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Leo Trotskij 

Meddelande till den spanska vänsteroppositionens 
konferens  

7 mars 1932  

Kära kamrater: 
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Själva det faktum att den spanska vänsteroppositionens konferens har sammankallats utgör i 

sig en obestridlig bedrift som jag uppriktigt gratulerar er för. 

Jag beklagar djupt att omständigheterna har hindrat er från att i god tid publicera resolutions-

utkasten, och därmed göra det möjligt för utländska kamrater att delta i diskussionen innan 

konferensen. Av denna anledning kan jag inte uttala mina åsikter mer konkret om de frågor 

som står på dagordningen, utan inskränker mig här till några kortfattade kommentarer. Det är 

mycket möjligt att deras elementära karaktär gör dem överflödiga. Jag skulle vara den förste 

att glädjas om så är fallet. 

1. Först och främst anser jag att det är nödvändigt att i de regionala rapporterna klargöra 

precis den plats som bolsjevik-leninisterna har intagit i den spanska arbetarklassens aktioner 

och verkliga strider. Det är den centrala frågan. En politisk grupp som står vid sidan av 

rörelsen och ägnar sig åt kritik efter händelserna skulle, särskilt under revolutionära 

förhållanden, förkastas av arbetarklassen. 

Jag betvivlar inte för ett ögonblick att majoriteten av bolsjevik-leninisterna i de olika 

regionerna har deltagit i alla massrörelser, även när de inte ansåg att dessa stämde överens 

med de egna målsättningarna. En revolutionär kritiserar inte utifrån, utan inifrån hjärtat av 

rörelsen själv. Den 9 januari 1905 marscherade bolsjevikerna tillsammans med arbetarna till 

tsaren för att vägleda den republikanska propagandan till mycket större framgång. 

Jag är övertygad om att det i denna grundläggande fråga inte finns minsta oenighet mellan 

oss.  Om jag ändå tar upp frågan så beror det på att erfarenheterna från andra länder har visat 

att det finns enskilda element som strävar efter att liera sig med vänsteroppositionen, och som 

under förevändning av ”marxistisk kritik” i själva verket försöker undvika den revolutionära 

kampen. För dessa herrar är den revolutionära rörelsen aldrig tillräckligt ”medveten”, 

”mogen” och ”förfinad” för att de ska ge sig ut på gatorna tillsammans med arbetarna. Vid en 

lämplig tidpunkt måste vi rensa våra organisationer från människor som i kampens avgörande 

ögonblick är benägna att fördjupa sig i navelskåderi. 

Det är därför som jag, i samband med oppositionens livsviktiga arbete, förordar att man i de 

regionala rapporterna ska redovisa det direkta deltagandet i kampen. En konkret rapport om 

detta ämne skulle vara mycket användbar för hela vår internationella press.
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2. En annan fråga som jag skulle vilja fästa er uppmärksamhet på, är vårt arbetes inter-

nationella karaktär. Opportunister som Maurín och hans likar i Madrid baserar hela sin politik 

på nationella särdrag. Att bortse från dessa egenheter skulle naturligtvis vara den största 

                                                 
1
 Detta budskap var avsett att läsas upp på spanska vänsteroppositionens konferens. Det är daterat samma dag 

som ett brev till centralkommittén (se Den spanska sektionens internationella förbindelser) och innehåller samma 

kritik, men hållen i en mer ”diplomatisk” ton. 
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 Trotskij förebrådde Nin och de övriga ledarna för vänsteroppositionen i Spanien för att fungera som klass-

kampens ”kommentatorer” och för att de i sina rapporter aldrig talade om sitt eget ingripande i strejkerna och de 

övriga arbetarstriderna. I januari hade det t ex på initiativ av FAI-aktivister utbrutit en strejk bland gruvarbetarna 

i Alto Llobregat, som hade fått karaktären av ett uppror och snabbt lett till en våg av revolutionär agitation i 

Katalonien. 

http://www.marxistarkiv.se/klassiker/trotskij/1932/spanska_sektionens_internationella_forbindelser.pdf
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dumhet. Men vi måste se längre än till dessa särdrag och kunna upptäcka de underliggande 

krafter som förklarar den internationella utvecklingen och förstå de nationella särdragens 

beroende av krafter i världsmåttstock. Marxismens och följaktligen vänsteroppositionens 

enorma fördel består just i att den strävar efter att lösa nationella problem och nationella 

särdrag på ett internationellt plan. 

För er unga organisation är det viktigt att noga följa det arbete som bedrivs av andra delar av 

den internationella vänsteroppositionen, så att ert arbete alltid i utförs i överensstämmelse 

med helhetens intressen. Utan internationella kriterier, utan regelbundna internationella 

kontakter, utan kontroll över en nationell sektions arbete, är det i vår epok omöjligt att bygga 

en sant revolutionär proletär organisation. 

3. Tyskland står i centrum för världens blickar just nu. Jag tvivlar inte på att er konferens 

kommer att ägna all nödvändig uppmärksamhet åt den tyska revolutionens brännande 

problem. Detta är en fråga av mycket stor och även omedelbar betydelse för den spanska 

oppositionen. Ju klarare de spanska bolsjevik-leninisterna ställer och klargör den tyska 

revolutionens problem för det officiella partiet och proletariatet i Spanien, desto hårdare slag 

kommer de att utdela mot den byråkratiska centrismen, och desto snabbare kommer de att 

kring sig samla de avancerade spanska arbetarnas sympatier och stöd. 

Jag inskränker mig till dessa korta anmärkningar och önskar er av hela mitt hjärta framgång 

för er konferens. Framåt! Ni står inför mäktiga uppgifter och avgörande strider. Må er 

konferens smida de nödvändiga vapnen för dessa strider. 

Med kommunistiska hälsningar, 

L. Trotskij 

Översättning: Martin Fahlgren 
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