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Leo Trotskij  

En vändning av stalinisterna? 
30 juli 1931 

Enligt information från kamrat N.,
1
 har det spanska kommunistpartiets centralkommitté gjort 

en avgörande vändning i sin politik.... 

Enligt kamrat N. verkar det som om det spanska kommunistpartiets centralkommitté, 

samtidigt som det formellt har kvar parollen om ”demokratisk diktatur”, på ett avgörande sätt 

har ändrat sin politik på två punkter: för det första tar man upp kampen för demokratiska 

paroller; för det andra är man beredd att tillämpa enhetsfrontspolitiken. 

Vi har här en klar och odiskutabel seger för vänsteroppositionen. Hur djup och allvarlig de 

spanska stalinisternas vändning är, det är en annan fråga. Dessutom beror svaret på frågan i 

hög grad av vår politik. Men i vilket fall som helst beror själva vändningen i hög grad på 

vänsteroppositionens kritik .... Endast Vänsteroppositionens fraktion är en progressiv kraft 

inom kommunismen.... På den beror kommunismens framgångar och särskilt den spanska 

revolutionens framgång. 

Men hur bör vi reagera på de spanska stalinisternas vändning? På den punkten har vi redan 

stor erfarenhet, även om det framför allt är erfarenheter av misstag. När de franska 

stalinisterna, i hög grad under påverkan av vår kritik, bestämde sig för att retirera från den 

befängda ”tredje perioden”-politiken, förklarade förbundets gamla ledning omedelbart att 

äventyrspolitiken skulle ersättas av opportunism, och att Vänsteroppositionen borde fortsätta 

som om ingenting hade hänt.  

Vid den tiden kritiserade vi denna formalistiska och livlösa politik, vilken medförde att det 

franska förbundet missade ett mycket gynnsamt tillfälle att närma sig partiets proletära kärna. 

Låt oss hoppas att detta misstag inte upprepas i Spanien. 

I sitt korta brev betonar kamrat N. två fakta av utomordentligt stor vikt för den spanska 

vänsteroppositionens politik under den nuvarande perioden: det officiella partiet har tagit, 

eller har i varje fall proklamerat, en rad steg i riktning mot bolsjevik-leninisternas politik; å 

andra sidan sjunker ledningen för den Katalanska federationen allt djupare in i 

opportunismens förvirring och småborgerlig nationalism. Det officiella partiet har hittills gjort 

allt för att likställa Vänsteroppositionen med Mauríns misstag. För närvarande har vi ett 

enastående gynnsamt tillfälle att skingra alla missförstånd.... 

Vänsteroppositionen bör underställa det spanska kommunistpartiets centralkommittés 

vändning en seriös analys – utan naiv godtrogenhet, men också utan sekteristiska fördomar. 

Vad vi har uppnått bör tydligt slås fast och tas i beaktande. Där meningsskiljaktigheter 

kvarstår, bör de klarläggas utan att förmildras eller skönmålas. 

Ju snabbare och mer beslutsamt Vänsteroppositionen reagerar på vändningen genom att söka 

kontakt med partiet, desto fördelaktigare kommer det att bli för Vänsteroppositionen, för 

partiet och för den spanska revolutionen. 

Översättning: Martin Fahlgren 

Till innehållsförteckningen för artikelsamlingen Trotskij om Spanien 

 

                                                 
1
 Det rör sig om ett brev från Andrés Nin vars text inte återfunnits. 
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