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Leo Trotskij:
Meddelande från EKKI till det franska kommunistpartiets Paris-

konvent
(6 oktober 1922)

Just innan det franska kommunistpartiets Paris-konvent har situationen i Paris blivit så komplicerad 
att EKKI känner sig tvingad att vända sig till Paris-konventet med följande tillägg till de dokument 
som redan publicerats:

1. EKKI föreslår att Paris-konventet håller en speciell omröstning med acklamation om de 21 
villkor, som antogs av Kommunistiska internationalens andra världskongress. Det vore bäst både för
det franska kommunistpartiet och Komintern i sin helhet att få fullständig klarhet i denna fråga.

Det säger sig självt, att om det franska kommunistpartiet önskar föreslå några förändringar av de 21 
villkoren till Kommunistiska internationalens fjärde världskongress, så har Paris-konventet all rätt 
att göra det. Alla förslag från Paris-konventet kommer med största uppmärksamhet och noggrannhet
tas upp av den fjärde världskongressen.

2. Med tanke på att den gamla centralkommitténs majoritet, till och med efter Verfeuil och hans 
anhängares senaste uppenbart antikommunistiska agerande, till EKKI:s förvåning har underlåtit att 
utesluta dem ur partiet – så tvingas EKKI meddela Paris-konventet att det inte längre betraktar 
Raoul Verfeuil och alla de som tillsammans med honom skrev under den beryktade ”Appellen till 
partiet” – som inleddes med orden ”La situation dans laquelle se trouve le parti …” (Den situation 
som partiet nu befinner sig …) –  som medlemmar i Komintern.

Innehållet i denna appell bekräftar fullkomligt EKKI:s tidigare uttalande att Raoul Verfeuil och hans
anhängare är bittra fiender till kommunismen, och bara blev kvar i det franska kommunistpartiet för
att undergräva det inifrån.

Om Paris-konventet inte skulle vara överens med EKKI i denna fråga så kommer frågan att hän-
visas för avgörande till Kominterns fjärde världskongress.

EKKI föreslår ånyo att Paris-konventet direkt ställer alla de viktiga frågor som nu debatteras i det 
franska partiet. De allvarliga lärdomar som vi har fått från det italienska Socialistpartiet – som efter 
två års allvarliga misstag och vacklan alldeles nyss har sett sig tvingat att inse att Kominterns krav 
stämde – ska inte få passera förgäves.

Komintern är övertygad om att Paris-konventet kommer att göra slut på all vacklan och skapa ett 
verkligt kommunistiskt parti som är värdigt att leda Frankrikes hjältemodiga proletariat.

Kommunistiska internationalens exekutivkommitté

Moskva, 6 oktober 1922
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