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Leo Trotskij 

Den föreslagna Barcelonakonferensen 
Brev till Internationella sekretariatet 20 mars 1937 

Jag är inte säker på att konferensen i Barcelona, som enligt tidningarna är utlyst till den 1 maj, 
verkligen kommer att äga rum, med tanke på händelserna i Spanien och annorstädes. Det är 
mycket svårt för mig att formulera en åsikt om denna planerade konferens, eftersom mina 
informationer inte bara är ofullständiga utan nästan lika med noll. Jag kan bara uttrycka några 
allmänna synpunkter. 

Händelseutvecklingen utsätter alla grupper, tendenser och fraktioner för fruktansvärda tester. 
Vi har redan sett den tvättäkta ultravänsterismen (bordigisterna) explodera vid den chock som 
kom från Spanien. I våra egna led har vi sett hur formell oförsonlighet på ett par veckor 
omvandlas till eländig desertering (motståndarna till entrism, Schmidt, Stein de Zeeuw, 
Muste). Vi har också sett andra oförsonliga motståndaren till entrism, som igår slöt en allians 
med Schmidt, Stein de Zeeuw och Muste mot oss, på nytt söka politiskt stöd från de 
opportunistiska ledarna i POUM (Sneevliet och Vereeken) mot oss. Dessa lärdomar är 
avgörande. Men det finns andra. 

ILP och SAP har blivit stalinistiska just i det ögonblick när stalinismen avslöjades som 
arbetarrörelsens veritabla syfilis. Londonbyrån, som inte bara Schmidt utan även Sneevliet 
och Vereeken flirtade med, utandas sin sista suck eller är redo att klappa ihop. De olika 
mellanliggande grupperna är förskräckta över sin egen politiska inkonsekvens, och söker i 
sista minuten stöd från den spanska revolutionen. Ledningarna för ILP och SAP har, genom 
att stödja Nin mot oss, gjort allt de kunnat för att förhindra en seger i Spanien. De tror nu att 
de kan dölja sin definitiva bankrutt under det heroiska spanska och katalanska proletariatets 
skugga. Utsiktslöst. Seger är möjlig endast genom den väg som vi om och om igen har pekat 
ut. Antingen måste Nin, Andrade och Gorkin radikalt ändra sin politik, dvs byta från Martovs 
väg till Lenins, eller så kommer de att leda POUM till splittring och kanske till och med ett 
fruktansvärt nederlag. Revolutionära deklarationer (tidningsledare, högtidliga tal, osv.) leder 
inte ett steg närmare revolutionen. POUM-arbetarnas kamp är storartad, men utan en fast 
ledning kan de inte segra. Det gäller att med enastående mod väcka massorna mot deras 
förrädiska ledare. Det är början till visdom. 

Bryt med borgarklassens skugga som stannar kvar i folkfronten enbart för att hindra massorna 
från att göra sin egen revolution. Det är det som står först på dagordningen. Att få 
anarkisterna, stalinisterna och socialisterna att resa sig mot sina ledare, som inte vill bryta 
med de borgerliga ministrarna, dessa fågelskrämmor som skyddar den privata egendomen. 
Det är det andra steget. Utan det är allt annat munväder, pladder och lögner. De har slösat bort 
fem år i stället för att föra en leninistisk politik. Jag är inte säker på att de fortfarande har fem 
månader eller fem veckor på sig att försöka rätta till de begångna misstagen. 

Om Sneevliet, efter att ha flirtat med London, nu försöker skapa en ny international med Nin, 
så mycket värre för honom. Han kommer att lämna detta företag endast ännu mer 
komprometterad. 

Ni kommer att delta i Barcelona-konferensen om den verkligen hålls. Detta beslut verkar mig 
vara korrekt. Det skulle vara absurt att till varje pris imitera ”icke-entristerna”. Vi deltar eller 
deltar inte, beroende på omständigheterna. Det är inte den avgörande saken. Ni måste veta vad 
ni ska göra på konferensen. Att delta i stil med Vereeken och Sneevliet skulle vara ödesdigert. 
Det är nödvändigt att delta med fullständig självständighet, utan att göra minsta eftergift i 
principfrågor och utan att det minsta dölja de övriga deltagarnas fel och brott. Naturligtvis 
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måste formerna för våra avslöjanden och vår kritik anpassas till den spanska situationen och 
mentaliteten hos de arbetare som ännu inte är med oss. Det förefaller mig som om 
Moskvarättegångarna är prövosten för de grupper som gör anspråk på att vara revolutionärer. 
Vanliga arbetare kan inte ha en åsikt om dessa rättegångar, vi skall tålmodigt förklara 
sanningen för dem. Men de ”ledare” som tar sig friheten att skapa en ny international kan inte 
vara undanglidande och i hemlighet solidarisera sig med GPU, såsom  Brandler- och 
Walcher-avskummet. Det minsta som ni kan begära av en konferens av detta slag är ett 
komplett stöd för en internationell undersökningskommission. Om majoriteten är mot detta, 
då kommer det att bli nödvändigt att demonstrativt lämna konferensen. Om majoriteten stöder 
förslaget måste ni skoningslöst attackera den minoritet som motsätter sig det i ett uttalande 
där alla agenter för GPU bör räknas upp och karaktäriseras. Låt inte charlatanerna komma och 
berätta för oss att vi med tanke på den spanska revolutionens intressen inte öppet får debattera 
den ryska frågan, eller som den miserabla lakejen Malraux säger, ”personliga frågor”. Det är 
just med tanke på den spanska revolutionens intressen och det annalkande kriget som det är 
nödvändigt att tydligt skilja ut revolutionärerna och även de ärliga semi-centristiska semi-
revolutionärerna från förfalskarna, den bonapartistiska kastens agenter som genom Moskva-
rättegångarna visat att de är kapabla och beredda att när som helst förråda proletariatets vitala 
intressen för att bevara sina privilegier. 

Samtidigt som vi bevarar vår orubblighet, kan diskussionen om programmatiska och politiska 
frågor vara väldigt lugn och även vänskaplig med de element som har tillräckligt med mod för 
att motsätta sig Moskvas bonapartister. När det gäller de andra, måste vi vid varje tillfälle ta 
itu med dem med piskan i hand. 

Jag talar här bara om taktiska frågor, eftersom våra kamrater är tillräckligt väl rustade när det 
gäller teoretiska och politiska frågor. Det finns ingenting som behöver förändras, inget att 
revidera. Det handlar bara om att anpassa de erfarenheter som vi har förvärvat till den aktuella 
situationen. Dessa är de anmärkningar om Barcelona-konferensen som jag kan göra härifrån. 

Översättning: Martin Fahlgren 
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