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Repressiva åtgärder från den republikanska regeringen 
20 april 1931 [ Utdrag ur brev till Nin ] 

Man slås av de många likheterna mellan februari-regimen i Ryssland 1917 och den nuvarande 
republikanska regimen i Spanien. Men det finns också viktiga skillnader: a) Spanien befinner 
sig inte i krig och följaktligen kan ni inte resa parollen om kamp för freden, b) ni har ännu 
inga arbetarsovjeter, för att inte tala om soldatsovjeter; jag kan heller inte i pressen se att 
denna paroll föreslagits för massorna, c) den republikanska regeringen tillgriper redan från 
början repression mot proletariatets vänsterflygel, vilket inte skedde i vårt land i februari, på 
grund av att bajonetterna stod till arbetar- och soldatsovjeternas förfogande och inte låg i den 
liberala regeringens händer. 

Denna sista omständighet har en oerhörd betydelse för vår agitation. På det politiska planet 
införde februariregimen genast en fullständig och nästan absolut demokrati. Borgarklassen 
behöll makten enbart genom arbetar- och soldatmassornas goda vilja. I ert land stödjer sig 
bourgeoisien inte bara på god vilja, utan också på det organiserade våld som den ärvde från 
den gamla regimen. Ni har inte fullständig och ovillkorlig mötesfrihet, yttrandefrihet, 
pressfrihet, osv. Era nya kommuners väljarbas är långt ifrån demokratisk. Under en 
revolutionär epok är massorna särskilt känsliga för varje ojämlikhet när det gäller rättigheter 
och alla slags polisiära åtgärder. Detta bör utnyttjas, dvs kommunisterna måste nu träda fram 
som det mest konsekventa, beslutsamma och orubbligt demokratiska partiet. 

Å andra sidan är det nödvändigt att omedelbart börja bilda arbetarsovjeter. Kampen för 
demokrati är en utmärkt utgångspunkt för detta. De har sina egna kommunledningar, vi 
arbetare behöver våra egna lokala juntor1 för att försvara våra rättigheter och intressen. 

Översättning: Martin Fahlgren 
 

Till innehållsförteckningen för artikelsamlingen Trotskij om Spanien 

 

                                                 
1 Trotskij använder ordet ”junta” som en spansk benämning på ”råd”. 
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