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Væbnede anti-fascister der baner sig vejen frem, med nye våbenforsyninger. Gader fulde af lastbiler, der alle
bærer de militante fagforeningers symboler. Landsbyer hvor jorden er kollektiviseret og underlagt bønder og
landarbejdernes demokrati fra neden. Revolutionære militser hvor soldaterne selv diskuterer og stemmer om

taktikken. 

Stedet er Spanien og tidspunktet er 1936. En borgerkrig, som senere skulle koste over 500.000 mennesker
livet, var i gang. I Tyskland og Italien var arbejderklassen blevet tromlet ned under fascismens jernhæl, men

de spanske arbejdere greb til våben for at stoppe den lurende katastrofe. Hvorfor led de nederlag? 

For første gang nogensinde på dansk udkommer den russiske revolutionsleder Leon Trotskijs skrifter om den
spanske revolution og borgerkrig. De har ikke blot en historisk relevans. De skal derimod læses som en guide

og en inspirationskilde til alle dem, der vil ændre samfundet i dag.  
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fagforeningers symboler. Landsbyer hvor jorden er kollektiviseret og

underlagt bønder og landarbejdernes demokrati fra neden.
Revolutionære militser hvor soldaterne selv diskuterer og stemmer

om taktikken. 

Stedet er Spanien og tidspunktet er 1936. En borgerkrig, som senere
skulle koste over 500.000 mennesker livet, var i gang. I Tyskland og
Italien var arbejderklassen blevet tromlet ned under fascismens

jernhæl, men de spanske arbejdere greb til våben for at stoppe den
lurende katastrofe. Hvorfor led de nederlag? 

For første gang nogensinde på dansk udkommer den russiske
revolutionsleder Leon Trotskijs skrifter om den spanske revolution
og borgerkrig. De har ikke blot en historisk relevans. De skal

derimod læses som en guide og en inspirationskilde til alle dem, der
vil ændre samfundet i dag.  
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