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Leo Trotskij 

För kommunistisk enhet i Spanien 
En skrivelse till politbyrån för Sovjetunionens kommunistiska parti (bolsjevikerna) 1 

24 april 1931 
Den spanska revolutionens öde beror helt och hållet på om det i Spanien under de kommande 
månaderna kan bildas ett auktoritativt och stridbart kommunistiskt parti. Detta är inte möjligt 
att förverkliga med det system av konstgjorda splittringar som påtvingats rörelsen utifrån.  

1917 samlade bolsjevikpartiet alla närstående strömningar runt sig självt. Samtidigt som det 
noga bevarade enheten i sina led och disciplinen i handling öppnade partiet upp möjligheten 
till en bred och allsidig diskussion om revolutionens grundläggande problem (mars-
konferensen, april-konferensen, perioden innan Oktober). Finns det andra vägar eller metoder 
som tillåter det proletära avantgardet i Spanien att utarbeta sina ståndpunkter och befästa sin 
okuvlig övertygelse om riktigheten i sina uppfattningar, som kommer att göra det möjligt att 
leda folkets massor i det avgörande anfallet?  

Redan det faktum – jag anför det som ett exempel – att det officiella kommunistpartiet i den 
aktuella situationen ser sig tvingat att karakterisera Andrés Nin som en kontrarevolutionär, 
kan endast leda till en kolossal förvirring, främst i de kommunistiska leden själva. Partiet kan 
inte växa i ett tillstånd av ideologisk förvirring. Den spanska revolutionens nederlag, som blir 
oundvikligt om splittringen och svagheten i de kommunistiska leden fortsätter, kommer 
nästan automatiskt att leda till att det i Spanien etableras en verklig fascism av Mussolinis typ. 
Det är onödigt att tala om vilka återverkningar detta skulle kunna få för hela Europa och för 
Sovjetunionen. Å andra sidan skulle en framgångsrik utveckling av den spanska revolutionen, 
samtidigt som världskrisen är långt ifrån avslutad, öppna enorma möjligheter. 

De djupgående meningsskiljaktigheterna i en rad frågor som rör Sovjetunionen och världens 
arbetarrörelse bör inte stå i vägen för att göra ett ärligt försök att åstadkomma en enhetsfront 
för den spanska revolutionen. Det är ännu inte för sent! Politiken med artificiella splittringar 
måste omedelbart stoppas i Spanien och de spanska kommunistiska organisationerna ges 
rekommendationen – just precis ges rådet, inte beordras – att så snart som möjligt samman-
kalla en enhetskonferens som skulle försäkra alla schatteringar att de, under nödvändig 
aktionsdisciplin, åtminstone skulle ha samma grad av frihet att framföra kritik som de olika 
strömningarna i det ojämförligt mer erfarna och härdade ryska bolsjevikpartiet åtnjöt 1917.  

Det råder ingen tvivel om att om det officiella spanska partiet inser bristen på balans mellan 
sin svaghet och de enorma uppgifter som det står inför, och gör ett allvarligt försök att förena 
de kommunistiska styrkorna, då kommer det att få helhjärtat stöd från de revolutionära 
kommunister som för närvarande har egna separata organisationer av skäl som ni redan vet 
ligger till nio tiondelar utanför den spanska revolutionens område. 

För att inte skapa yttre svårigheter, framför jag inte detta mitt förslag i pressen, utan i detta 
brev. Det kan inte råda någon tvekan om att händelseutvecklingen i Spanien dagligen kommer 
att bekräfta behovet av att förena de kommunistiska leden. Att under rådande omständigheter 
påta sig ansvaret för splittring innebär att ta på sig ett tungt historiskt ansvar. 

Översättning: Martin Fahlgren  
 

Till innehållsförteckningen för artikelsamlingen Trotskij om Spanien 
                                                 
1 Brevet besvarades aldrig och publicerades offentligt 12 juni 1931. 
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