
Brevet i arkivet

År 1990, efter kommunismens sammanbrott i Östeuropa, men innan dess 
sammanbrott i Sovjetunionen, publicerade det sovjetiska kommunistpartiets 
centralkommittés tidskrift för historiskt arkivmaterial det brev som här åter
ges i sin helhet i Sociologisk Forskning. Det var en omvändning under galgen. 
Andreij Sacharov, Valentin Turtjin och Roy Medvedev formulerade sina var
ningsord den 19 mars 1970. De pläderade för reformer av samma innehåll 
som ”Glasnost” och ”Perestrojka”, men 15 år innan Gorbachovs m akttillträ
de. De varnade att Sovjetunionen stagnerade och alltmer halkade efter Väst. 
Termen ”stagnation” (zastoij), som sedan blivit ett begrepp för perioden efter 
1970, myntades här för första gången. I brevet varnade man för ”katastrofa
la följder” såvitt man inte demokratiserade landet. Om några år kan det vara 
för sent skrev man, profetiskt. Brevet ignorerades totalt av dåtidens ledarskap, 
men dess 14 krav kom ändå att stå högt på den politiska dagordningen under 
Gorbachov-eran (Archie Brown: The Gorbachev Factor, OUP, 1997:8). Turtjin 
skrev efter Sacharovs död att det var brevets krav som var den verkliga inled
ningen till Glasnost (i ”Andreij Sacharov. Facets of a Life, Edition Frontiéres, 
1991: 639).

Tjugo år efter det att brevet skrivits publicerades det tillsammans med en 
upplysning från tidskriftens redaktion att det legat begravt i centralkommit
téns arkiv under hela mellantiden (se rutan nedan). Som addendum till brevet 
publicerades en not från Andreij Sacharov och Roy Medvedev, som förklara
de att de versioner som cirkulerat underjordiskt inte var korrekta återgivning
ar av deras brev (se nedan, sid 21). I historikern Archie Brown’s biografi om 
Gorbachov framkommer att någon engelsk version ej publicerats. Den sven
ska översättningen är gjord av Malin Lundén, direkt från det ryska originalet. 
/  Sociologisk Forsknings redaktion
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”Utan en genomgripande demokra
tisering kommer vårt samhälle inte 
att kunna lösa sina problem”
Brev till det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté i mars 1970

AV ANDREIJ D. SACHAROV, V.F. TURTJIN OCH ROY A. MEDVEDEV

Till generalsekreteraren för kommunistpartiets centralkommitté, kam rat L.I. 
Brezjnev, till ordföranden för SSSR:s ministerråd, kam rat A.N. Kosygin, till 
ordföranden för SSSR:s högsta sovjets presidium, kam rat N.V. Podgornyj

Högt ärade Leonid Ilitj! Högt ärade Aleksej Nikolajevitj! Högt ärade Nikolaj 
Viktorovitj!
Vi vänder oss till Er i en fråga av stor betydelse.
Vårt land har uppnått mycket inom den industriella utvecklingen, inom 
utbildning och kultur. Levnadsförhållandena för de arbetande har storligen 
förbättrats, och nya socialistiska relationer mellan människor har skapats. 
Dessa framsteg har en internationell och historisk betydelse. De har påverkat 
skeendena i världen i hög grad och lagt en stabil grund för fortsatta fram
gångar för kommunismens sak. Men vi kan också se allvarliga svårigheter och 
brister.

I detta brev diskuteras och utvecklas en ståndpunkt, som man kortfattat

Brevet publicerades först 1990 i Bulletin för Centralkommittén i Sovjetunionens 
kommunistiska parti (Izvestija TsK KPSS), 11:150 - 159, med följande ingress:
Det nedan publicerade brevet från A.D. Sacharov, V.F. Turtjin och R.A. Medvedev, förvaras i kom

munistpartiets centralkommittés arkiv. Det skickades av A.D. Sacharov till L.I. Brezjnev den 19 

mars 1970 och det kom samma dag till kommunistpartiets centralkommitté. I början av påföljande 

månad skickades brevet på order av chefen för den allmänna avdelningen, K.U. Tjernenko, till polit

byrån för kommunistpartiets centralkommitté för kännedom. L.I. Brezjnev, G.I. Voronov, A.P. 

Kirilenko, A.N. Kosygin, K.T. Mazurov, H.V. Podgornyj och A.N. Sjelepin tog del av innehållet i 

brevet. Trots detta lämnades det utan påföljder: den ”breda och öppna diskussion om synnerligen 

viktiga problem” som författarna till brevet manade till, förverkligades inte då.
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kan formulera i följande teser:
1. För närvarande finns ett trängande behov av att genomföra en rad åtgärder, 

som syftar till en fortsatt demokratisering av landets samhälle. Detta behov 
kommer sig av ett starkt samband mellan våra problem inom teknisk-eko
nomiska framsteg, vetenskapliga ledarskapsmetoder, och frågor om infor
mationsfrihet, öppenhet och konkurrens. Behovet kommer sig även av 
andra inrikespolitiska och vissa utrikespolitiska problem.

2. Demokratiseringen bör leda till bevarandet och stärkandet av den sovjetis
ka socialistiska uppbyggnaden, den socialistiska ekonomiska strukturen, 
våra sociala och kulturella framgångar och den socialistiska ideologin.

3. Demokratiseringen, som skall ledas av SUKP i samarbete med alla sam
hällsskikt, skall bevara och stärka partiets ledande roll på de ekonomiska, 
politiska och kulturella planen i samhället.

4. Demokratiseringen bör ske stegvis för att undvika eventuella komplikatio
ner och sammanbrott. Samtidigt måste den vara djupgående, genomföras 
konsekvent och vara förankrad i ett noggrant utarbetat program. Utan en 
omfattande demokratisering kan vårt samhälle inte lösa sina problem och 
kommer inte att kunna utvecklas som det ska.

Det finns anledning att tro att de åsikter som förelagts i dessa teser i en eller 
annan utsträckning delas av en betydande del av arbetarklassen. De återspe
glas i ögonen hos studerande och arbetande ungdomar och i många diskussio
ner i intima kretsar. Vi anser det emellertid ändamålsenligt att lägga fram teser
na i en sammanhängande skriftlig form för att det skall leda till en bred och 
öppen diskussion av dessa mycket viktiga problem. Vi strävar efter ett positivt 
och konstruktivt angreppssätt, som kan accepteras av partiets och statens led
ning, och vi strävar efter att förklara missförstånd och ogrundad rädsla.

*  *  *

Under loppet av det senaste årtiondet har man i folkhushållningen i vårt land 
kunnat upptäcka oroande tecken på missämja och stagnation. Dessutom går 
dessa svårigheter tillbaka till en tidigare period och ligger på ett djupare plan. 
Nationalinkomstens tillväxttakt minskar obönhörligen. Klyftan blir allt stör
re mellan den ökning av produktionskapaciteten som är nödvändig för en nor
mal utveckling och den reella ökningen. Det har gjorts många misstag i 
bedömningen av politiken för teknik och ekonomi inom industrin och jord
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bruket, och behandlingen av akuta frågor har förhalats på ett oacceptabelt 
sätt. Defekter i systemen för planering, beräkning och belöning leder ofta till 
motsägelser mellan lokala intressen och myndigheters intressen å ena sidan 
och befolkningens och statens å den andra sidan. Som ett resultat av detta gör 
utvecklingsreserven inom industrin inte de framsteg den borde, och framste
gen inom tekniken går m ärkbart långsammare. Av samma anledningar för
störs landets naturtillgångar på ett okontrollerat sätt och helt ostraffat: skogar 
kalhuggs, vattenkällor förorenas, man övergödslar värdefulla jordbruksom rå
den, det förekommer erosion och försaltning av jord osv. Den kroniskt svåra 
situationen inom jordbruket och särskilt inom djuruppfödningen, är allmänt 
känd. Befolkningens realinkomster har under de senaste åren nästan inte ökat, 
livsmedel, sjukvård och vardagliga tjänster har förbättras mycket långsamt 
och olika territoriellt sett. Antalet bristvaror ökar. Det finns vissa tydliga teck
en på inflation. Särskilt oroande inför framtiden är den stagnerande utveck
lingen inom utbildningen, och våra kostnader för utbildning är de facto två 
gånger lägre än i USA, och växer långsammare. Alkoholismen ökar tragiskt i 
omfattning och narkomanin börjar göra sig påmind. I många områden i lan
det ökar brottsligheten systematiskt. På en rad ställen ökar symptomen på 
korruption. I vetenskapliga och tekniska organisationer stärks byråkratise- 
ringen, myndighetsbundenheten, initiativlösheten och det formella förhåll
ningssättet till arbetsuppgifterna.

En avgörande sammanfattande faktor för att jämföra ekonomiska sys
tem, är som bekant arbetsproduktiviteten. Och detta är det värsta av allt. 
Arbetsproduktiviteten förblir hos oss många gånger lägre, än hos de mest 
framträdande kapitalistiska länderna, och dess tillväxt har kraftigt avtagit.

Denna situation förefaller särskilt svår, om man jämför den med situa
tionen i de ledande kapitalistiska länderna, och särskilt med USA. Genom att 
införa element av statlig reglering och planering, har dessa länder gjort sig av 
med de nedbrytande kriser, som tidigare plågat den kapitalistiska världen. En 
bred tillämpning av automatik i produktion och databehandlingsteknik möj
liggör en snabb produktionstillväxt, vilket i sin tur delvis bidrar till att över
vinna sociala problem och motsägelser (till exempel genom utbetalning av 
arbetslöshetsersättning, förkortning av arbetsdagen o dyl.). N är man jämför 
vår ekonomi med USA:s ser vi att den ligger efter inte bara kvantitativt, utan 
även -  vilket är det sorgligaste -  kvalitativt. Ju nyare och mer revolutioneran
de någon aspekt av ekonomin är, desto större klyfta mellan oss och USA. Vi
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ligger före USA i kolutvinning, men ligger efter i oljeutvinning, ligger mycket 
efter i gasutvinning, hopplöst efter i kemi och oändligt mycket efter i databe- 
handlingsteknik. Det senare är särskilt betydelsefullt, eftersom just tillämp
ning av elektrisk databehandlingsapparatur i produktionen är ett fenomen av 
avgörande betydelse, som radikalt ändrar karaktären på produktionssyste
mets och hela kulturen. Detta fenomen har helt adekvat fått benämningen 
”den andra industriella revolutionen” . Vår park av databehandlingsapparater 
[i fortsättningen: datorer, ö.a.] är hundratals gånger mindre än i USA, och vad 
gäller användningen av datorer inom produktionen, så är skillnaden så stor, 
att det t o m är omöjligt att mäta den. Vi lever helt enkelt i en annan epok.

Läget för nya uppfinningar inom vetenskap och teknik är inte bättre. 
Och här syns inte heller något tecken på att vår roll skulle växa. Snarare tvär
tom. I slutet av femtiotalet var vårt land det främsta i världen; vi hade skick
at upp en sputnik och en människa i rymden. I slutet av sextiotalet förlorade 
vi försprånget, och de första människorna som gick på månen var amerikaner. 
Detta faktum är ett av de yttre tecknen på den betydande och växande skill
naden mellan oss och de ledande västländerna inom vetenskap och teknik.

Under tjugo- och trettiotalen gick den kapitalistiska världen igenom en 
period av kriser och depressioner. Under den tiden skapade vi industrin genom 
att vi använde oss av den ökande energitillgången i landet, av den nyfödda 
revolutionen och genom att vi drev utvecklingen i ett tidigare ej skådat tempo. 
Då lanserades en slogan: Hinna ikapp och förbi Amerika. Och vi hann verk
ligen ikapp [Amerika] under loppet av några årtionden. Sedan förändrades 
situationen. Den andra industriella revolutionen tog sin början, och nu, i bör
jan av sjuttiotalet, ser vi att vi ändock inte lyckades hinna ikapp Amerika; vi 
ligger alltmer efter.

H ur kommer det sig? Varför blev det inte vi som gav startskottet till den 
andra industriella revolutionen och varför är vi dessutom oförmögna att gå in 
i den här revolutionen på samma nivå som de främsta kapitalistiska länderna? 
Inte är det väl så att den socialistiska uppbyggnaden ger sämre möjligheter än 
den kapitalistiska till att utveckla produktionen, och att i kampen mellan 
kapitalismen och socialismen kommer kapitalismen att segra?

Naturligtvis inte! Orsaken till våra svårigheter ligger inte i den socialis
tiska uppbyggnaden, utan tvärtom i dess säregenskaper, i våra livsvillkor, vilka 
går stick i stäv med socialismen och är dess fiender. Denna orsak är antide
mokratiska traditioner och normer i samhället, vilkas grund lades under stal-

12 s o c io lo g isk  forskn ing 1 /2000



Brevet i arkivet

inperioden och som vi ännu inte gjort oss av med. Yttre ekonomiskt tvång, 
begränsningar i informationsutbytet, begränsningar i den intellektuella frihe
ten och andra yttringar av antidemokratiska förvrängningar av socialismen 
som vi hade under Stalin, allt detta har man hos oss betraktat som kostnader 
för industrialiseringsprocessen. Det anses att de inte haft någon allvarlig 
inverkan på landets ekonomi, även om de haft mycket svåra följder både inom 
politik och försvar, för ödet för omfattande delar av befolkningen och för hela 
nationaliteter. Vi lämnar frågan om hur pass berättigat detta förhållningssätt 
är för den tidiga utvecklingen av den socialistiska produktionen -  temponed- 
sättningen i den industriella utvecklingen under åren före krigen talar snarare 
för motsatsen. Men det föreligger inga tvivel om att detta blev en avgörande 
faktor i och med början av den andra industriella revolutionen, att det blev 
den stora bromsen för produktionsutvecklingen i landet. Till följd av den 
ökade omfattningen och komplikationerna inom de ekonomiska systemen 
synliggjordes i första hand problemen med ledningen och organisationen. 
Dessa problem kan inte lösas av en person eller flera, som har makten och ”vet 
allt” . De kräver ett aktivt deltagande från miljoner människor på alla nivåer i 
det ekonomiska systemet. De kräver ett brett informations- och idéutbyte. 
Häri ligger skillnaden i den moderna ekonomin i jämförelse med ekonomin i 
t ex länderna i det antika Östern.

På vägen mot informations- och idéutbyte stöter vi dock på oövervin- 
nerliga svårigheter i vårt land. Riktig information om våra brister och negati
va sidor hemligstämplas på grundval av att den kan ”användas som fientlig 
propaganda” . Informationsutbyte med andra länder begränsas p g a  rädsla för 
”att fientlig ideologi skall tränga igenom”. Teoretiska tillkännagivanden och 
praktiska förslag, som för någon kan tyckas alltför vågade, kapas av vid roten 
utan någon som helst diskussion av rädsla för att dessa kan ”undergräva grun
den” . Vi står inför en uppenbar misstro till konstruktiva tankar och kritiska, 
aktiva personligheter. I denna situation skapas inte förutsättningar att klättra 
uppåt på karriärsstegen för dem som skiljer sig från mängden genom sin 
yrkesskicklighet och principfasthet, utan för dem som i ord framhäver sin tro 
het till partiet och i handling sin trohet till egna begränsade personliga intres
sen, eller för dem som passivt deltar.

Begränsningen av informationsfriheten leder inte bara till att kontrollen 
av ledarna försvåras och att folkets initiativ undergrävs, utan även till att 
ledarna på mellannivå är berövade både rättigheter och information och för-
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vandlas till passiva tjänstemän utan beslutsrätt. Ledare av högre rang får en 
alltför otillräcklig och tillrättalagd information och även de är berövade möj
ligheten att till fullo utnyttja sin makt.

Produktionsreformen 1965 var i högsta grad en nyttig och viktig början, 
som kom till för att lösa viktiga problem inom ekonomin. Vi är emellertid 
övertygade om att det inte räcker med bara ett ekonomiskt initiativ för att den 
helt ska kunna fylla sin funktion. Dessutom kan dessa ekonomiska åtgärder 
inte helt genomföras utan reformer inom områdena ledning, information och 
öppenhet.

Detsamma gäller även sådana löftesrika initiativ, som att starta företag 
-  sammansatta produktionskollektiv med en hög grad av självständighet i frå
gor som gäller produktion, finansiering och personal.

Vilket konkret ekonomiskt problem vi än tar, skulle vi mycket snabbt 
komma till slutsatsen, att en vetenskaplig förklaring är nödvändig till sådana 
allmängiltiga, principiella socialistiska problem, som former för ett feedback- 
system till ledningen, prisbildning vid avsaknad av en fri marknad, allmänna 
principer för planering mm, för att uppnå en tillfredsställande lösning. Just nu 
talas det mycket hos oss om nödvändigheten av ett vetenskapligt förhållnings
sätt till frågor som rör organisation och ledarskap. Det är naturligtvis riktigt. 
Endast ett vetenskapligt förhållningssätt till dessa problem tillåter oss att över
vinna hinder, och att förverkliga de möjligheter att styra ekonomin med hjälp 
av den teknisk-ekonomiska framgång, som avsaknaden av kapitalistisk egen
dom har bringat. Men ett vetenskapligt förhållningssätt kräver fullständig 
information, fördomsfri tankegång och skapandefrihet. Så länge man inte lagt 
grunden till dessa villkor (och då inte bara för enskilda personer, utan för den 
breda massan), kommer pratet om en vetenskaplig ledning förbli tomt prat.

M an kan jämföra vår ekonomi med ett fordon, som passerar en rad 
korsningar. Så länge det var lite trafik, kunde trafikpolisen utan problem han
tera situationen, och trafiken flöt normalt. Men trafiken ökar hela tiden, och 
plötsligt blir det trafikstockning. Vad gör han i en sådan situation? M an kan 
bötfälla förarna och byta trafikpolis, men det förändrar inte situationen. Den 
enda utvägen är att vidga gatukorsningarna. De problem som hindrar utveck
lingen i vår ekonomi ligger i den samhällspolitiska sfären, och alla åtgärder 
som inte avlägsnar dessa hinder är dömda till ineffektivitet.

Överlevarna från stalinperioden har ett negativt inflytande på ekonomin, 
och inte bara direkt genom att de inte intar ha en vetenskaplig attityd till pro
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blem som rör organisation och ledning, utan även indirekt genom att deras 
inflytande leder till en minskning av arbetskapacitet bland representanter för 
samtliga yrken. Och vad gäller den andra industriella revolutionen, blir just 
skapande arbete allt viktigare för produktionen.

I detta sammanhang är det omöjligt att inte säga något om problemen i 
förhållandet mellan staten och intelligentian. Informations- och skapandefri- 
het är nödvändiga för intelligentian p g a naturen av dess verksamhet, dess 
sociala funktion. Intelligentians strävande efter att utvidga denna frihet är 
både laglig och naturlig. Men just staten hindrar detta strävande genom alla 
möjliga begränsningar, administrativt tryck, friställning från anställning och 
till och med rättsliga processer. Detta skapar en brytning, en ömsesidig miss
tro och djupgående, ömsesidiga missförstånd, vilka försvårar ett fruktbart 
samarbete mellan de parti-statliga skikten och intelligentian, det vill säga själ
va de aktiva och de för samhället mest betydelsefulla skikten. I dagens moder
na industriella samhälle, när intelligentians roll oupphörligen växer sig större, 
kan man inte kalla denna brytning för något annat än självdestruktiv.

Den övervägande delen av intelligentian och ungdomen förstår nödvän
digheten av en demokratisering. Den förstår även nödvändigheten av försik
tighet och gradvishet i detta, men de kan inte förstå och rättfärdiga handling
ar av uppenbart antidemokratisk karaktär. Sannerligen, hur kan man rättfär
diga innehållet i fängelser, läger, mentalsjukhus, bestående av individer, även 
om de är oppositionella, men vilkas opposition ligger inom ramen för lagens 
råmärken, inom sfären för idéer och övertygelser? I en rad fall handlar det ju 
inte alls om någon opposition, utan helt enkelt en strävan efter att informera, 
efter vågade och obundna diskussioner om frågor som är viktiga för samhäl
let! Det är otillåtet att fängsla författare för deras verk. M an kan inte förstå 
och rättfärdiga sådana klumpiga och synnerligen skadliga åtgärder, som att 
utesluta den allra största och populäraste sovjetiske författaren ur författar
förbundet, han som är patriotisk och human i allt han gör. M an kan heller inte 
förstå åtgärder som att ödelägga redaktionen för ”Nya Världen” [Novij Mir, 
ö.a.] efter att den hade samlat de mest progressiva krafterna i marxist-leninis
tisk socialistisk riktning!

Det är nödvändigt att säga ytterligare något om de ideologiska proble
men.

Demokratiseringen med dess fullständiga information och konkurrens 
måste efter att ha förintat den byråkratiska, rituella, dogmatiska, officiellt

so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  15



Sacharov, Turtjin & M ed ved ev

hycklande och dumma stil, vilken nu tar så mycket plats, bringa den nödvän
diga dynamiken och skapandekraften tillbaka till vårt ideologiska liv (till sam
hällsvetenskaperna, konsten, propagandan).

Kursen mot demokratisering kommer att minska klyftan mellan den 
parti-statliga apparaten och intelligentian. Ömsesidig oförståelse kommer att 
ge vika för ett tätt samarbete. Kursen mot demokratisering kommer att fram
kalla en ström av entusiasm, vilken kan jämföras med entusiasmen under tju
gotalet. De bästa intellektuella krafterna kommer att mobiliseras för att lösa 
problemen inom industri och samhälle.

Att genomföra en demokratisering är ingen enkel process. Dess normala 
förlopp kommer att hotas av individualistiska, antisocialistiska krafter å ena 
sidan, och å andra sidan av förespråkare för den ”starka m akten”, demagoger 
av fascisttyp, vilka i egna syften kan försöka utnyttja landets ekonomiska svå
righeter, intelligentians och statsapparatens ömsesidiga misstro och missför
stånd samt existensen i vissa samhällsskikt av borgerliga och nationalistiska 
strömningar. Men vi måste erkänna att det inte finns någon annan utväg för 
vårt land och att vi måste lösa den här svåra uppgiften. Att införa en demo
kratisering på högsta ledningens initiativ och under deras kontroll skulle tillå
ta processen att äga rum planenligt under det att man ser till att alla kretsar 
inom parti- och statsapparaten hinner anpassa sig till det nya arbetssättet, vil
ket skiljer sig från den gamla genom en större offentlighet och öppenhet och 
ett bredare resonemang kring alla problem. Det råder inga tvivel om att majo
riteten av de anställda inom apparaten -  människor, som uppfostrats i ett 
m odernt högutvecklat land -  kommer att kunna gå över till denna arbetsstil 
och mycket snart kunna känna dess fördelar. Ett litet bortfall av människor, 
oförmögna att anpassa sig, kommer bara att stärka saken.

Vi föreslår följande ungefärliga åtgärdsprogram, som man skulle kunna 
genomföra under loppet av tre-fyra år:
1. En förklaring till de högre parti- och regeringsorganen om nödvändigheten 

av en ytterligare demokratisering, om tempo och metoder för dess genom 
förande. Publicera en mängd artiklar, som diskuterar demokratiseringens 
problem i pressen. En gradvis ökning av tillgängligheten av sådant materi
al ända tills alla begränsningar helt tagits bort.

2. En begränsad spridning (genom parti- och sovjetorgan, företag, inrättning
ar) av information om situationen i landet och om det teoretiska arbetet 
med de samhällsproblem, vilka det än så länge inte är någon mening med
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att diskutera på det breda planet.
3. En bred organisation av komplexa produktionsorganisationer (”firm or” ) 

med en hög självständighetsgrad i frågor som rör produktionsplanering, 
teknologisk process, försäljning och leveranser, i finans- och personalfrågor, 
samt en utvidgning av dessa rättigheter till att omfatta även mindre pro
duktionsenheter. En vetenskaplig definiering av den statliga regleringen 
efter noggranna efterforskningar i dess former och omfattning.

4. Upphöra att tysta utländska radiosändningar. Fri försäljning av utländska 
böcker och tidskrifter. Vårt land ska ingå i det internationella systemet för 
upphovsrättigheter. M an bör stegvis ömsesidigt öka och införa lättnader för 
( under loppet av tre-fyra år) utländsk turism, underlätta brevväxling med 
utlandet, och införa andra åtgärder för att utvidga kontakter med utlandet, 
men främja en snabbare utveckling för länder inom COM ECON.

5. Inrätta ett institut för allmän opinionsmätning. Först en begränsad, sedan 
en fullständig publicering av material om befolkningens attityder till de vik
tigaste frågorna inom inrikes- och utrikespolitik, liksom av annat sociolo
giskt material.

6. Amnesti för politiska fångar. Bestämmelser om fullständiga utskrifter av ste- 
nograferade protokoll från rättegångar av politisk karaktär. En samhällelig 
kontroll av fängelseinrättningar och psykiatriska inrättningar.

7. Förverkligande av en rad insatser, som skall förbättra domstolarnas och 
åklagarämbetenas arbete, deras oberoende från den verkställande makten 
och från lokalt inflytande av fördomar och kontakter.

8. Ta bort uppgifterna om nationalitet i passet. Ett enhetligt passystem för 
invånare i stad och på landsbygd. Ett stegvis frångående från systemet med 
passregistrering [här avses den obligatoriska registreringen hos myndighe
terna på boendeorten, ö.a.] parallellt med en territoriell utjämning av skill
nader i ekonomisk och kulturell utveckling.

9. Reformer av utbildningssystemet. En ökning av anslagen till utbildning på 
låg- och mellannivå [alltså ej högskole- eller universitetsutbildningar, ö.a.], 
en förbättring av lärarnas materiella situation, deras självständighet och 
rätt att experimentera.

10. Antagande av en lag om tryck- och informationsfrihet. Underlätta för fri 
stående organisationer och grupper, bestående av medborgare, att skapa 
nya pressorgan.

11. Förbättring av utbildningen för de framstående yrkesgrupper som behär
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skar ledarkonsten. Skapa möjligheter till praktik. Förbättra kunskaperna 
hos de ledande yrkesgrupperna, på alla nivåer, om deras rättigheter till 
självständighet, till att experimentera, till att försvara sina åsikter och 
omsätta dem i praktik.

12. Gradvis införande av en praxis att föra fram flera kandidater vid val till 
parti- och sovjetorgan på alla nivåer, inklusive indirekta val.

13. Utvidga sovjetorganens rättigheter. Utvidga rättigheterna och skyldighet
erna för SSSR:s Högsta Sovjet.

14. Återinförande av rättigheter för de folk, som tvångsdeporterades under 
Stalin. Å terupprätta autonomi för de deporterade folken. Ett stegvis infö
rande av möjlighet till återflyttning.

*  *  *

Denna plan måste man givetvis betrakta som ungefärlig. Det är även klart, att 
den måste kompletteras av specialister avseende ekonomiska och sociala insat
ser. Vi understryker, att demokratiseringen i sig ingalunda löser några ekono
miska problem, den skapar endast förutsättningen därför. Men om man inte 
skapar dessa förutsättningar, kan de ekonomiska problemen inte lösas. Från 
våra utländska vänner får vi ibland höra, hur man jämför SSSR med en kraft
full lastbil, vars förare av alla krafter tram par på gasen och bromsen samti
digt. N u är det dags att använda bromsen på ett vettigare sätt!

Den föreslagna planen visar enligt vår mening, att det är fullt möjligt att 
göra upp en plan för demokratisering, vilken är fullt acceptabel för partiet och 
staten och som vid ett första påseende tillfredsställer landets trängande behov 
av utveckling. Naturligtvis kommer breda diskussioner, djupgående veten
skapliga sociologiska, ekonomiska och allmänpolitiska utredningar att nöd
vändiggöra korrigeringar och kompletteringar. Men det är viktigt att, som 
matematikerna säger, ”bevisa teoremet genom att lösa det” .

Det är också nödvändigt att stanna en stund vid de internationella 
påföljderna som en kurs mot demokratisering medför för vårt land. Inget kan 
öka vår internationella auktoritet, förstärka progressiva kommunistiska kraf
ter över hela världen, såsom en demokratisering av världens främsta socialis
tiska land skulle göra, ackompanjerad av en förstärkt teknisk-ekonomisk 
framgång. Tvivelsutan kommer möjligheterna till en fredlig samexistens och 
ett internationellt samarbete att växa, den kommunistiska ideologins attrak
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tion kommer att öka, vår internationella position kommer att bli säkrare. Det 
är särskilt betydande, att den moraliska och materiella positionen gentemot 
Kina kommer att stärkas, liksom möjligheterna att indirekt påverka (genom 
exempel och teknisk-ekonomiskt bistånd) landets situation, till nytta för fol
ken i båda länderna.

En rad riktiga och nödvändiga utrikespolitiska handlingar från vår rege
rings sida är missförstådda, eftersom informationen till medborgarna är myck
et ofullständig, och i det förgångna har det funnits exempel på felaktig och 
ensidig information, vilket leder till ett ofullständigt förtroende. Ett exempel 
på detta, är frågan om bistånd till lågutvecklade länder. För 50 år sedan bistod 
de av kriget ödelagda länderna i Europa de svältande vid Volga. De sovjetiska 
medborgarna är inte mer hårdhjärtade eller egoistiska. Men de måste vara 
säkra på att våra resurser går till verklig hjälp, används till att lösa allvarliga 
problem, och inte till att bygga pompösa idrottsanläggningar eller till att köpa 
amerikanska bilar till de lokala tjänstemännen. Situationen i den samtida värl
den, vårt lands möjligheter och uppgifter, kräver ett massivt deltagande i sam
arbete med andra stater för att ekonomiskt stödja de lågutvecklade länderna. 
Men för att allmänheten riktigt ska kunna förstå dessa frågor är muntliga för
säkringar inte tillräckliga; man måste bevisa och påvisa, och detta kräver full 
information, det kräver en demokratisering.

Den sovjetiska utrikespolitiken är i sin grund en politik för fred och sam
arbete. Men ofullständig information till allmänheten framkallar oro. I det 
förgångna har det funnits vissa negativa företeelser i utrikespolitiken, vilka 
hade karaktären av överdriven ambition och messianism och som tvingar fram 
slutsatsen att inte bara imperialismen är skyldig till den internationella spän
ningen.

Alla negativa företeelser i vår politik är tätt förknippade med demokra- 
tiseringsproblemet, och detta samband har två aspekter. Avsaknaden av en 
demokratisk diskussion är oroande vad gäller sådana saker som hur man med 
vapen skall hjälpa en rad länder, inklusive t ex Nigeria, där ett blodigt inbör
deskrig ägt rum, vars orsaker och utgång är dåligt kända av det sovjetiska fol
ket. Vi är övertygade om att FN:s säkerhetsråds resolution om den israelisk
arabiska konflikten är rättvis och förnuftig, även om den på en rad viktiga 
punkter inte är tillräckligt konkret. Men det som framkallar oro, är dock frå
gan: Går inte vår position betydligt längre än till detta dokument? Är den inte 
alltför ensidig? Är vårt ställningstagande angående Västberlin realistiskt? Vår
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strävan efter att utvidga vårt inflytande till avlägsna platser utanför våra grän
ser i en situation av spända sovjetisk-kinesiska relationer, en situation av all
varliga problem i den teknisk-ekonomiska utvecklingen -  är den realistisk? I 
vissa fall är en sådan ”dynamisk” politik nödvändig, men den måste vara i 
enlighet inte bara med allmänna principer, utan även med landets verkliga 
möjligheter.

Vi är övertygade om att den enda realistiska politiken i ett sekel av kärn
vapen är en kurs mot ett fördjupat internationellt samarbete, mot ett envist 
sökande efter en linje för ett möjligt närmande i vetenskapliga tekniska, eko
nomiska, kulturella och ideologiska områden, för ett principiellt avvisande av 
massförstörelsevapen.

Vi tar tillfället i akt att säga vår mening om huruvida det är ändamål
senligt att kärnvapenmakterna gör ensidiga och kollektiva uttalanden om att 
man tar principiellt avstånd från initiativtagande till användning av massför
störelsevapen.

Demokratiseringen kommer att leda till att allmänheten bättre förstår 
utrikespolitiken och att avlägsna alla negativa drag från den. Detta, i sin tur, 
kommer leda till att ett av de viktigaste ”essen” i motståndarnas skjortärm 
kommer att försvinna. Ett annat ”ess” är att det välkända ömsesidiga miss
förståndet mellan regerings- och partikretsar å ena sidan och intelligentian å 
andra sidan kommer att försvinna under demokratiseringens första etapper.

Vad väntar då vårt land, om man inte antar kursen mot demokratise
ring? Vi kommer att hamna efter de kapitalistiska länderna i den andra indus
triella revolutionen och stegvis bli en andraklassens provinsialmakt (historien 
känner sådana exempel); de ekonomiska svårigheterna kommer att öka; rela
tionerna mellan parti- och regeringsapparaten å ena sidan och intelligentian å 
andra sidan kommer att förvärras; det finns en fara för klyftbildning åt höger 
och vänster; de nationella problemen kommer att bli allvarligare, för just i de 
nationella republikerna antar demokratiseringsprocessen som äger rum neri
från och uppåt oundvikligen en nationalistisk karaktär. Detta perspektiv blir 
särskilt hotfullt om man skall beakta de faror som hotar från den kinesiska 
totalitära nationalismens sida (som vi på ett historiskt plan betraktar som till
fällig. men mycket allvarlig under de närmaste åren). Vi kan stå emot dessa 
faror endast om vi utökar, eller till och med bara bevarar, försprånget mellan 
oss och Kina inom teknik och ekonomi, om vi utökar vår vänkrets världen 
över genom att ge det kinesiska folket ett alternativ som innebär samarbete
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och hjälp. Detta blir tydligt om man uppmärksammar vår potentiella m ot
ståndares numerära överlägsenhet och deras krigiska nationalism, och dessut
om våra utsträckta gränser i öst och den ringa grad i vilken dessa områden är 
befolkade. Därför kan stagnation i ekonomin och ett långsamt utvecklings- 
tempo i kombination med en inte tillräckligt realistisk och inte sällan alltför 
ambitiös utrikespolitik över alla kontinenter innebära katastrofala följder för 
vårt land.

Högt ärade kamrater!
Det finns ingen annan utväg ur de svårigheter som landet står inför, än att anta 
en kurs mot demokratisering enligt ett av KPSS noggrant utarbetat program. 
Ett steg åt höger, d v s en seger för tendenserna till en sträng administration, 
”att dra åt skruvarna”, misslyckas inte bara med att lösa våra problem, utan 
förvärrar tvärtom  dessa problem ytterst, och leder in landet i en tragisk åter
vändsgränd. En taktik som går ut på att passivt vänta ut saker och ting, kom
mer till slut att leda till samma resultat. Vi har fortfarande en möjlighet att slå 
in på den rätta vägen och genomföra de nödvändiga reformerna. Om några år 
kommer det kanske redan att vara för sent. Det är nödvändigt att hela landet 
erkänner situationen. Det är vars och ens skyldighet, som ser en källa till svå
righeter och en möjlighet att lösa dem, att visa på denna lösning för sina med
borgare. Att förstå nödvändigheten av och möjligheten till en stegvis demo
kratisering är det första steget till dess förverkligande.

Anmärkning
I januari-februari år 1970 fick ”Brevet till L.I. Brezjnev”, undertecknat 
”Sacharov” eller ”akademikern Sacharov” en bred spridning i Moskva. Detta 
brev publicerades sedan i olika varianter i utländsk press. Artikeln publicera
des 1970 i sin helhet i första numret i den antisovjetiska emigranttidskriften 
”Sådd” under den pretentiösa rubriken ”Sanningen om samtiden”, under
tecknad av ”R. Medvedev” . Denna artikel gavs sedan ut flera gånger på ryska 
av radiostationen ”Frihet” (BRD).

Vi vill meddela att vi inte är författare till ovanstående brev och artiklar. 
Dessa ”dokum ent” är klara exempel på falsifikat och sprids tydligen i provo
cerande syften.

Andreij D. Sacharov och Roy A. Medvedev 
Översättning: M alin Lundén

so c io lo g isk  forskn ing 1 /2 0 0 0  21


