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Leo Trotskij 

Till den spanska ungdomen 
13 juni 1932 

Kära kamrater: 

Jag har med glädje erfarit att ni föresatt er att publicera en egen tidning. En revolutionär 

tendens som inte skolar ungdomen är dödsdömd. I dagens värld är kommunismen den enda 

stora uppgift som kräver en hel rad generationer för att fullständigt förverkligas. Den proletära 

revolutionen kräver kontinuitet. Att säkra denna kontinuitet är ungdomens uppgift, dvs er 

uppgift. Marxismen visar hur detta ska göras. 

Marxismen styrka ligger i enheten mellan den vetenskapliga teorin och den revolutionära 

kampen. På dessa två skenor bör skolningen av den kommunistiska ungdomen föras framåt. 

Studiet av marxismen vid sidan av den revolutionära kampen kan skapa bokmalar men inte 

revolutionärer. Deltagande i den revolutionära kampen utan att studera marxismen medför 

oundvikligen faror, osäkerhet, halv-blindhet. Att studera marxismen som en marxist är möjligt 

endast genom att delta i klassens liv och kamp, den revolutionära teorin verifieras av 

praktiken och praktiken klargörs genom teorin. Endast de marxismens sanningar som erövras 

i kampen tränger in i sinnet och blodet. 

Ett brev från Sovjetunionen, som jag fick för några dagar sedan, fastslår att det trots de 

monstruösa förföljelserna, gripandena och deportationerna, har bildats nya organisationer och 

nya vänsteroppositionella (bolsjevik-leninistiska) grupper i alla industriella centra, speciellt 

bland de unga. Inget förtryck kan bryta den revolutionära kontinuiteten så länge den stödjer 

sig på en revolutionär teori. 

Jag hoppas av hela mitt hjärta att er tidning kommer att lyckas genomföra den uppgift som 

den står inför: att förena teori med praktik. Det kommer inte att bli lätt. Ni kommer att göra 

misstag, men även vi gamla, som har revolutionär erfarenhet, gör mycket ofta misstag, oftare 

än nödvändigt. Ni kommer att lära av era misstag. Det andra och det tredje steget kommer att 

vara säkrare än den första. 

Jag hälsar varmt de unga proletära kommunisterna i Spanien i namn av de tusentals och åter 

tusentals av våra meningsfränder, de ryska bolsjevik-leninisterna, som bedriver kampen i 

fabrikerna och gruvorna och som är utspridda i den stalinistiska byråkratins fängelser och 

fångläger. 
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