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Leo Trotskij:
"En miljon dollar"

(5 mars 1938)

Anklagade Rosengoltz, före detta folkkommissarie för utrikeshandeln, hävdar att Trotskij genom 
hans kommissariats försorg "under de senaste åren fått nästan en miljon dollar till sin verksamhet 
som syftade till att störta sovjetstaten." Enligt telegrammen från Moskva beskrev Rosengoltz 
dessutom de intriger som genomfördes i kommissariatet för utrikes handel i syfte att dölja 
förskingringen från staten.

Jag räknar fullkomligt med att det är möjligt att sådana förskingringar skedde och fortfarande sker i 
kommissariatet för utrikes handel, liksom i de andra kommissariaten. Med största sannolikhet 
avsattes Rosengoltz framförallt på grund av att man hade avslöjat något slags allvarligt missbruk av 
medel - jag hoppas utan att han personligen var inblandad. Tjuvar och tjuveri får sin näring från 
regimens bristande kontroll. Jag har haft tillfälle att skriva om detta dussintals gånger under de 
senaste åren i olika skrifter, i synnerhet i den ryska Bjulletin Oppozitsij, som redigerades av Leon 
Sedov i Paris. Med största sannolikhet talar Rosengoltz sanning i den delen av sitt vittnesmål. Den 
andra delen av hans vittnesmål om att han skulle ha överfört "en miljon dollar" till mig rör sig på ett
helt annat plan.

För att ända från början bringa klarhet i hela detta ärende säger jag kategoriskt: de enda pengar jag 
har fått från den sovjetiska statskassan sedan jag utvisades ur Ryssland var de 2.500 dollar som en 
GPU-agent gav mig i Konstantinopel till mitt och min familjs uppehälle. Givetvis fick jag denna 
summa på ett juridiskt helt korrekt sätt och agenten fick ett kvitto från mig. Jag har inte fått några 
andra pengar från den sovjetiska statskassan under min nuvarande landsförvisning (1929-38) varken
lagligt eller illegalt, direkt eller indirekt, i dollar, engelska pund, mark eller någon annan nations 
valuta.

I sitt fortsatta vittnesmål redogjorde Rosengoltz mer exakt för frågan, och sa att Trotskij under de 
senaste tre åren "mer eller mindre regelbundet fått nästan 110.000 dollar per år." Att lägga 10.000 
dollar till 100.000 dollar är givetvis för att bokföringen ska bli riktig. Även förfalskningar måste 
vara exakta. Jag säger kategoriskt: jag har under de senaste tre åren, eller under de sex föregående 
åren varken fått 100.000 eller 10.000 dollar, inte en enda dollar från sovjetiska källor.

Det framgår inte från telegrammen från Moskva om Rosengoltz beskrev hur han förde över dessa 
enorma summor till mig: Via vilken bank? Genom exakt vilken bank? Vem satte in pengarna på 
banken och när? I vems namn startades det nuvarande kontot? Det är möjligt och helt nödvändigt att
omedelbart bekräfta detta.

Jag har under mer än ett år befunnit mig i Mexiko. Det innebär att jag har fått de senaste 110.000 
dollar medan jag var i Mexiko. Jag upprepar: Via vilken bank? När? I vems namn?

Eller kanske pengarna överlämnades till mig av en kurir i form av en bankväxel eller i väskor med 
guld. Vem levererade pengarna? När och var sökte denna person upp mig? Fick han någon sorts 
kvitto av mig? Var är dessa kvitton?

Ett av telegrammen berättar att en del av pengarna överfördes via någon slags "tyskt företag". På så 
sätt vill GPU uppenbarligen undvika en utredning: det sovjetiska rättssystemet kan inte hoppas att 
få hjälp från det fascistiska rättssystemet. Själv litar jag lika lite på den fascistiska rättvisan som på 
Stalins. Men det står helt klart att hänvisningen till ett "tyskt företag" bara är ett grovt och 
bedrövligt knep. Rosengoltz kunde inte ha överlämnat dessa "hemliga" pengar så att "företaget" 
kunde disponera dem godtyckligt. Han måste ha säkerställt personliga band mellan mig och 
företaget. Hans farhågor att pengarna inte överfördes på ett säkert sätt kunde bara ha stillats genom 
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att företaget verkligen överlämnade de inblandade pengarna till mig. Följaktligen måste Rosengoltz 
känna till exakt hur denna finansiella operation gick till, och han är skyldig att berätta allt han vet 
om den... om han vet någonting.

Enligt de senaste telegrammen verkar det som om Rosengoltz har vittnat att 630.000 dollar av 
miljonen översändes till min son Sedov. Samma frågor som ovan är lika giltiga även här: Vem? 
När? Via vilken bank?

I själva verket har världspressen tillbakavisat dessa lögner redan innan de publicerades. Efter 
Sedovs död kommenterade de utländska journalisterna i Paris, inte utan förvåning, de mer än 
anspråkslösa förhållanden som min son levde under. Jag har tillgång till alla de brev Sedov skrev 
under vår landsförvisning. Av dess brev framgår det klart hur mycket arbete som krävdes för att 
samla ihop de pengar som krävdes för att kunna ge ut den ryska Bulletinen, en gång per månad eller
varannan månad. Dessutom handlade det inte om hundratusentals dollar, utan om tvåtusen franc, det
vill säga högst 100 dollar. Sedov levde och dog som en proletär.

Det är lätt att undersöka dessa fakta, och det borde inte heller vara något problem att undersöka alla 
mina utgifter, till att börja med under de 14 månader jag har bott i Mexiko. Det är sant att det inte 
finns några diplomatiska förbindelser mellan Sovjetunionen och Mexiko. Men det sovjetiska rätts-
systemet skulle med lätthet kunna hitta medel för att komma i kontakt med det mexikanska rättssys-
temet via Nationernas förbund1 eller en tredje part. Det kan inte råda något tvivel om att myndighe-
terna i detta mäktiga land inte skulle vägra att samarbeta i en sådan utredning. Men frågan är inte 
begränsad till Mexiko. Efter min vistelse i Turkiet bodde jag i Frankrike och Norge. Sovjetunionen 
har inte bara normala utan till och med vänskapliga förbindelser med båda dessa länder. Hela 
världen känner till vilka personer som omgav mig, vilka politiska organisationer jag tillhör. Det är 
lätt att kontrollera deras inkomster och utgifter. En miljon dollar måste märkas i min blygsamma 
budget. En så stor summa måste ha efterlämnat spår av avgörande vikt. Mina påstådda medbrotts-
lingar, de tidigare "konspiratörerna", de nuvarande anklagade och framförallt Rosengoltz måste 
veta: (a) hur jag fick pengarna, (b) hur jag använde dem. Låt dem ge konkreta fakta som kan 
undersökas objektivt i alla de länder där jag bodde och arbetade. Sådana kontroller skulle 
oundvikligen avslöja att Rosengoltz på GPU:s order inte bara överöste mig, utan också sig själv 
med skvaller.

Jag utmanar herr Trojanovskij, sovjetisk ambassadör i Washington, och via honom den sovjetiska 
regeringen: genomför genast en undersökning av denna mystiska miljon dollar, innan Rosengoltz 
avrättas eller rapporteras avrättad. Jag lovar att lägga fram alla mina brev, dokument och ekono-
miska uppgifter på samma sätt som jag lade fram dem inför undersökningskommissionen i New 
York, som leddes av dr John Dewey.

Jag tvivlar inte på att min utmaning inte kommer att accepteras. De anklagade kommer att avrättas 
eller rapporteras vara avrättade. Men några månader senare kommer det kanske att äga rum en ny 
rättegång där nya "konspiratörer" sliter sitt hår och bevisar Rosengoltz' skuld på samma sätt som 
Rosengoltz har "avslöjat" den avrättade marskalk Tuchatjevskijs skuld. Sådan är gången i den 
stalinistiska rättvisans förödmjukande och fruktansvärda maskineri!

1 Nationernas förbund, som Lenin kallade "tjuvarnas kök", bildades efter Versaillesfreden 1919, till synes som ett 
slags världsregering och internationellt samarbete som skulle förhindra framtida krig. Det visade sig vara 
fullkomligt bankrutt genom att inte kunna hindra Japans invasion av Kina, Italiens invasion av Etiopien och andra 
länkar i den kedja som ledde fram till Andra världskriget.
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