställts i .Inbördes 
Hjälp. av Krapotkin (1902) verifierats av den 
moderna vetenskapen eller ha de vederlagt$? 
Finns det några moderna arbeten i dessa frågor 
och i så fall vilka? A k e W i k a n d e r. 

J ag fåt medge, att när jag först läste Åke Wi
kanders fråga, så föref,öll den mig tämligen orim. 
lig., Jag hade hemfallit åt den, som jag tror, gan
ska vanliga fördomen att hänvisa Krapotkin ti11 
Museet för föråldrade och naiva teorier. Jag 
plockade emellertid ned »Inbördes hjälp» från 
bokhyllan, där den onekligen stått orörd under 
ganska många år och började läsa om den. Och 
det var väl värt mödan. Jag vill inte här taga 
ställning ti1l hans biologiska, etnologiska och 
historiska resonemang. Man kan väl utgå från 
att en hel del av det som han säger i de kapit
len numera måste betraktas såsom helt föråldrat, 
annat står sig kanske - det kan möjligen mina 
kolleger på denna avdelning upplysa frågestäl
laren om. Det som framförallt kom att fängsla 
mig var de sista kapitlen, som handlade om in
bördes hjälp bland oss själva. 

En av Krapotkins tankar är ju den, att den 
i effektivitetens namn bedrivna centraliseringen 
är skadlig. Det är alltså det problem som vi nu 
diskutera i formen av kommunal självstyrelse 
contra förstatligande av en rad allmänna upp
gifter .och göromål. I det stycket är Krapotkin 
alltså alltjämt aktuell. Att säga att hans teorier 
verifierats eller ej i detta avseende är däremot 
svårare, det innebär ju i viss mån ett positivt 
ställningstagande. För min del anser jag utan 
tvivel att den kommunala självstyrelsens sönder
vittrande kan bli ett allvarligt hot mot vår demo
krati, enär det leder till ett organisationsvälde, 
som i många avseenden måste komrna diktaturer
na nära. 

Centraliseringen ter sig för Krapotkin som en 
fara därför att den upplöser gemenskapsformer, 
inom vilka inbördes-hjälp-principen fått en , a
turlig hemvist. Det är framförallt den sidan av 
Krapotkins framställning, som intresserar mig, 
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ty det förefaller mig uppenbart att han i :5in 
skildring av de gemenskapsformer som hyllade 
inbö~des-hjälp·principen kornmit att beskriva den 
typ av gemenskap som i den moderna socialpsy
kologien går under namnet primär grupp. Vi ha 
talat om den gruppbUdningstypen i vårt ·war 
för någon tid sedan på frågan om community 
groups (se V.-J. nr 18). Som en av dess bety· 
delsefullaste egenskaper brukar man ange vi
känslan, d. 'V. s. kanslan av solidaritet och sam
hörighet, vilket i · sin tur igen för med sig en 
känsla av trygghet. Krapotkin skildrar det på 
följande :sätt: »Statens övertagande av alla so· 
ciala funktioner gynnade nödvändigt utveckling· 
en av en otyglad trångsint individualism. I sarn
ma mån som skyldigheterna mot staten ökades, 
befriades medborgarna från plikterna mot var
andra. I gillet - och under medeltiden tillhörde 
varje man något gille eller brödraskap - voro 
två 'bröder' skyldiga att turvis vaka över en 
broder, som blivit sjuk; nu skulle man nöja sig 
med att hänvisa sin granne till närmaste fattig
sjukhus.>> I bykornrnuner och liknande gemen
skapsformer, som man i den moderna staten på 
alla sätt söker slå sönder, existerar ännu inbör
des hjälpprincipen eller också strä;var man efter 
att återställa den, att finna någon form för den. 

Kan man då säga att det är riin och reson att 
överhuvudtaget tala om denna inbördes-hjälp
princip? Ligger det inte mera sanning i teorien 
om allas kamp mot alla? Teorien om allas kamp 
mot alla har fått en konsekvent teoretiker i 
engelsmannen Thomas Hoibbes. Han säger: »Fler
talet av dem, som skrivit om samhällslivets för
hållanden, antingen förutsätta, söka göra gällan
de eller postulera att människan skulle vara av 
naturen lämpad för samhällsli'v; hon skulle vara 
en social varelse. På denna grundval bygga de 
sedan upp sin samhällslära, alldeles som om det 
för fredens bevarande och för hela människo
släktets styrelse inte behövdes någonting annat 
än at! människorna inginge vissa avtal och över
enskommelser, som de sedan själva kalla lagar. 
Detta axiom är emellertid falskt, ehuru det väl 

godtagits av de flesta, och det är en villfarelse 
som kornmer av en allt för ytlig uppfattning 
av rnänniskonaturen.» Robbes är den renodlade 
individualisten, han tror inte på något ursprung
ligt gott hos henne. Kan man då inte säga att 
de senaste årens händelser givit honom rätt: män
niskan är en varg för människan. Är det inte den 
läxa vi fått lära? 

Men man kan lika gärna 'vända på tesen. Man 
kan visa på all den hjälpsamhet och solidaritet 
som blommat i oc:kupationens och förtryckets 
skugga. Krapotkin har rätt så tillvida, att männi
skan är en gruppvarelse och hennes beteende 
bestämmes i hög grad av grupplivet. Men liv<!t 
i gruppen förutsätter inbördes hjälp och solida
ritet, gruppens liv består till en stor del just 
i sarnarbete och det vore otänkbart om allas 
kamp mot alla vore den enda principen för den 
·.-~1änskliga samlevnaden. 

Så vitt jag kan förstå skulle den moderna 
sociologien i många avseenden godkänna Krapot
kins teorier. 

\f 'i' C:.~~~ '6lf/ l:~"" J Y--- . --
Torgny T:son S egerstedt. 

BÖR SVERIGES STATSSKICK 
DECENTRALISERAS? 

En federativ styrelse skulle leda till orimliga 
konsekvenser och minst av allt gagna social

politiken 

· Någon sakkunnig har räknat ut att Sverige 
skulle kunna delas i sju större områden, så 
lagda, att inom vart och ett av dessa alla prak
tiskt taget skulle kunna resa på morgonen till 
eller från huvudorten samt återkomma till bo
stadsorten på kvällen. Om i dessa huvudorter 
förstärkta länsstyrelser inrättades samt lands
tingen centraliserades, skulle en federativ sty
relse, liknande Schweiz' kantonalstyrelse, samt 
huvuddelar av socialpolitiken förläggas till dessa 
orter, under det att rikspolitiken förblir vid en 
riksdag med enkammarsystem och riksregeringen 
utgöres av visserligen under politiskt inflytande 
tillsatta, ·men för 5-årsperioder förordnade stats
råd. 

Borde icke en sådan utveckling eftersträvas? 
E. B. 

Det är svårt att besvara Eder fråga, dels eme
dan Edert förslag är tämligen allmänt odh vagt 
utformat, dels på grund av att Ni inte uppger de 
motiv, som enligt Er mening tala för en genom-
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FOLKSLAG »B~ANDADE>> 

TRUPPFÖRBAND? 
l i l ; 1 1 :. 

De rySka .'' ppfö~tande,'nJ, besf~r ;a,v .en; enhetlig nati01'talit~~ men under ~riget 
har pa l grund J ~v re~r1yterltng~svartgheter »blandade» forband uppstatt 

l l . l 1 l ' 

~ :L i l . , t , : l· . 
Man Jul. ofta , der ~~et, l[ nu senast i truppförbanden ersättningspersonal från långt · 

samband JDed ~rahsport~~ gen4ml Sver,ig~, läst avlägsna hemorter, när förlusterna varit mycket 
att deq ~da ~rmens ~ld ter b~st~ av 

1
en b~- stora. Under de -håda sista krigsårens snart sagt 

ldg samUng av alla de i d t sov~eteyska t fo kba- oav·brutna ryska offensiv har sålunda »blandade» 
vet Ingående f~lks,agen. nk-emot' h~r mu ej ta- trup'pförband uppstått. -
las ~m enhetli~a förban~ ~~ t. e~. Ih~g~~er,\ k~l- Något samband med »den imponerande enig-
mueker o~h vad d~ allt heta. Är karlske 1detta .en heten och frånvaron av minoritetsproblem i Sov-
av ~örkia.r,ingata \till den ;impofe~nde entg~ei jet» ·har dessa »blandade» förband icke. · · 
ten loch f~ånv 

1 
on av :r;rtin~rite~pro~lem ·i ,Sov- Vad FN beträffar kan man royoket väl före-

jet? Är e)f de, t~ken ;rik~g, att enda fänltbar~ ställa sig, att »i en ·ack så avlägsen framtid» en 
vägen ~tt 1 en 

1
ackl så avlägsen framtid nå ~stå-

d-L f d t. •• ld l .. 1 ~ t ! N F . l r 1 polisarme kan rekryteras enligt samma grunder 
en i re ~ va'r ehn, ar ,att e nya l · :s po •s- som Frankrikes främlingslegioner. Men inom en 
arme f>estår ~·V a a folk i vär.dem blandJd~ Ii d 

' 1 l J ' ~ 1 ' 1 överskå lig framtid beror världsfreden på möj-
~je ~g,mente, tvarj kop1pani, varji: gJiUp~, . ligheten att samordna olika nationer och deras 
ej S'f~ ski!da rati~nell~ för~an~? · 1· C. ·R. B. · krigsmakter till samfälld ·verksamhet. 

l : ; l l ' l l 1 : . l' i 1'. l 

lno~ rySka armb är dl n territ~ri<Hlt thn~a 
organisati6neh oc~ r.~krytbrin,gen ~ ~rin~ip till
limRad lik~om i a}~a andra: länder. pe:rys,a t~up
perna bes,år; sålupd~ ,av ~u~tionepa» forb~nd. 

Under .Rriget Mn avsteg från ~e~na princip -
måst göraå, tydligen 1 beroende på j omöjHgh~ten . 
att inom ' rlorderlig 

1 
tid ~illföra de kämpaf-de 

l l l l l ' l- ,· 

W. Klee-ro. 

~ l 

Röda armen består i . regel av ur folkslagssynpunkt en· 
hetligt sam~ta förban&. . 

i l l l l 
l l ·j l t J l. ~ 

gripande äru;lring Av den s~eDska statsordrlin~en. 
I korthel ~qu;t jag ~mellertid svara att någx\a ~äl 
för att ändf.a vårt t~Usskick på de lipjer Ni för-

.HUR BEHANDLAS I)E / TYSKA KOLONJSTERNA .. I 

orda{ enlif. ' min me~ing iJke föret gga. 1 

Vaa bet~äffar uppdelnin$,en av S\rerige i skil
da o~råden av ankiven be~kaffenh~t, så örstår 
j,g fpr det l första ~nte, varför det skulle vara av 
$törr~ värd~ att a ut ,inom ~r· kort.l~" tid s~<Pne 
kunnf resa \,.till ett Qmrådes ,lhuvudoh ; det~' är ju 
dess bättre ! så att Qdast ett ' fåtal lita be!h v. att 
pers9nligen1' kommJ r;ticera # d lokaUörva triing· 
ens huvudorgan. ~h sådan uppde~ning ~kplle 
feda 1till d~ ori~liga korlsekvensen, att vissa 
förva,ltning$olnrådep. i . södr~ och ~eller~ta , de· 
larn:a\ av -IJndet sk~ Ile omfatta ep. jmycket stor 
del ar befdlkningen, under \,det att motsvarande 
p.nråden inom delar av Norrland sk;ulle omfatta 
n lott :några ltiotuserifal perso er. 'l ' t 

En lfederJtiv styrelse har 1\1Ppv.äxt•li stater, där 
vissa från ~örjan hblt eller ~u\ruds~kligeq själv

·k~nd~g~ pdhtiska .e~heter sl·agit sig ~amma~ . En 
f~dera~Iv uppdelnmg av ettf land $~d SjVeriges 
~nhethghet ; t?rde ~l9r!g ha f1' rekom~it odh !.synes 
pyer,· ~mvud eke rm~hgen ky na koh ma ~ fråga. 
~tt ski~ja l.fellan $ocialpol tik oc~· rikspolitik 
fil så ~ VItt JAg förstår icke 

1~öjligt; len st~r , del 
av ~er~t~a~a riks p~. litiska / ~ågorna \äro j l Just 
koc1rlroht~ska. EdJ!~ tanka~ å införande' ~v en-
ammarsy~t~m och) en fö·r vi s perio~ föiordnad 

regering ä-to, så vi~t vävan~~ att d~ i d~tta l sam
~anhang eke ku na upl t gas t~ll \ d1s~ussion. 

11 ~: 1 ,· 
l '1'1 .1::~: l -+· 
l ~,, . !1 ' ' · ~ 

l l l . / l • · H erbertt Tmgsttrn. 
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Il l l /. 
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. SYDAFRIKA? .. 

Någon konfiskation av deras egendom har inte ägt rum 

När nu världen på nytt efter det .tyska kri
get. åter skall ommöbleras, hur är måhända den · 
s. k .• sydvästafrikanska .. lrågans lösning tänkt? 

Jag åsyftar lösningen av d~ tyska kolonister
nas dubbla medborgarskap. Har -deras egendom · 
på något sätt i stil med förhållandet i Togo, 
Tanganjika och Kamerun efter det förra världs
kriget konfiskerats? O l o f B e r g, 

ingenjör. 

D å sydafrikanska trupper under förra världs
kriget erövrade tyska sydvästafrika, .. ledde det 
icke till konfiskering av tysk egendom. Däremot 

De forna tys~ besittningarna i A /rika. 

måste tyska· statsanställda lämna landet, som ef
ter fredsslutet ·blev mandat under Sydafrika. En 
överenskommelse mellan SydafrikanSka och tys
ka ·regeringarna 1923 resulterade i en lag 1924, 
som tillerkände alla tyskar i sydvästafrika brit
tiskt medborgarskap, om de ej särskilt tillkänna
gåvo önskan att ej mottaga -det. Av 3.4891 tyskar 
uttalade endast 261 önskan att undgå brittiskt" 
medborgarskap, men de sål!Unda naturaliserade 
behöllo samtidigt sitt ~yska medborgarskap. Efter 
det andra världskrigets utbrott, då Tyskland och 
Sydafrika åter stodo mot varandra som fiender, 
tog det sistnämn.da landet . sin naturaliseringspo
litik under omprövning, och 1942 stiftades en 
lag; so~ herövade de tyskar· sydafrikanskt med
borgarskap, vilka förvärvat det genom lagen av 
1924. Likaledes fråntogs medborgarskapet såda
na tyskar av sydafrikansk nationalitet, 8om fri
villigt · låtit naturalisera sig men som gynnade 
unionens fienders intressen. Någon egendomskon
fiskation är emellertid icke känd i detta eller 
andra sammanhang. 

Erik Lönnroth. 
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