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Leo Trotskij 

En strategi för seger  
[ Utdrag ur ett brev till Harold Isaacs ] 

25 februari 1937 
Några kamrater, som blivit desorienterade av den fruktansvärda kamp som pågår i Spanien, 
och framför allt av POUM:s ytterst svåra situation, tenderar att passivt anpassa sig till POUM-
ledningens politiska linje. De godkänner denna med några sekundära reservationer.  

Denna inställning tycks mig vara felaktig och till och med skadlig. Man visar inte vänskap för 
en revolutionär organisation i en svår situation genom att blunda för dess misstag och de faror 
som de medför. Situationen i Spanien kan enbart räddas genom att proletariatets vänsterflygel 
gör en energisk, radikal och heroisk återkomst. Dessutom är det nödvändigt med en omedel-
bar omgruppering. Det är nödvändigt att inleda en oförsonlig kampanj mot blocket med 
bourgeoisin och för ett socialistiskt program. Det är nödvändigt att fördöma de stalinistiska, 
socialistiska och anarkistiska ledarna för deras block med bourgeoisin. Det handlar inte om att 
författa artiklar som är mer eller mindre begränsade till La Batallas spalter. Nej, det handlar 
om att inrikta massorna mot deras ledare, som är i färd med att leda revolutionen till en 
katastrof.  

POUM-ledningens politik är en politik av anpassning, förhoppningar, tvekan, dvs. den farli-
gaste av all politik under ett inbördeskrig, som inte medger några kompromisser. Det vore 
bättre att ha 10.000 kamrater i POUM som är redo att mobilisera massorna mot förräderiet än 
40.000 som följer andras politik stället för att genomföra sin egen. POUM:s 40.000 med-
lemmar (om siffran är korrekt) kan inte ensamma garantera proletariatets seger om deras 
politik fortsätter att vara vacklande. Men 20.000, eller t o m 10.000, med en klar, beslutsam 
och aggressiv politik, kan vinna massorna på kort tid, precis som bolsjevikerna vann massorna 
på åtta månader. 

POUM:s nuvarande politik är Martovs politik, inte Lenins. Och för att segra behövs Lenins 
politik... 

Översättning: Martin Fahlgren 
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