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(…) 1914 var bolsjevikerna helt dominerande inom arbetarrörelsen. Det var på randen till 

kriget. Den mest exakta statistiken visar att bolsjevikerna representerade minst tre fjärdedelar 

av proletariatets förtrupp. Men med början under februarirevolutionen drogs de mest 

underutvecklade personerna – bönder, soldater, till och med tidigare bolsjevikiska arbetare – 

till denna folkfrontsströmning och bolsjevikpartiet blev isolerat och svagt. Den allmänna 

strömmen befann sig på en mycket låg nivå, men var stark och rörde sig mot oktober-

revolutionen. Det handlar om tempo. Efter alla nederlag lockade Folkfronten i Frankrike till sig 

de element som sympatiserade med oss teoretiskt men som var indragna i massrörelsen, och 

under en tid blev vi mer isolerade än någonsin. Ni kan slå ihop alla dessa element. Jag kan till 

och med hävda att många (men inte alla) av våra ledande kamrater, speciellt i de gamla 

sektionerna, vid en svängning i situationen skulle avvisas av den revolutionära massrörelsen, 

och nya ledare, ett nytt ledarskap, kommer att uppstå i den revolutionära strömningen. 

(…) I Spanien spelade samma orsaker samma roll med den ytterligare faktorn med Nin-

gruppens bedrövliga agerande. Han befann sig i Spanien som representant för den ryska 

Vänsteroppositionen och under det första året försökte han inte mobilisera, organisera våra 

oberoende element. Vi hoppades att vi skulle vinna Nin till en korrekt uppfattning och så 

vidare. Offentligt stödde Vänsteroppositionen honom. I privata brev försökte vi vinna honom 

och driva honom framåt, men utan framgång. Vi förlorade tid. Var det rätt? Det är svårt att 

säga. Om vi hade haft en erfaren kamrat i Spanien skulle vår situation ha varit ojämförligt 

mycket bättre, men vi hade ingen. Vi satte allt vårt hopp till Nin, och hans politik bestod av 

personliga manövrer för att undvika ansvar. Han lekte med revolutionen. Han var uppriktig 

men hela hans mentalitet var mensjevikisk. Det var en fruktansvärd nackdel, och att under den 

första perioden bara kämpa mot denna nackdel med korrekta formuleringar som förfalskades 

av våra egna representanter, Nin-gruppen, gjorde det mycket svårt. 

Glöm inte att vi förlorade den första revolutionen 1905. Före vår första revolution hade vi en 

tradition av stort mod, självuppoffring, etc. Sedan drevs vi tillbaka till en ställning som eländig 

minoritet på 30 eller 40 personer. (…) 
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 Detta är ett utdrag ur ”Fighting Against the Stream” (Kämpa mot strömmen), som var en sammanfattning av 

diskussioner mellan Trotskij och den svarte amerikanske militanten C.L.R. James (kallad Johnson), som 

publicerades i Socialist Workers Partys Internal Bulletin, vol II, nr. 4, 20 december 1939. 
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