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Kära vänner:  

Vi bör, enligt min åsikt, befästa och fördjupa vår kampanj mot de pacifistiska tendenserna, 
fördomarna och lögnerna.  

Liberaler och demokrater säger: ”Vi måste hjälpa demokratierna på alla sätt utom med direkt 
militär intervention i Europa.” Varför denna enfaldiga och hycklande begränsning? Om 
demokratin skall försvaras, då bör vi försvara den även på europeisk mark, i synnerhet som 
detta är det bästa sättet att försvara demokratin i Amerika. Att hjälpa England - att krossa 
Hitler - med alla medel inklusive militära intervention, skulle innebära det bästa sättet att 
försvara ”den amerikanska demokratin”. Den rent geografiska begränsningen har varken 
politisk eller militär betydelse.  

Det som vi arbetare finner värt att försvara, är vi beredda att försvara med militära medel - i 
Europa såväl som i USA. Det är den enda möjligheten vi har att säkerställa försvaret av 
medborgerliga friheter och andra bra saker i Amerika.  

Men vi vägrar kategoriskt att försvara medborgerliga rättigheter och demokrati på det franska 
sättet, där arbetarna och bönderna ger sitt kött och blod medan kapitalisterna samlar befälet i 
sina händer. Pétains experiment bör nu utgöra centrum för vår krigspropaganda. Det är 
naturligtvis viktigt att för avancerade arbetare förklara att den verkliga kampen mot fascismen 
är den socialistiska revolutionen. Men det är mer angeläget, mer nödvändigt, att förklara för 
de miljontals amerikanska arbetarna att försvaret av deras ”demokrati” inte kan överlåtas till 
en amerikansk marskalk Pétain - och det finns många kandidater till en sådan roll.  

Carl O'Shea's artikel i Socialist Appeal 10 augusti är mycket bra. Vi kan på detta sätt utveckla 
en mycket effektiv kampanj mot William Green, liksom mot John L. Lewis, som bestämt 
avvisar värnplikten till förmån för en frivillig slavarmé.  

Allmänna opinionsinstitutet har visat att över 70% av arbetarna är för värnplikt. Det är ett 
faktum av oerhört stor betydelse! Arbetare tar varje fråga på allvar. Om fosterlandet skall 
försvaras, då kan inte försvaret överlåtas till individernas godtyckliga vilja. Det bör vara en 
allmän ståndpunkt. Denna realistiska uppfattning visar hur rätt vi hade när vi på förhand 
avslog rent negativa pacifistiska eller delvis pacifistiska ståndpunkter. Vi ställer oss på samma 
grund som 70% av arbetarna, mot Green och Lewis, och utifrån denna förutsättning börjar vi 
utveckla en kampanj för att arbetarna ska vända sig mot sina exploatörer på det militära 
området. Ni arbetare vill försvara och förbättra demokratin. Vi i Fjärde internationalen vill gå 
längre. Vi är dock beredda att tillsammans med er försvara demokratin, enbart på det villkoret 
att det måste vara ett verkligt försvar, inte ett svek à la Pétain.  

På denna väg är jag säker på att vi kan komma framåt.  

Broderligen,  
L. Trotskij 
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