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Meyer og Trotski
For Trotski la ikke skjul
på at han ville ha en revolu
sjonær front mot Hitler i
Tyskland, at han ville ha re
volusjon mot regjeringen i
Madrid uncter borgerkri
gen, at han ikke støttet
kampen mot den tyske ok
kupasjonen av Norge osv.
Det kan være vanskelig å

Stalin/
SOMMERENS
Trotskl-debatt går mot
Høst. Ryggvik/Øygard li
ker ikke at jeg har sitert hva
Trotskl virkelig mente om
Spania, om Sovjet under
verdenskrigen, om anti
fascistisk front mot Hitler i
Tyskland osv. Det skjønner
jeg godt.

D

forsvare ut fra en politisk
synsvinkel idag.
Det er ikke jeg som har
trukket inn Trotski i debat
ten. Det har herrene i
AMG/IS sjøl gjort i innlegg
etter innlegg. Det jeg har
gjort, er å vise at Trotski
mente noe annet om disse
spørsmåla enn det AMG/IS
hevder at han gjorde.

Så om Håkon Meyer, den
norske trotskisten som var
et respektert medlem av
DNA, og som endte som
Gestapo-agent, medlem av
NS, og endelig landsvik
dømt. «Nå var Håkon
Meyer aldri noen trotskist.
Å hevde noe annet er enten
løgn eller rein uvitenhet»,
skriver Ryggvik/Øygard.
Ryggvik/Øygard
regner
seg som trotskister, så vidt
jeg har forstått. De mener
tydeligvis at bare de har
rett til å avgjøre hvem som
har vært trotskister før
dem. Dette minner meg om
middelalderens inkvisitø
rer, som mente at bare de

kunne avgjøre hvem som
var kristne.
Historikerne må bruke
litt mer handfaste kriterier.
For det første. Håkon Mey
er var tilhenger av Trotskls
teorier. Han var en av
Trotskis mest trofaste opp
vartere i Norge. Han pleiet
omgang med Trotski, og
forsvarte hans handlinger.
Meyer støttet Trotskis poli
tiske linje i 1940 om at det
var feil å støtte kampen mot
den tyske invasjonen. Ikke
bare det, han var en av de
viktigste drivkreftene bak
forsøket på å bygge opp en
faglig aksjon kalt «Fagop
posisjonen av 1940» etter de
samme linjene. Etter kri
gen skreiv han en bok hvor
han forsvarte sine handlin
ger med trotskistiske teori
er. For historien står Meyer
som trotskist så god som no
en. Det ville være like lat
terlig å overlate vurderin
gen av det til andre
trotskister, som å overlate
til Stalin å vurdere hvem
som var kommunister.
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