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Leo Trotskij 

Folkfrontens reaktionära feghet 

30 juli 1936 [ Utdrag ur brev till Victor Serge ] 

Låt oss nu övergå till frågan om Nin. Vissa människor (till exempel Rosmer) anser att min 

skarpa kritik av hans politik är sekteristisk. Om det är sekterism, då är hela marxismen bara 

sekterism, eftersom den är klasskampens lära och inte klassamarbetets. De pågående 

händelserna i Spanien visar i synnerhet hur kriminellt Nins närmande till Azaña var: De 

spanska arbetarna kommer nu att med tusentals liv få betala för den reaktionära fegheten hos 

Folkfronten, som har fortsatt att med folkets pengar stödja en armé under befäl av 

proletariatets bödlar. Detta är inte en fråga om hårklyverier, min käre Victor Serge, utan om 

den revolutionära socialismens själva väsen. Om Nin idag skulle ta sig samman och inse hur 

misskrediterad han är i arbetarnas ögon, om han skulle dra alla nödvändiga slutsatser, då 

skulle vi hjälpa honom som en kamrat, men vi kan inte tillåta en undfallande anda i politiken. 

Av dina ändringsförslag till teserna om det revolutionära uppsvinget slog mig tanken att några 

viktiga grupper kommer att bryta sig ur till vänster från de socialistiska och kommunistiska 

partierna (jag har redan anspelat på det att utan att utveckla det närmare), men å andra sidan 

kan jag tyvärr inte acceptera dina övriga ändringsförslag, eftersom jag anser dem vara helt 

felaktiga. Trots att du är en fantastisk historiker av den ryska revolutionen, vägrar du, jag vet 

inte varför, att tillämpa dess viktigaste lärdomar på andra länder. Allt du säger om Folkfronten 

gäller mensjevikernas och socialistrevolutionärernas block med kadeterna (de ryska 

”radikalerna”), och ändå förde vi en skoningslös kamp mot denna folkfront, vilket var det 

enda som gjorde det möjligt för oss att vinna. 

Dina praktiska förslag angående Spanien är utmärkta och helt i samklang med vår linje. Men 

försök att hitta ett dussin människor utanför vår ”sekteristiska” organisation som kan 

acceptera dina förslag, inte i ord utan i handling! Det faktum att du lagt fram sådana 

magnifika praktiska förslag visar enligt min mening att vi i alla praktiska frågor står på 

gemensam grund, och jag väntar tålmodigt på att du ska få dina förhandsuppfattningar 

bekräftade i den levande politiska erfarenheten, och att du ska dra de nödvändiga slutsatserna 

av dem. Jag tvivlar inte ett ögonblick att dina slutsatser kommer att överensstämma med våra 

slutsatser som vi har formulerat kollektivt, i olika länder, på basis av erfarenheterna av stora 

händelser. Trots våra så kallade sekterism, växer och expanderar vi stadigt, medan våra 

kritiker inte förmår bygga någonting. 

Det får räcka för idag. Jag har helt uppriktigt besvarat din uppriktighet. Jag tror att vi kommer 

att följa den vägen i framtiden, till vår ömsesidiga fördel. Jag trycker varmt din hand. 

Översättning: Martin Fahlgren 
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