— Frikjenn Arild ~isen!
— Knus Fascismen i Spania!
— Nei til knebling av soldatene!
Følgende organisasjoner og enkeltpersoner har protestert mot rettssaka:
Styret i Telefonsentralmontørenes Fagforening, styret i Heismontørenes
Fagforening, styret i Film- og teaterteknisk forening, styret i Oslo sporveisbetjenings forening, styret i Sosiale Etaters Fagforening, AU i Yrkesskoleelevenes og lærlingenes Interesseorganisasjon, Anti-Fascistisk Komite, Antiimperialistisk komite for den 3. verden, Kvinnefrontens landsstyre, Kulturfronten i Aurskog/Høland, AKP(m-1), NKS, Rød Ungdom, Rød Front i
DNS, Kåre B. Werner (sekr. i Den Norske Spania-komiteen) , Sven J. Nilsen,
veteran fra Borgerkrigen i Spania, Kjell Sandvik, formann i Nord-Norsk Forfatterlag.
Soldater har protestert på allmannamøter ved: Haakonsvern, Gimlemoen,
Brig N, (BN 1 og San kp.), VDMK og FFS, Lahaugmoen, HSD-Harstad,
Bolerne Fort og Soldatkonferansen for tillitsmenn i Nord-Norge.
Fra Spania er det kommet støtte fra: Den anti-fascistiske patriotiske fronten
(FRAP), den spanske fagopposisjonen (0S0), PCE(m-1), JCE(m-1), FUDE
og den spanske bondeorganisasjonen UPCE.
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MASSEPROTESTER
27. september 1975 blei 5 spanske patrioter skutt av Franco-regimet. Henrettelsene vakte en proteststorm i hele den vesteuropeiske arbeiderklassen.
Protestene var så sterke at selv LO-ledelsen her i Norge blei pressa til å gå inn
for en 5 minutters demonstrasjonsstreik på arbeidsplassene. Den store oppslutninga om disse aksjonene viste at solidariteten med det spanske folket fortsatt lever i den norske arbeiderklassen.
RETTFERDIGE AKSJONER BLANDT SOLDATENE
Også mange soldater ville vise sin avsky mot henrettelsene. 2. kompani i
Garden gjennomførte to stillhetsaksjoner, hvorav den ene i paradeuniform,
mens Gardemusikken gjennomførte 2 minutters stillhet på «anti-Francodagen» 2. oktober. Til tross for at aksjonen var resultat av et vedtak i hele
troppen, utpekte Gardeledelsen Arild Rønsen som hovedmann bak aksjonen.
Som straff for denne rettferdige anti-fascistiske markeringa fikk Rønsen 8
dagers vaktarrest!
Det hører også med til historia at Kongen og Gardesjefen deltok i en stillhetsaksjon i forbindelse med åpning av Stortinget samme dagen. De opptrådte
i gallauniform, selvfølgelig uten at dette seinere er blitt påtalt.
OSLO BYRETT
Rønsen godtok selvfølgelig ikke denne straffen og anka saka inn for Oslo
Byrett. Her blei dommen satt ned til 3 dager. Men det vesentlige i denne sammenhengen er ikke 3 eller 8 dager — enhver dom mot Rønsen er et håndslag til
fascismen!
«SOLDATENE SKULLE HATT KONGENS FORTJENESTEMEDALJE!»
Sven J. Nilsen var ett av Rønsens vitner i rettsaka. Med erfaring fra over 2
års sabotasjearbeid bak Francos linjer og 5 år som krigsseiler, veit Nilsen hva
fascismen er. Han sa: «Hele rettsprosessen er en hån mot alle som kjempa mot
fascismen i Spania og i den 2. verdenskrigen. I stedet for straff skulle
soldatene hatt kongens fortjenestemedalje!»
SKAL NORSKE SOLDATER VÆRE NØYTRALE TIL FASCISMEN?
Høyesterettsadvokat Håkon Helle er forsvarer i saka. I sin prosedyre
forklarte han at en fellende dom er ensbetydende med å lovfeste norske
soldaters plikt til nøytralitet overfor fascismen. Tvertimot må det være en
plikt for norske soldater å vise vilje til aktiv kamp mot fascismen. Det er en
slik vilje Arild Rønsen og hans medsoldater ga uttrykk for.
PROTESTER NÅ!
Byrettsdommen blei anka og lørdag kommer den opp i Høyesterett. Her vil
den endelige rettslige avgjørelsen falle. Det gjelder å markere protestene nå før
høyesterett tar stilling. Det norske rettsapparatet må ikke i fred og ro få uttrykke sin støtte til fascismen! — Bare full frikjennelse er akseptabelt!
— Solidaritet med det spanske folkets kamp mot fascismen!
— Ytringsfrihet for soldatene!
Vis din avsky mot mordene i Spania! — Vis hva du mener om denne avskyelige rettsprosessen! — Møt fram til punktdemonstrasjonen!
Fritt Spania-Komiteen.
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