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Förord. 
När den heroiska ungdomen i Madrid söndagen den 4 juli samlades i biograf Bilbaos väldiga 
sal skedde det för att bevittna en historisk händelse. För första gången i historien talade 
nämligen där representanter för arbetarungdomens två internationaler — Socialistiska Ung-
domsinternationalen och Kommunistiska Ungdomsinternationalen. 

Det första talet hölls av ledaren för Spaniens Förenade Socialistiska Ungdomsförbund, den 
22-årige Santiago Carillo. Hans tal blev en flammande maning till demokratins unga vänner 
ute i hela Europa, att svetsa alla krafter samman för att hjälpa den spanska ungdomen att 
segra över fascismen. Genom kamrat Carillo talade en ungdom, som då i ett år stått mitt uppe 
i det brutalaste av alla krig, en ungdom som fått ge hundratusentals liv i kampen för en sak, 
som är hela den unga generationens egen. 

Efter den unge spanske kamraten talade å den kommunistiska delegationens vägnar 
sekreteraren i KUI Michal Wolf. Under stormande ovationer förklarade kamrat Wolf, att de 
unga kommunisterna helt anslöt sig till den spanska ungdomens krav på en hjälpaktion under 
i full utsträckning enhetliga former. Inte mindre jubel mötte Erich Ollenhauer, när han på den 
socialdemokratiska ungdomens vägnar förklarade sig anse, att hjälpen till Spanien måste 
förenhetligas för att göras fullt effektiv. 

När den kommunistiska ungdomens delegation veckan efter mötet fortsatte sin resa fick vi 
tydliga bevis för med vilket oerhört intresse mötet i Madrid hade omfattats. I skyttegravarna, i 
fabrikerna, i skolorna, i ungdomsklubbarna, på fältlasaretten — överallt lyste ungdomen när 
de med oss kommenterade den stora händelsen — de två ungdomsinternationalerna hade 
deklarerat sin anslutning till enhetlig hjälp för det kämpande Spanien. Betänk, att där 
lyssnade en ungdom som befunnit sig i krig ett helt år och som nått den övertygelsen, att 
enheten inom landets egen ungdom och den antifascistiska ungdomen i andra länder, innebär 
garanti för seger. 

Det skall inte döljas, att mer av praktisk enhet kunnat följa på de löften, som gavs i Madrid. 
Vi ungkommunister har ärligt strävat efter att förverkliga denna enhet i Sverge, liksom våra 
kamrater i andra länder strävat i samma riktning. Vi har den bestämda uppfattningen, att en 
ny hjälpaktion till förmån för det demokratiska Spanien nu måste organiseras. Och denna 
aktion skall kunna ge ett fullgott resultat endast om man för den under fullt enhetliga former 
och mobiliserar allt vad antifascistisk ungdom vårt land äger. 

Må den antifascistiska ungdomen i Sverge komma ihåg, att här är en sak så allvarlig att 
endast vad som är nyttigt ur den antifascistiska segerns synpunkt får avgöra. Handlar vi från 
denna utgångspunkt skall vi snart kunna säga till våra spanska kamrater: här ger vi en hjälp, 
här räcker vi er en hand som inte försvagats av något, utan som representerar den 
antifascistiska svenska ungdomens hela unga kraft. 

För Spaniens ungdoms sak, för vår egen framtid — låt oss verka i den anda av enhet, som 
talar ur de tre deklarationerna vid det historiska mötet i hjältarnas Madrid. 

Filip Forsberg. 
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Santiago Carillo:  
De som ger sina liv för friheten kräver enheten. 
Under den korta tid ni varit hos oss har ni lärt förstå den spanska ungdomens anda — särskilt 
den Socialistiska Ungdomsinternationalens delegation, som besåg Albacete och Madrid-
fronten, medan den Kommunistiska Ungdomsinternationalens delegation anlände några dagar 
senare och därför ännu inte kunnat göra dessa besök, utan skjutit upp dem till senare. Särskilt 
Socialistiska Ungdomsinternationalens delegation kunde klart och riktigt övertyga sig om 
andan hos vårt lands ungdom. Överallt där deras medlemmar var, i Albacete, i Madrid, i 
krigsskolorna vid fronten, i fabrikerna, ja till och med på gatan, överallt där de träffade 
kamrater såg de att den spanska ungdomens önskan, som kämpar för hela världens frihet är att 
upprätta de bägge internationalernas enhet till den spanska ungdomens hjälp. 

Varför lever denna önskan i den spanska ungdomens sköte? Varför höjer i dag alla vårt lands 
ungdomar sina röster för att kräva de bägge internationalernas enhet till hjälp för Spanien? 
Därför att erfarenheten av den kamp, som vi tack vare vårt folks aktionsenhet och organisa-
tionsenheten mellan den socialistiska och kommunistiska ungdomen kan föra klart bevisar för 
oss att det är absolut nödvändigt att förverkliga proletariatets enhet för att säkra en framtid av 
frihet, fred och kultur åt mänskligheten. Inte endast de unga spanjorerna känner denna 
enhetens nödvändighet. Kamraterna Hansen, Ollenhauer och den övriga delen av den 
Socialistiska Ungdomsinternationalens delegation hade tillfälle att tala med kamraterna från 
hela världen, som har kommit för att tillsammans med vår ungdom ge sitt blod för det spanska 
folkets och för hela mänsklighetens frihet. Från tidigare ledare för den socialdemokratiska 
tyska ungdomen — som levt med i vårt folks kamp och kunnat avlägga räkenskap inför sig 
själva om enhetens styrka, har de kunnat höra detta ångestfyllda rop, som kräver enhet. 

Splittringen betyder fascismens seger. 
Jag vet att det finns nationella problem som försvårar enheten. Men jag frågar kamraterna i 
Socialistiska Ungdomsinternationalen: Ni, som har besökt vårt land, som noga känner vår 
kamp, som har besett våra skyttegravar och fabriker och tydligt ser de umbäranden som vår 
ungdom påtar sig, ni som känner vårt folk, som kämpar och dör för att rädda friheten, kan ni 
trots allt detta för framtiden inta självmordets inställning, ungdomens splittring, som endast 
kan ge fascisterna segern? Trots detta hjältemod, trots dessa umbäranden, trots det att ni har 
sett den spanska ungdomens och internationella brigadens ungdoms, som kämpar vid dess 
sida, hjältemod och offer? Jag tror att det faktum att ni har kommit till oss, det faktum att ni 
lärt känna vår ungdom, att ni kunde känna med Madrids hjältemodiga massor, kommer att 
tynga ert samvete och låta er förstå att det — över alla små problem som kan ställa sig i vägen 
för enheten i varje land — är livsnödvändigt att kämpa och segra över fascismen, att det är 
livsnödvändigt att krossa den. 

Kamrat Ollenhauer befinner sig i denna delegation. Han tillhör Tysklands socialdemo-
kratiska ungdom. Han måste känna nödvändigheten av enhet för att göra slut på hitlerregimen, 
som dagligen mördar tusen och åter tusen ärliga antifascister. I denna delegation befinner sig 
också kamrat Kern, Tjeckoslovakiets socialdemokratiska ungdoms delegat, och jag är säker 
på att massan av den socialdemokratiska ungdomen i Tjeckoslovakiet ser klart hur den tyska 
fascismen sträcker ut sina klor för att krama sönder ert tjeckiska fosterland. Ni måste bli med-
vetna om nödvändigheten att smida en fast ungdomsfront och till följd därav nödvändigheten 
av en enda ungdomsfront. Likaså kamraterna Hansen, Nilsson och Thomassen. Också de 
måste förstå att det nu, när fascismen har tagit till offensiven och varje dag på nytt provocerar 
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kriget mot demokratierna, betyder självmord, att det betyder att nöja sig med nederlaget, om 
man avböjer att träda i gemensam kontakt till hjälp för den spanska ungdomen. Vi är över-
tygade om att kamraterna från Socialistiska Ungdomsinternationalen kommer att ta med sig 
den övertygelsen hem, att den internationella enheten till hjälp för Spanien är absolut nöd-
vändig, ty tack vare enheten till hjälp för Spanien hjälper vi och försvarar vi inte bara den 
spanska ungdomen, utan också den franska, tyska, tjeckoslovakiska och skandinaviska ung-
domen och hela världens ungdom. Hela världens ungdom önskar och kräver enheten. 
Ungdomen i hela världen förstår nödvändigheten av att hjälpa det spanska folket emedan man 
därigenom internationellt förhindrar fascismen.  

Jag och med mig hela den spanska ungdomen, hoppas att det möte, som i morgon äger rum i 
Valencia och i vilket kamraterna Hansen och Ollenhauer, såväl sorti kamraterna Michal 
Wolf och Green, deltar, inte skall bli ett möte för tals hållande eller till den spanska ung-
domens förnöjelse, utan ett praktiskt möte där verkliga åtgärder vidtagas för tillfredsställande 
av hela den spanska ungdomens djupaste önskningar. 

Vi kräver enheten i all ungdoms intresse. 
Vi kräver för ögonblicket av de bägge internationalerna aktionsenheten till hjälp för Spanien! 
Vi har inte avstått från att förverkliga det, som jag uppställde såsom vårt mål i Amsterdam vid 
Socialistiska Ungdomsinternationalens sammanträde, och som är Spaniens Förenade Socialis-
tiska Ungdoms önskan. Vi har inte avstått från att kämpa för en enda ungdomsinternational. 
Men för närvarande, när det gäller hela världens framtid och frihet och hela ungdomens fram-
tid och frihet kräver vi bara aktionsenhet till hjälp för Spanien. Vi vill inget annat, men vi vill 
att alla ansträngningar göres för att hjälpa vårt land. Men det gäller alldeles särskilt Socia-
listiska Ungdomsinternationalen och den kommunistiska ungdomens international, som måste 
förverkliga denna ansträngning. Det är säkert att vi vill enhet av hela världens framstegsvän-
liga ungdom till hjälp för Spanien. Det är säkert att vi ger vårt understöd åt hjälpkommittén i 
Paris, som grupperar alla arbetardemokratiska och liberala ungdomsorganisationer, men vi 
betraktar det så, att den drivande kraften, som måste ge impulsen åt alla framstegsvänliga 
krafter bland ungdomen så att dessa omsätter enheten till hjälp för Spanien i handling, är ar-
betarungdomens enhet, på vilken de internationella demokratiernas enhet följer. Och om 
denna aktionsenhet inte existerar, om det gemensamma arbetet av arbetarungdomens bägge 
internationaler inte finns, så kommer det arbete som presteras av enskilda framstegsvänliga 
ungdomsorganisationer varken, att motsvara vårt folks behov eller problem. 

* 

Jag har bara några ord ytterligare att säga. Vi önskar att kamraterna från Socialistiska 
Ungdomsinternationalens delegation och från den kommunistiska ungdomens international 
från vårt land tar med sig det intrycket att vi bjöd er hjärtlig och uppriktig gästvänskap under 
dessa dagar, intrycket, att vi var stolta över att ni vistades hos oss under dessa dagar, intrycket 
att hela den spanska ungdomen är lycklig över ert besök och tillika väntar av er att ni svarar 
på dessa frågor. Jag önskar, kamrater från bägge internationalerna, att ni här, i medelpunkten 
för striden mot fascismen gemensamt börjar arbeta för den hjälp som ni lämnar vårt folk. Jag 
önskar att det vore här, i vårt land, där den spanska ungdomen och ungdomen från andra 
länder ädelmodigt ger sitt blod för vår sak, att ni skulle gå härifrån med en överenskommelse 
att förverkliga ett gemensamt arbete för Spanien. 

Kamrater från Socialistiska Ungdomsinternationalen, kamrater från den kommunistiska 
ungdomens international: så snart enhetsproblemet ställts har det alltid sagts att denna enhet 
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bara skulle vara en manöver av kommunisterna för att vinna massorna. Ni hade tillfälle att tala 
med vårt folks ungdom, med de anspråkslösaste ungdomarna och med dem som lider mest, 
med soldaterna i skyttegravarna, med studenterna, med hela vårt folk, och ni har genom denna 
nära och direkta kontakt med vårt folk och dess ungdom kunnat se att enheten som vi kräver 
av er inte är någon manöver av kommunisterna. Det är ett helt folks önskan, som ger sitt blod 
för hela mänsklighetens sak. Det är en önskan hos vårt lands nya generation, denna genera-
tion, som vill enheten, och vid fronterna, på arbetsplatserna och bakom fronten ingen skillnad 
gör mellan kommunister, republikaner och anarkister. Det är den gemensamma önskan hos 
dem, som ger sitt blod i detta krig. Ännu för någon tid sedan kunde man säga: vi vill inte 
enheten, det är bara demagogi, men i dag kan man inte längre säga så. I dag kan man inte 
längre säga det, emedan ett helt folk och en hel ungdom kräver enheten. 

Kamrater från den Socialistiska Ungdomsinternationalen, kamrater från den kommunistiska 
ungdomens international, i det ögonblick när Italien överfaller vårt land, i det ögonblick när 
Hitlers eskadrar kryssar på våra hav och hotar våra kuster med sina kanoner, i det ögonblick 
när interventions-staternas flygmaskiner riktar sina maskingevär mot vårt folks kvinnor och 
barn, i det ögonblick när tusen och åter tusen unga män hjältemodigt dör i skyttegravarna, i 
det ögonblick när ungdomen i hela världen ångestfullt väntar våra segrar och med djup smärta 
följer nederlagen i vår kamp ber jag er i hela ungdomens namn, ber jag er i hela folkets namn, 
ber jag er i deras namn, som kämpar och dör att ni står vid vår sida för att skydda och hjälpa 
oss i vår kamp. Anta den krigsförklaring som fascismen har gjort proletariatet och ungdomen i 
hela världen, bilda ett enda block till hjälp för Spanien. Ty det är detsamma som hjälp för 
världens ungdom och en försäkran att framtiden blir en framtid med framsteg, lycka och väl-
stånd och inte en framtid av förtryck. 

I den spanska ungdomens namn ber jag er att ni genast här, på vår mark, i vårt fosterland 
börjar de bägge internationalernas aktionsenhet till hjälp för vår ungdom och för att krossa 
fascismen i internationell skala. 

Erich Ollenhauer:  
Ett förenhetligande av hjälpaktionen är nödvändigt. 
De gripande, skakande och medryckande intryck, som vi upplevt under de få dagarna av vårt 
uppehåll i Spanien kommer alltid att stanna i vårt minne. 

Vi är här som delegation från Socialistiska Ungdomsinternationalen och vår delegation 
omfattar de ansvariga, ledande funktionärerna från den Socialistiska Ungdomsinternationalens 
största förbund i Europa. 

Den första uppgift, som ställdes oss genom denna resa är, att genom vår närvaro i ert land och 
mitt ibland er än en gång åskådligt ge uttryck åt att Spanien, det kämpande Spanien och den 
Socialistiska Ungdomsinternationalen är ett. 

Under dessa få dagar har vi besökt Barcelona, Valencia, Albacete och är nu här i Madrid. Vi 
har sett ett folk, som med insats av hela sin styrka kämpar för sin frihet. Men det starkaste 
intrycket har vi upplevt här i Madrid. 

Kamrater, vi vet alla vad denna kamp betyder. Spanien och särskilt Madrid är i dag 
arbetarrörelsens och demokratins i hela världen förpost i kampen mot den internationella 
fascismens barbari och den kultur och frihet, som arbetarrörelsen försvarar genom 
mänsklighetens demokrati. Därför har den Socialistiska Ungdomsinternationalen från er 
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kamps första dag i praktiken övergått till att lämna hjälp för er kamp. Vi vet, att det vi hittills 
åstadkommit ännu inte var tillräckligt för att vi skulle kunna få en garanti för er seger. Men 
just under de sista veckorna har alla delar av den socialistiska arbetarrörelsen förstärkt och 
fördubblat sina aktioner för Spanien. 

För en vecka sedan beslöt ledningen för fackföreningsinternationalen och den Socialistiska 
Arbetarinternationalen på förslag från våra spanska kamrater enstämmigt att med 
arbetarrörelsens hela kraft inverka på ländernas demokratiska regeringar för att för det 
spanska folket och Spaniens lagliga regering genomdriva handelsfrihet med vapen för den 
kämpande spanska armén. 

Vår resa är alltså inte början av våra ansträngningar, utan den är blott en del av vår aktion. Ty 
nu återvänder vi alla till våra länder för att på årsdagen av rebellupproret mot det spanska 
folket i alla städer föranstalta ungdomsmöten för Spanien, för det spanska folkets frihetskamp. 
Vi vill ännu starkare uppskaka den offentliga stämningen i världen och klargöra för den att 
här i Spanien kulturen och mänsklighetens civilisation försvaras mot barbariet. 

För att uppnå dessa mål är det nödvändigt att mobilisera alla krafter. 

Vi har här i Spanien med rörelse sett den samlade insatsen av ungdomen i Spaniens Förenade 
Socialistiska Ungdomsförbund i dess strider. Det finns ingen av oss, som inte skulle vara 
genomträngd av nödvändigheten av en samling av den spanska ungdomens alla krafter för att 
föra denna kamp till ett segerrikt slut. 

Utom detta är för understödjandet av er kamp en sammanfattning, ett förenhetligande av 
alla strävanden utom Spanien för er kamp nödvändig. Det finns inga meningsskiljaktigheter i 
denna fråga mellan alla krafter som står på det kämpande Spaniens sida, och det kan inte 
finnas några. 

Den Socialistiska Ungdomsinternationalen deltar redan nu i enlighet med denna övertygelse i 
en hel rad länder med sina förbund i gemensamma kommittéer i vilka också de socialistiska 
och kommunistiska ungdomsförbunden förenat sig för arbetet för Spanien. 

Vår international är dessutom medlem i den internationella kommissionen för hjälp åt den 
spanska ungdomen. Vi inträdde i denna kommitté omedelbart efter dess grundande, emedan 
det här fanns möjlighet att tillsammans med representanter för alla organisationer åstad-
komma det bästa för den spanska ungdomen och efter vår exekutivkommittés sammanträde i 
april detta år har vi officiellt inträtt i denna kommitté. 

För en vecka sedan höll denna ungdomskommission ett sammanträde under närvaro av 
representanter från de socialistiska och kommunistiska ungdomsinternationalerna. Detta 
sammanträde beslöt enhälligt att förstärka ungdomens aktioner för Spanien och att under 
veckan från 18-25 juli uppfordra ungdomen i alla länder att också ge denna aktion offentligt 
uttryck. 

Vid vår första överläggning med er nationella kommitté i Valencia har vi dessutom träffat 
överenskommelse, om att en överläggning mellan representanterna för de kommunistiska och 
socialistiska internationalerna i morgon skall äga rum i Valencia för information över 
ömsesidiga åtgärder och aktioner och stärka dessa aktioners verkningar. 

Jag är övertygad om att dessa aktioner ökar modet och tillförsikten om seger hos den 
spanska ungdomen, men också entusiasmen för Spanien hos ungdomen i hela världen och att 
detta arbete kan bidra till att säkra frihetens seger på spansk jord. 

Det är inte ögonblicket att på denna plats och denna mark hålla entusiastiska tal. Den största 
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hjälpen för er är det praktiska arbetet, gärningen. Och därför säger jag er: Vi skall återvända 
från denna resa och detta möte till våra länder och kommer att ställa ungdomens hjälp för 
Spanien, för er, för det spanska folket, i medelpunkten för vårt arbete och samtidigt kämpa för 
demokratins och frihetens seger i hela världen. 

Ännu ett ord: De intryck som vi under dessa dagar mottagit av den spanska ungdomen är 
outplånligt inpräntade i våra hjärtan. Av alla de ynglingar och flickor som här två kilometer 
bakom fronten med största hängivenhet sörjer för arméns utrustning och som med geväret i 
handen arbetar för att den nya spanska armén skall bli en armé av tänkande människor, av 
soldater, som med glänsande hjältemod bjuder fienden spetsen och alla är fyllda av den stora 
idén. Här gäller det inte längre den enskildes öde. Det gäller mänsklighetens framtid. 

Jag lovar er att den socialistiska ungdomen, som är förenad i den Socialistiska Ungdoms-
internationalen skall göra allt för att med alla krafter och alla organisationer, som vilja 
detsamma, stegra aktionerna för er i hela världen till seger. 

Ni skall vara förvissade om att ni inte står ensamma, utan att det unga proletariatet står 
bakom er. Ni skall veta att vi i detta ögonblick inte säger ett ord mer än vi kan förverkliga. Vi 
vill, att vi, när vi kommer åter till er — och vi skall återkomma — hur än kampen kommer 
att utveckla sig, skall kunna träda fram inför varje arbetare i Madrid och inför varje soldat 
vid fronten och säga, att det, som vi den gången lovade er på detta möte, det har vi hållit. 

Vi är ett i den förvissningen att det skall lyckas er och oss att snabbt vinna segern över 
fascismen. Och då skall vi åter träffas här i denna sal, ni, representanterna för den spanska 
ungdomen och vi, socialistiska och kommunistiska ungdomsinternationalernas representanter. 
I ett Madrid som skall vara det fria, demokratiska och socialistiska Spaniens huvudstad, 
demokratins och frihetens trotsiga fäste, symbolen för arbetarklassens odödliga frihetsvilja. 

Michal Wolf: 
Den kommunistiska ungdomen är helt enig med sina 
spanska kamrater. 
I Kommunistiska Ungdomsinternationalens namn framför vår delegation till er de inner-
ligaste, revolutionära hälsningar. Ni, Madrids ungdomar för från krigets första dag en heroisk 
kamp mot den inhemska och utländska fascismen. Ni har lämnat otaliga exempel på 
hjältemod och gränslös hängivenhet för folkets heliga sak, sådana, som man bara kan finna i 
det ryska proletariatets stora revolution och pariskommunardernas hjältemodiga kamp. 

Ni har på folkets sida förvandlat Madrid till en frihetens och den antifascistiska kampens 
oslagbara borg. Hela världens ungdom, som älskar friheten och hatar fascismen, har med stor 
kärlek inneslutit er i sina hjärtan. Ni har inte bara visat den spanska ungdomen, utan hela värl-
dens ungdom den enda riktiga väg på vilken man måste kämpa mot fascismen. Vi vet att 
Spaniens Förenade Socialistiska Ungdomsförbund och dess Madridorganisation spelat och 
fortfarande spelar en framstående roll vid organiseringen av Madrids försvar. Men denna 
historiska roll kunde och kan det Förenade Socialistiska Ungdomsförbundet spela endast 
därigenom, att det har blivit till genom föreningen av det socialistiska och kommunistiska 
ungdomsförbundet, emedan det betraktar som sin viktigaste uppgift upprättandet av den 
spanska ungdomens enhet för kampen mot fascismen och skapandet av en fri, stark och 
lycklig spansk republik. För det spanska proletariatets och ungdomens järnhårda enhet måste 
fascismen vika, och den kommer att fullständigt förintas genom denna järnhårda enhet. Detta 
möte, som äger rum här, kan man inte beteckna på annat sätt än som en glänsande demon-
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stration av Madridungdomens enhet och arbetarungdomens och den antifascistiska ung-
domens i hela världen aktionsenhet. 

För första gången i arbetarungdomsrörelsens historia har representanter för de kommunistiska 
och socialistiska ungdomsinternationalerna gemensamt trätt fram inför ungdomen och talar 
om hur de skall kämpa mot fascismen och hur det spanska folket och den spanska regeringen 
skall kunna hjälpas. 

Det är ingen tillfällighet att denna första sammankomst äger rum på spansk mark och framför 
allt i Madrid. Det faktum att representanterna för de kommunistiska och socialistiska 
ungdomsinternationalerna talar vid denna Madridungdomens stora demonstration, är ett 
uttryck för att de bägge ungdomsinternationalerna skall finna den gemensamma vägen, att 
skuldra vid skuldra hjälpa den spanska republiken och därigenom ge den internationella 
fascismen dödsstöten. 

I Kommunistiska Ungdomsinternationalens namn hälsar jag Socialistiska Ungdomsinter-
nationalens delegation. Vår broderliga hälsning till den Socialistiska Ungdomsinternationalen 
åtföljes av förhoppningen att vi skall handla enhetligt i frågan om hjälpen åt det spanska 
folket. 

Kamrater, den sista veckan kännetecknas av förstärkt aggressivitet mot den spanska 
republiken från den tyska och italienska fascismens sida. Den tyska och italienska fascismen 
förbereder ett öppet krig mot den spanska republiken och därigenom mot demokratin över 
huvud taget. Det är de som vill störta världen in i ett nytt världskrig. Den tyska fascismen vill 
tillsammans med den italienska överföra sina blodiga diktatoriska metoder på världsarenan. 
Liksom riksdagsbrandsprovokationen förbereder de nu en provokation mot den spanska 
republiken, för att ta denna till förevändning att krossa det spanska folkets frihet och 
oavhängighet. 

Det är redan i dag fullkomligt klart att de tyska och italienska fascisterna kunde tillåta sig 
dessa krigsprovokatoriska handlingar därför, att de borgerligt demokratiska länderna och 
framför allt England och Frankrike, i stället för att föra en aktiv politik, slagit in på en väg av 
fruktan för och koncessioner åt den internationella fascismen, som logiskt nog uppmuntrar 
den till dess provokation mot den spanska republiken. Vi är övertygade om att det spanska 
folket och dess ungdom, som redan givit de fascistiska banden så många hjältemodiga svar, 
kommer att besvara den tyska och italienska fascismens krigsprovokationer med att kämpa 
med ännu större élan och ännu större hänförelse på alla fronter, att de kommer att ge allt vad 
de förmår i fabrikerna och framför allt i krigsfabrikerna för att raskt utveckla 
krigsproduktionen. Vi är övertygade om, att den spanska ungdomen kommer att svara därmed 
att den smider sin enhet ännu fastare. 

Vad är i sådana ögonblick som detta framför allt världens arbetarungdomsorganisationers 
plikt och uppgift? Det kan bara finnas en. Att inte splittrade, utan enhetligt kämpa och arbeta i 
en enda enhetlig kolonn för att skydda den spanska republiken mot angreppet från den tyska 
och italienska fascismens sida. 

Kamrat Carillo, vi svarar på din kallelse: Vi är beredda att förverkliga den krävda enheten till 
understöd för det spanska folket. 

Vi måste förklara för er att det, som ungdomen i världen gjort för understöd av den spanska 
republiken ännu är otillräckligt. Var och en skall erkänna att hjälpen från ungdomens och 
framför allt från arbetarungdomsorganisationernas sida måste vara en sådan som motsvarar 
dagens allvarliga internationella läge. Var och en är tvungen att erkänna att den antifascistiska 
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ungdomen och arbetarungdomen bokstavligen måste göra allt för att hjälpa det spanska folket. 

Men hur kan man ge en sådan hjälp? 

Den kan man endast ge om man går den internationella ungdomens enhetsväg för den spanska 
republikens understöd. En sådan hjälp kan man endast ge om man mycket snabbt slutar med 
de splittrade hjälpaktionerna. Utifrån denna övertygelse och erfarenhet arbetar Kommunis-
tiska Ungdomsinternationalen för de socialistiska och kommunistiska ungdomsinternationa-
lernas aktionsenhet till understöd för den spanska republiken. De socialistiska och kommu-
nistiska ungdomsinternationalerna är de starkaste krafterna inom arbetarungdomen. Om vi ge-
mensamt och inte splittrat arbetar och kämpar för understöd åt den spanska republiken kan vi 
gemensamt sammansluta ungdomens miljonmassor till en enhetlig armé, som, vid ett enhetligt 
proletariats sida kan tvinga fascismen på knä. 

De bägge ungdomsinternationernas aktionsenhet kommer utan tvivel att ge ungdomen en ny 
elan, nya krafter och nytt hopp i kampen för den spanska republikens försvar. 

I vår delegations och Kommunistiska Ungdomsinternationalens exekutivkommittés namn kan 
jag förklara, att vi endast vill de bägge internationalernas aktionsenhet för en sak: Hjälp åt det 
spanska folket, hjälp åt den spanska republiken. 

Läget är allvarligt! De bägge ungdomsinternationalernas ansvar är stort! Man får inte dröja 
en dag längre med att upprätta de Socialistiska och Kommunistiska Internationalernas 
aktionsenhet för det spanska folket. 

Såväl den Socialistiska som den Kommunistiska Ungdomsinternationalen står fullt och helt på 
det spanska folkets sida. 

Såväl den Socialistiska som den Kommunistiska Ungdomsinternationalen kämpar mot 
fascismen. 

Såväl den Socialistiska som den Kommunistiska Ungdomsinternationalen vill att det spanska 
folket besegrar fascismen. 

Såväl den Socialistiska som den Kommunistiska Ungdomsinternationalen vet och är över-
tygad om, att man i Spanien inte endast kämpar mot den spanska, utan också mot den inter-
nationella fascismen. 

Såväl den Socialistiska som den Kommunistiska Ungdomsinternationalen vet och är över-
tygad om att er kamp är världsproletariatets och dess ungdoms. 

Kamrater från den Socialistiska Ungdomsinternationalen! Vi är fullkomligt eniga i den 
spanska frågan! De bägge ungdomsinternationalerna har en enhetlig linje i frågan om 
understödet för den spanska republiken. Det finns alltså inga skäl varför vi inte skulle kunna 
kämpa enhetligt, skuldra vid skuldra i frågan om försvaret av den spanska republiken. Det 
finns alltså inget skäl, varför vi skulle marschera splittrade i denna viktiga fråga om kampen 
mot fascismen.  

De bägge ungdomsinternationalerna deltar gemensamt i den internationella ungdoms-
kommissionens arbete för understöd åt den spanska ungdomen. Detta är ett framsteg. Men det 
allvarliga läget fordrar mer. Det fordrar ett nära samarbete mellan de Socialistiska och 
Kommunistiska Ungdomsinternationalerna för Spanien. När vi uppnår detta, kommer vi att 
kunna mobilisera hela den framstegsvänliga och demokratiska ungdomen till en aktiv kamp i 
den spanska republikens intresse. 

De Socialistiska och Kommunistiska Ungdomsinternationalerna får aldrig glömma den stora 
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lärdom som det spanska folkets och dess ungdoms kamp i detta krig ger oss. Den stora lär-
domen är: Man måste kämpa enhetligt och inte splittrat mot fascismen. 

Vi får inte glömma att fascisterna kunde komma framåt i krigets första fas, emedan det 
spanska folkets och den spanska ungdomens enhet då för tiden ännu inte var fast samman-
fogad. Det fanns partiernas och fackföreningarnas milis. De kämpade tappert, men de 
kämpade splittrade. De var hänförda, de var fyllda av vilja att slå fascisterna. Men fienden 
utnyttjade den då ännu existerande oenigheten, fienden utnyttjade enhetens svaghet. Men i 
dag, när redan en enhetlig folkarmé består beredes fascismens nederlag. Den stora segern mot 
den italienska fascistiska armén på Guadalajara-fronten kunde uppnås emedan den spanska 
republikens enhetliga folkarmé kämpade där. 

Denna stora lärdom måste vi hålla för ögonen och slå in på den enhetliga kampens väg, som 
den enda riktiga vägen till försvar för den spanska republiken. 

Vi hoppas och är övertygade om att vi mycket snart skall förverkliga de bägge ungdoms-
internationalernas nödvändiga aktionsenhet, som hela det spanska folket och dess ungdom, 
soldaterna och officerarna vid alla fronter, ungdomen från fabrikerna, universiteten och 
skolorna kräver av oss. Men det är nödvändigt att vi underordnar allt det spanska folkets 
intresse. Den bästa delen av den spanska ungdomen och det spanska folket kämpar och dör för 
oss. Denna härliga ungdom och detta härliga folk förtjänar de bägge ungdomsinternationa-
lernas aktionsenhet. 

Det kommer att bli en av de vackraste dagarna i arbetarungdomsrörelsens historia, när de 
bägge ungdomsinternationalerna kan förklara för världens ungdom, men i synnerhet för den 
spanska ungdomen: 

Vi är eniga för att hjälpa er! Spanska ungdom, vi har skjutit åt sidan allt det, som skilde oss, 
emedan det som enar oss är mycket starkare och mycket heligare, därför att det är ni, därför 
att det gäller ert öde. Det är en plikt att hjälpa er att vinna kriget mot fascismen. 

Kamrater, Madrids ungdom! 

Kämpa vid fronterna med den fasta övertygelsen och i det medvetandet, att arbetarungdomen 
och den anti- fascistiska ungdomen i världen står på er sida. Var säkra på att vi skall göra allt, 
bokstavligen allt, för att hjälpa 

När vi återvänder från Spanien skall vi kämpa ännu bättre än tidigare — och jag hoppas, icke 
splittrade utan enhetligt — för understödet av den spanska republiken. Var säkra på att vi skall 
upprätta de bägge ungdomsinternationalernas aktionsenhet för att hjälpa er. 

För Kommunistiska Ungdomsinternationalen och alla dess sektioner existerar i dag bara en 
enda och viktig uppgift: Att gemensamt med ungdomens miljonmassor utveckla en stor och 
aktiv understödsrörelse för Spaniens försvar. Vi är övertygade om, att det spanska folket och 
dess ungdom kommer att tillkämpa sig segern över fascismen i detta krig. Men därför behövs 
ännu världsproletariatets aktionsenhet, därför behövs ännu de Socialistiska och Kommunis-
tiska Ungdomsinternationalernas aktionsenhet. Insättes proletariatets och ungdomens mäktiga 
kraft enhetligt i kampen för den spanska republikens försvar, så kommer dagen för er seger 
åtskilligt närmare. Leve därför de Socialistiska och Kommunistiska Ungdomsinternationaler-
nas aktionsenhet till understöd för den spanska republiken. 

Leve den spanska ungdomens enhet! 
Leve Spaniens stora Förenade Socialistiska Ungdomsförbund! 
Leve det spanska folkets seger över fascismen! 


	Förord.
	Santiago Carillo: De som ger sina liv för friheten kräver enheten.
	Splittringen betyder fascismens seger.
	Vi kräver enheten i all ungdoms intresse.

	Erich Ollenhauer: Ett förenhetligande av hjälpaktionen är nödvändigt.
	Michal Wolf:Den kommunistiska ungdomen är helt enig med sina spanska kamrater.

