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Nr. 1m- Kr. 4,-

AVISA TIL FRITT 

50 000 KR. 
FRITT SPANIA KOMITEEN HAR VEDTATT Å SETTE 

IGANG EN INNSAMLINGSAKSJON TIL FRAP. 

DE TRENGER STØTTE! 

DELTA AKTIVT I INNSAMLINGA! 

Skriv til Fritt Spania K omiteen etter 

løpesedler. Det vil også bli trykt opp 

innsamlingsobligasjoner på Kr. 10,- og Kr. 100 , -

MARIA (Asturias): 
- " ... Eg var i Madrid i da

gane føre og etter folkerøystinga, 
og der var det demonstrasjonar 
kvar dag, og dei politiske partia 
sette opp stands i gatene der dei 

forklara folk kvifor dei burde sPA N l A halde sefl frå å røyste. Men etter 
kidnappmga av Oriol (President i 
det spanske riksrådet, vår anm.) 
(Ingen tviler på, og no seir til-og 
med avisene, at den såkalla 
GRAPO er ei gruppe som er skapt 
av politiet og ytre høgre, eller at 
ho ikkje eksisterer, og at dette er 
ein aksjon som ytre høgre har sett I DAG 
i verk, for å skape kaos og for å 
dra hæren ut på gatene) har poli-
tiet auka undertrykkinga si 
enormt og dei drap til og med ein 
gut som var med i ein d\lmonstra-
sjon for boikott av vaiet." 
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SPANIA-KOMITEEN 

TIL FRAP 
INN SAM LIN GSGR UNN LAG : 

Regjeringen i Spania godt fulgt opp av nyhetsformidlere her i 
landet hevder at en "demokratiseringsprosess" finner sted i Spania. 

Med ett slag skal Spanias blodig~ historie ristes bort. Sannheten 
er at lite er forandra i Spania siden Francos død. Til tross for så
kalte reformvennlige lovforslag og regjeringsskifter kan vi slå fast: - - -- -

De ledende politikerne i regjeringa og kong Juan Carlos har alle 
en fascistisk bakgrunn og er fostret opp i beste Franco-ånd. 
Fortsatt skyter fascistene arbeidere og studenter. 
Fortsatt er all virkelig opposisjon mot regimet forbudt. 
Faglig arbeid, streiker og· demonstrasjoner slåes hardt ned på. 
Det fascis tiske voldsapparatet er inntakt og brukes flittig. 
Og ikke minst viktig, de amerikanske basene ligger fortsatt i 
landet som en jernhånd over det spanske folkets sjø/bestem
melsesrett. 

Sannheten om "demokratiseringsprosessen" er at fascistene ved 
makta ønsker å foreta en "make up" - fremstå i ny drakt for å le
gitimere seg sjøl. Som et ledd i denne prosessen, fungerer regjeringa 
valgsirkus. Men et valg leda og kontrollert av ei fascistisk regjering 
kan aldri bli demokratisk. 

Det spanske folket har ei lang erfaring i kampen mot fascismen. 
Samarbeid og forhandlinger med fascistene er et skritt mot neder
laget. Ubetinget kamp mot fascismen til den er knust er eneste vei 
mot seier. FRAP går i spissen i denne kampen i Spania i dag. Kam
pen er vanskelig og hard og de trenger vår støtte. 

l 
l 
l 
l . 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l L --- ----------1 
LES OM: 

· MOTSTANDSKAMPEN 
FRAP 
DEN REPUBLU(ANSKE KONVENSJON 
RØNSENSAKA 
INTERVJU MED EN NORSK VETERAN 
FRA BORGERKRIGEN 
FASCISMEN I SPANIA IDAG 

~ ·QGMYEMER 
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LEDER:. ! 

INORSK SPANIAPOLITIKK - . . -
- • -• -
iKLAR STØTTE TIL FASCISTISK UNDER-!! 
!TRYKKELSE !! 

BAJA El BRAZO, 
IMBECIL l • 

besittes av folk som har bevist sin 
loyalitet overfor regim~t. 

FALSKE SOSIALISTE 
I Spania i dag vet alle som vil 

ha oppslutning fra massene, at de 
må kalle seg sosialister. Men "so- 1 

sialistene i CD er falske sosialister 
og de er ikke noen virkelig trussel 
for det sittende regimet og de øko
nomiske interessene i landet. På 
disse møtene står ofte bankdirek
tørene og mangemillionærer og 
snakker om demokrati og sosia
lisme - med makthavernes velsig
nelse. 

DOKUMENT 

OM «BRUDDET» 

CD har nå kommet fram til en 
felles . plattform for det såkalte 
" bruddet" med Franco-tida. 

l. Dannelsen av en regjering på 
bredt demokratisk grunnlag som 
åpner, går i spissen for og g~
ranterer statens grunnlovsgl
vende prosess. 

2. Politiske partier og fagorganisa
sjoner skal legaliseres uten unn
tak. 

3. Ytringsfrihet, møte-, demonstra· 
sjon og streikefrihet. 

(Ned med armen, · din tosk!) 

4. Fullstendig frihet for politiske 
fanger og fri tilbakevending for 
dem som lever i exil, og amnesti 

politisk grunnlag. 
5. Respekt for Catalunya, Basker-if. fo r arbeidere som er oppsagt på 

~ ill ~ @ ITO 
land og Galicias statutter om 

-• ·-•• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -
TRYGVE BRATTELI og KONG JUAN 

(GODE VENNER) 
CARLOS 

A indre sjølstyre. 
ll 6. Anvendelse av et økonomisk 

·' program mot inflasjon, arbeids
stans og for alminnelig gjenn
oppliving av produksjonsproses
sen. Dette skal føre til overvin-

@ [p [p @ @ ~ @ clJ @ æ neise av krisen, ved hjelp av de 
mest berørte sosiale sektorene. 
(Vår understrekning.) 

7. Gjennom folkeavstemning og 
valg skal folkeflertallet be
stemme stats- og regjeringsfor-

~ @ [p ill æ ~ ill 
men. 

O A A 8. Utsletting av alle lover og in-
il ll stitusjoner som setter seg opp 

mot disse prinsipper om politisk 
frigjøring. 
Dette programmet virker ved 

sammenligner det med spansk virke-~@ 00 æ @ ill 00 rn~ 
første øyekast svært så fin t. Hvis -vi 

- Jighet vil vi få et annet bilde. Her 
• nevnes ingenting om de ameri-
- kanskq basene som idag er garanti 
• for fast;jststrret. Det sies ikke noe 

- I begynnelsen av oktober I 976 ble det arrangert en interparla·~ om folkekrav~t fra . før bor~erkri-
• 

, . . gens dager - mnfønng av REPUB-
mentansk konferanse 1 Madnd. Fra Norge kom blant andre Trygve 'LIKKEN . 

- Brattelig og Finn Gustavsen. Etter sitt I 2-dagers besøk i den Det står ingenting om det fascis
• spanske hovedstaden dro Gustavsen hjem for å fortelle Ny Tids tiske und~rtrykkelsesapparatet. Og 
-lesere om sine inntrykk om de politiske forholdene i landet. De ut- hva med Jordreform? l~ke et ord. 

• 
. . Spanske småbønder og JOrdløse ar

talelsene han da kom med var mddest talt overflatiske. Etter å ha beidere sulter i dag mens over 40% 
-kastet noen blikk på ' bladutvalget i kioskene, fått referert litt av av dyrkbar jord ligger brakk. Un
• programmet til Det Spanske Sosialistpartiet (PSP) og ellers snakket der ~en sp anske ~epublikken hadde 
- med ledere for partiene i Den Demokratiske Koordinasjonen, følte ?e sa smatt tatt nl med å omfordele 
• h d l

. · kikk ·1 å l · . . l d Jorda. Francos opprør satte en stop-
an seg ty e 1gv1s s et tl utta e seg om SltuasJonen 1 an et. per for det. 

-("Ny T id" 22/ 10-76.) Vi vil her kort kommentere noe av det han I programmet snakker de om 
• sa og prøve å gi et mer utfyllende bilde av de ulike politiske grup- folke~vstemning._ Dette er. ikke noe 
- peingene i landet. nytt 1 det fasc1st1s~e Spama. Franco 

• 
arrangerte flere shke. For noen år 
siden ble det holdt folkeavstemning 
om monarkiet. Da var det i flere -• - SKINN-• -• LIBERALISERING -• -• 

HVA ER DEN 

DEMOKRATISKE 

KOORDINASJON? 

landsbyer flere ja-stemmer enn an-
tall innbyggere. Det er klart at en 
folkeavstemning er latterlig så lenge 
fascistene har makta. 

TIL MIDDAG 

• - - Det foregår ingen liberalisering i CD er en sammenslåing av to 
• • Spania i dag. Vi kan heller kalle det tidligere blokker. Den ene blokken, .p/i. SLOTTET 
_ Det fascistiske diktaturet i forbindelser med utlandet. Den vil tremme en demokratisk utvik- - en skinn-liberalisering. Det som Junta Democratica, bestod av PCE 

• 
~pani~ er e_t redska~ for finans- og åpne fascistiske undertrykkelsen ling, og ser det ikke som politisk • Gustavsen så av blader i kioskene og (Det Spanske Kommunistpartiet), 
JOrdoligarklet (En liten gruppe fi- under Franco-tiden var en belast- klokt å komme i motsetningsfor- hørte om møter som ble hold t, er C.C.O.O. (Sammenslutning av Ar-

- nansfolk og godseiere) og for ning for Spanias forbindelser med hold til ham" .- egentlig bare eksempler på dette. beiderkommisjoner), PSP (Sosialis-
• utenlandske kapitalinteresser - andre land. Mordene på fem anti- I samme ånd drøfter den Likeså den parlamentariske konfe- tisk Folkeparti) pluss noen uav-
- især USA-imperialisme. Det har fascister 27. sept. i fjor vakte DNA-kontrollerte Norske Spania- - ransen i Madrid der han selv deltok, fihaesncgtz_s.gtz~skebnakkeglrtupnenrs.oner med klar 

• 
vært fascisme i Spania i snart 40 avsky og protester over hele komiteen om den skal nedlegge • En konferanse som denne blir brukt 
år. . Polit!ske, økonomiske og Europa. De spanske fascistene sin virksomhet. (Aftenposten av regimet for å fortelle utlandet Det ledende partiet )1er er PCE. 

- sos1ale kr1ser har ofte eksistert. ønsker også medlemskap i EF og 29/ 12). .- hvor " liberalt" det spanske sam- Den andre blokken, Plataforma de 
• Hver gang har det fascistiske dik- NATO. Det fremgår andre steder i funnet er blitt. Convergencia Democratica, består 
_ taturet prøvd seg med sine ma- De norske myndighetene er denne avisa: Undertrykkelsen i - I intervjuet fikk Gustavsen med av PSOE (sosialdemokrater), UGT 

• 
nøvre. raskt ute med å omfavne de nye Spania er like rå og brutal som før • en del av det som foregår i Spania i (tilhørende fagforening), Carlist-

Hensikten med disse manøv- "demokratene" i Spania. Det uansett vakre ord om demokra- dag: At Den Demokratiske Koordi- partiet (for innsettelse av prins Car· 
- rene er som Dimitrov oppsumerte, foregår utvidete samtaler på regje- tisering. Og det spanske folket !! nasjon (CD) har utarbeidet en fei- los Hugo på tronen - støttet 
• å utvide diktaturets samfunnsmes- ringsplan. sloss mot urett og undertrykkelse. les plattform, at regjeringen forbe- Franco under borgerkrigen), MC 
_ sige basis ved å forene terwrstyre "Norge og Spania er kommet De norske myndigheter fram- reder et "valg" til sommeren, og at (Den Kommunistiske Bevegelsen) 

• 
med et falskt skjær av demokrati. på talefot på politisk plan." mel- står som lett tilslørte støttespil- • høyresiden mobiliserer. Men han og en rekke regionale såkalte sosia-

l perioden etter Francos død der Aftenposten i begynnelsen av Jere til den samme fascistiske _ glemte det viktigste: I dag kjemper lister og sosialdemokrater. 
- har det vært spesielt stor infla- november i fjor. Avisa refererer undertrykkelsen som har eksistert • det spanske folket daglig mot PCE har idag stort sett bare nav-
• sjon, prisstigning og arbeidsløshet "vennskapelige samtaler" som har siden 1939, Og de følger opp tra- undertrykkerne. Folket har reist seg net igjen etter kommunistpartiet 
_ i landet. Det har funnet sted flere funnet sted mellom utenriksminis- disjonene fra den gangen da de - i protest mot den sterke forverrin- som vi kjenner det fra borgerkrigen. 

• 
streiker og demonstrasjoner enn i ter Knut Frydenlund og hans arresterte og forfulgte antifascis- • gen av levevilkårene og den fort- (Carillo er en kjent leder.) Disse 
andre europeiske land med krav "kollega" i Spania, Marcelino ter som dro til Spania for å sloss - satte trampingen på alle demokra- går positivt inn for spansk EF-med-

- om bedre arbeidsforhold og slutt Oreja. Dette bekrefter i flg. Af- mot Franco. • tiske rettigheter og friheter. Som Jernskap og stiller ingen spørsmål 
• på den fascistiske undertrykket- tenposten "at den norske regje- Vi må fø lge tradisjonene til de svar blir de møtt med kuler og ved de amerikanske basene i landet. 
- sen. Rejgeringens manøvre denne ring igjen respekterer de sittende aktive anti-fascistene som deltok -. fengsling. Dette er realitetene i da- Siden 1970 har PCE samarbeidet iv-

• 
gangen har vært innfø. ingen av et makthaverne i Madrid som en nor- under borgerkrigen, og fordømme gens Spania, på tross av den mer "li- rig med folk som Calvo Serer og 
såk It eformvennH k 1 " f Ruiz-Gimenez som var aktive 

- dømame Fr or å redde;.ansikot nhge- mal samtalepartner i det in terna- myndighetenes handlinger. - beraGe asaden. C " Franco-støttespl.llere under borger-
. ar sjonale samarbeidet." Avslør det falske pratet om de- • ustavsen kaller D et samar-

• regjeringen satt i gang en farse Trygve Bratteli følger opp i et mokratisering i Spania. beidsorgan for de progressive par- krigen, og som etter krigen har 
- som kalles for " liberalisering". seinere intervju i Aftenposten et- Ikke noe samarbeid med regje- - tiene i landet", Koordinasjonen har skodd seg på systemet. . 
• (Om hvor reell denne liberalise- ter at han var representert på en ringen i Madrid _ Kamp mot • klart å gi inntrykk av at de repre- Gustavsen vurderer PSP som 

Programmet sier ikke noe 
hvordan de skal "utslette alle 
og institusjoner . .. ". Men 
handlemåten til de ledende 
i CD en hel del : 

Det er helt fe il å påstå slik 
tavsen gjør, at regjeringen bare 
hatt kontakt med "høyresiden". 
Representanter for de tre ledende 
partiene i Koordinasjonen, som 
Gustavsen kaller "venstresida", har 
flere ganger vært til forhandlinger 
og middager med kongen og regje
ringsmedlemmer. Dette skjer sam ti
dig som disse partiene i ord for
kaster reformpratet fra regjeringen 
og fordømmer politivolden. 

Midt i september i fjor var det 
generalstreik i Baskerland og store 
demonstrasjoner i alle byer og 
landsbyer. De streikende ble møtt 
med kuler og arrestasjoner av poli
tiet. Samtidig satt en representant 
Jor PCE til middag hos arbeids
ministeren og kunne slå fast at sam
talene var positive (Le Monde 
9/9). PSP har nå lagt fram et pro

gram "med det fonnln å etabiere· 
et grunnlag for politisk diskusjon 
med alle. n~sjonale krefter også Jlled 

. se!Ye reroen!lgen". Ni vil alle disse 
- ringa er, se andre. steder i avisa). sosialdemokratisk kongress i Spa- fascismen. i senterer de spanske massene _ både SV's søsterparti. Det skulle være 

• 
. Som et ledd l den demokra- nia. Han " tror kong Juan Carlos - Slut.t opp om solidaritetsarbei- overfor utenlandsk presse og nok å nevne PSP-lederen Tierno 
tts~e )'løffen ø~,sker de? sp~n~ke hører til de krefter som virkelig det. overfor Gustavsen. Slik har de greid Galvan. Han ble utnevnt til profes-

- rienien å få normalisert . sme . ·- å stå fram som venstresidens eneste sor ved universitetet i Murcia i ( Fort s • 3 ) 
•• l ·······················~···~··········LI~al~~~n~~~-~~~~~~~~~1~~~8~-~D~~~M~~~~~·ng~~~k~an-b•ar-e~~~~~~S-·~~~ 



www.pdf-arkivet.no  (2017)

FELLESMØTE 
FRITT SPANIA
KOMITEEN 
BER-GEN OG 
OSLO 
PRESSE

MELDING : 
Vi vil legge spesiellt vekt på .å av

sløre det falske snakket om at en 
"demokratiseringsprosess" fra regje
ringas side finner sted i Spania i 
dag. Undertrykkelsen er like rå og 
brutal som noen gang før. Vi vil 
samtidig legge vekt på å avsløre den 
såkalte opposisjonsbevegelsen (med 
det sosialdemokratiske partiet og 
det Moskvatro "Kommunistpartiet" 
i spissen). 

I en slik situasjon er det viktig at 
folk slutter opp 'om den virkelige 
anti-fascistiske motstandskampen. 
FRAP og Den Republikanske Kon
vensjonen går i spissen for denne 
kampen i dag. 

På dette grunnlaget vil vi satse 
på å rekruttere aktive anti-fascis
ter til Fritt Spania Komiteen. Det 
ble spesiellt vedtatt å sette igang en 
økonomisk innsamlings-aksjon til 
støtte for FRAP (Målsetting 50 000 
kr. innen utg_angen av -77). 

Fritt Spania Komiteen i Oslo og 
Bergen vil samarbeide om å gi ut 
to nr. av avisa Fritt Spania før som
meren. Det ble også vedtatt å ut
arbeide en foreløpig studiesirkel om 
imperialismen og fascismen i Spania 
og motstandskampen. Og det ble 

vedtatt å avholde nye fellesmøter 
med sikte på å styrke og utvikle so
lidaritetsarb~idet på landsbasis. 

Vi oppfordrer anti-fascister og 
Spania-interesserte om å kontakte 
oss: ' 
Fritt Spania Komiteen i Oslo 
P.boks 1493 Vika, Oslo l. ' 
Fritt Spania Komiteen i Bergen 
Anti-imperialistisk senter, ' 
Dragefjellbakken l. 5000 Bergen. 

___________ , .... ~ 

Forts . 

såkalte "representantene" for de~ 
spanske folket kol'llme fram til'"en 
minnelig avtale med· undertrykkel
~sregirnet. 

l GATA OG PA 
FABRIKKENE 

/ 

. Den virkelige kampen i Spania 
1dag foregår ikke i konferanserom
mene ill CD eller på slottet men i 
fabr~kkene og på gatene. Kr;vet om 
arbeid, mat og frihet går igjen i hver 
e~este demonstrasjon, og det repu
blikanske flagget blir alltid brukt 
som symbol. I de store streikekam
pene i Spania i det siste året har le
derne for Koordinasjonen ' avslørt 
seg kraftig i arbeidernes øyne. Ved 
flere_ anledninger har de oppfordret 
arbeiderne om å gå tilbake ill job
ben under høydepunkt av streiken 
Dette skjedde f.eks. under d~ 
~mfattende gruvestreikene i Astu
nas. Men arbeiderne tok ikke hen
syn til . "de gode rådene" og kriti
serte d1sse falske arbeidervennene 
på det kraftigste. 

Nå ser vi at Den Demokratiske 
Konvensjonen knirker i sammen
føyningene. De sterkeste partene 
PCE og PSOE applauderer når po
litiet forfølger selv medlemmer av 
de mindre medlemspartiene (som 
MC og ORT). PCE og PSOE har 
gått fu llstendig over til forhand
lingslinjen. Da de fem advokatene i 
Madrid ble drept i slutten av ja
nuar i år, gikk de sammen med re
gjeringen om oppfordring ill "ro og 
orden", og sendte illogmed kondo
lansetelegrammer da tre politifolk 
ble drept noen dager seinere. Dette 
forteller mer enn mye annet at 
Koordinasjonen ikke fungerer som 

frontorganisasjon for det 
folket. 

Fritt Spania Komiteen vil legge 
vekt på å avsløre lederne i Den De
mokratiske Koordinasjonen og den 
såkalte "opposisjonen". Disse re
presenterer ingen antifascistisk mo
standskamp, men er klare støtte
spillere for regjeringen i prosessen 
med :'skinn-liberalisering". 

V1 støtter all aktiv motstands
kamp mot fascismen i Spania. Og vi 
~nsker ikke å begrense vår støtte 
til ~nkelte politiske partier og grup
pennger . . To frontorganisasjoner 
som aktivt leder an imotstands
kampen i Spania i dag er FRAP og 
Den Republikanske Konvesjon. 

Bildene over viser 
noen av de fremste 
lederne i den Demo
kratiske Koordinasjon. 
Bl. a. Felipe Gonzal
ez (nederst til v.) og 
Don Santiago Carrillo 
(q>verst). 

.. 

Det er .. f.-ke mange av oss nord
menn som støtter en fascistisk sty
reform. Når det gjelder Spania, så 
er det enkelte krefter som vil ha 
oss til å tru at "der er det ikke fas
cisme lenger". Etter å ha lest andre 
artikler i denne avisa, vil en ha av
slørt ryktene om "demokrati". 

En måte å støtte det spanske 
folket på, er ved ikke å reise til Spa
nia som turist . 

Turismen er nemlig ikke "til 
fordel for det spanske folket" 
(som bl.a. Felipe Gonzalez - det 
sosial demokratiske parti) påstår. 

Turismen til Spania har 
blomstra i år etter år, og hva er re
sultatet for det spanske folket? 
l. Industri og landbruk er blitt 

hengenJe etter. På landsbygda 
fører dette til enorm arbeidsle
dighet. Bruk legges ned og jord 
blir liggende brakk, noe som er 
spesielt farlig i dette varme kli
maet fordi udyrka jord lett kan 
bli til ørken. 

2. Arbeidsplassene i turistnæringa 
er helt sesongprega. I hø-yse
songen jobber folk opptil 18 ti
mer i døgnet for ei lønn som lig
ger under "lønnsminimum". El
lers går de arbeidsløse, og uten 
noen slags form for støtte. 

3. Spania har en inflasjon på 25-
30 % i året. Regjeringa inn
fører lønnsstopp på arbeidsfolk 
sine lønninger. I og rundt turist
strøk blir situasjonen enda verre: 
turistene presser prisene på mat
varer, klær og transport opp på 
et nivå som gjør det umulig for 
arbeidsfolk å få endene ill å 
møtes. Turistene er mf:Ø på å 
skape press på boligmarkedet. 
De kan betale mer for bolig enn 
spanske arbeidere kan. Spekula
sjon med jord og eiendom gjør 
at prisene blir svært høye. 

4: Landsbyer, fåområder og hele 
l::yer raseres for å bli ill bade
byer, mens lokalbefolkninga 
tvinges fra hus og hjem. Dyrk
bar mark blir gjort om til ho
tellområder, mens omegnen der 
den opprinnelige befolkninga 
bor, får alle ulempene med for
urensning, kloakk. osv. 
"Malaga er et paradis for turis
ter - men et helvete for arbeids
folk", sier arbeiderne i Malaga. 
(I denne byen, midt på Costa 
de_l _Sol, er det et illbud på 11 
millioner hotellplasser, og i 
samme byen er det 60.000 ar
beidsløse idag. Mange bor i slum 
eller jord-huler.) 
Regjeringa framstiller turismen 

som "den store løsningen" på den 
økonomiske krisa, mens over 70% 
av inntektene gjennom turismen går 
direkte ill internasjonale turistsel
skaper. De store valutainntektene 
som. turismen i Sp~a gir, er det 
altsa utenlandsk kapital - ved si
den av regjeringsmedlemmene (som 
legger alt ill rette for de som in
vesterer i turismen) og andre rik
folk - som nyter godt av. For det 
spanske folket betyr turismen bare 
elendighet. 

Det er en stadig nedgang i 
men ill Spania. Dette skyldes bl.a. 
henrettelsene i september 1975, og 
den aktive motstandskampen som 
har avslørt monarkiets blodige "de
mokratiske metoder". Som turist i 
Spania, får en et fullstendig falskt 
bilde av landet som det er idag. I 
1976 reiste mer enn 120.000 nord
menn til Spania på ferie. Neste gang 
du leser brosjyrer som tilbyr bil
lige charterreiser til Spania (Kana
riøyene inkludert), så husk alt som 
skjuler seg bak idylliske "sommer, 
sol, sjø, vin og sang" beskrivelser 
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FRIHET 
FOR ALLE 
POLITISKE 

FANGER 
I løp~t av de siste ukene, har titusener av antifascister gått ut på 

og krevd: Frihet for Ule politiske fanger. Noen steder har det 
demonstrasjoner nesten hver eneste dag, på tross av systema
aksjoner fra politi og Guardia Civil. Som eksempel nevner vi 

l dlem,on!;tnasJcmen i San Sebastian i midten av mars, der 4000-5000 
ut på "arenaen" under EM i friidrett, og ropte: AM-

Regjeringa påstår at dette kravet er innfridd. Noen få har stup
fri, deriblant kriminelle, og enkelte av de politiske fangene som 

de laveste dommene. 
Det sitter hundrevis av politiske fanger i de spanske fengslene 

den dag idag, og det kommer stadig nye til, som har gjennomgått 
den grusomste tortur. 

Vi har her bilder av tre som ble arrestert ifjor høst, og som frem
deles sitter inne, med dommer på tilsammen nesten 300 år. 

En av dem er Jose Gares, som har klart å smugle ut et brev om 
hva han gjennomgikk fra den dagen han ble arrestert . Dette skjedde 
i Alcira (Valenciansk provins). 

Jose Gares, dømt til 110 års fengsel, 
medlem av FRAP. 

"Kl. 7.30 om morgenen den 5. 
september kom noen medlemmer 
av BPS (Brigada Politico Social -
en av gruppene innafor politistyr
ken) hjem til meg i Alcira. Sam
men med min kone og to små barn 
blei vi tatt med til politiets hoved
kvarter i Valencia. 

Om ettermiddagen den samme 
dagen begynte "forhøringa ". De 
tok meg inn i et rom hvor fem "so· 
cia/es" straks begynte å slå meg, 
uten å ha stilt meg noen spørsmål. 
Først slo de meg over hele kroppen, 
men så sa han som så ut til å være 
sjefen, at de ikke skulle slå i ansik
tet, for ikke å etterlateseg merker 
der . . . Deretter la de meg på en 
stol, med kroppen i horisontal stil· 
[ing, og begynte å gi m_eg neveslag i 
magen. På samme t1d slo noen 
andre meg med gummikøller under 
fotsålene (barfot). 

Sånn holdt de på i 20 minutter. 
De henta et ca. 35 cm. langt trerør, 
med batterier på den ene sida, og to 
jernkroker på den andre. Så sam
menbandt de krokene med kroppen 
min, det produserte elektrisk utlad
ning. Dette gjorde de i årene, mun· 
nen over hele ansiktet, i magen. 
For' å gjøre det mer "behagelig" 
dynka de meg med ei flaske vann, 
slik at effekten blei enda sterkere. 

Den samme dagen, kl. l eller 2 
om natta henta de meg igjen, satte 

på meg håndjern, og plasserte meg 
blant fem "xociales". De tok av 
meg på beina, og slo vann over gol· 
vet, sånn at jeg sklei hele tida, og 
datt. De slo meg intenst, og dytta 
meg fra den ene til den andre kan· 
ten. Av og til datt jeg halvkvalt av 
slagene de ga meg på "magemun· 
nen" og i underlivet. De dro meg i 
håret, og slo hodet mitt mot veg
gen. 

Lørdag den 6. om ettermid· 
dagen, gjorde de det samme som da· 
gen før, med stolen, og når føttene 
var fullstendig opphovna av slagene, 
tvang de meg til å "gå som ei and" i 
l 5 min. langs ko"idoren. Om kve!· 
den fortsatte de å gi meg elektri~·ke 
støt, denne gangen i penisen, sjøl· 
sagt først dynka med vann. 

Hele tida hadde de kommet med 
trusler om å gjøre det samme med 
min kone og barn, som også satt i 
varetekt der, og som tydeligvis ble 
holdt der for å gjøre truse/en mer 
virkningsfull. 

Søndag etter den vanlige "fore· 
stillinga", begynte de å sprøyte meg 
med Pontotal, de henta ei klyster· 
sprøyte og et stumpt instrument 
med flytende væske. Jeg tror det 
var 7 slag de ga meg, og når de førte 
meg til fengselet, hadde jeg krop· 
pen full av blodsvulster, hovedsak
lig på magen og ei stor "polse" i 
hodet. 

SPANIA SETT ME 
SPANSKE ØYNE 

MARS: 

MARIA (Asturias): 

pota USA og Sovjetunionen. Det 
eine landet liksåvel som det andre 
er to store imperialistrnaktai." 

JU~ 

Rafael Pellicer, dømt til flere ti-års 
fengsel, medlem av FRAP. 

- "Enda ein til av dei strei
kande i Vitoria døydde i dag. Til
saman vert det fire døde frå denne 
byen. (Dei fire vart skoten ned av 
politiet utanfor ei kyrkje - vår 
anm .) Her i Spania, og i dette 
høve i Asturias, er situasjonen 
svært spent, for det er streikai 
kv ai einaste dag, demonstrasjonai, 
håndgemeng. Gruvedrifta har stått 
stille i to månader no på grunn av 
gruveaibeidarane sin streik. Mange 
fabrikkai i Gijon har og vore i 
st reik ein månad no, med påfølg
jande demonstrasjonai og håndge
meng, tilogmed bairikadar vert 
reist! På fredag Vai det farleg å gå 
ut på gatene i Oviedo for det 
gjekk demonstrasjonstog frå for
skjellige kantar av byen, og poli
tiet sine spesialstyrkai (eg skal 
seie desse sier! ) gjekk laus på alle 
som gjekk forbi." 

MAlTE (Baskerland): 

MAl: 

CARME (Catalunya): 
- "Situasjonen når det gjeJd 

meir fridom har vorte verre. De
mo.nstrasjonar vert sterkt under
trykkte (5 døde på 2 veker) -
eitt skritt attende .. Økonomiske 
åtgjerder - nok eitt skritt at
tende, pluss ein reJdQe 8nCUe som 
syner at vlrt styre er elt diktatur 
utkledd som demokrati. 

For at du skal sjø kva ytter
punkt dei går til, vil eg gje eit 
eksempel: Forrige laurdag var det 
ein demonstrasjon her i byen for 
"amnesti" "fridom" "indre sjøl
styre" og "demokr~tiske kom
munestyre" - fullstendig fredlig . 
Den stoppa for rødt lys og tok 
omsyn til trafikken. Svaiet vart ei 
kraftig undertrykking frfi "dei 
grå" (spesialtrena opprørspoliti, 
vår anm.), utstyrt med køller og 
gummikuler, og dei gjekk til åtak 
på ein strategisk stad for at folk 
skulle få li mest mogleg (ein par
keringsplass) . No skjønar du vel at 
at vi ikkje har gjort nokre fram
steg, denne regjeringa hai berre 
tent til å skape forvirring ... " 

NOVEMBER: 

CARLOS (Barcelona): 

- " . .. Mange steder har ein 
kjend att politifolk i dei såkalla 
"ukontrollerbaie" gruppene (som 
dei vart kalla i avisene) . l em 
landsby her i nærleiken jula dei 
opp alle som har slept ut av feng
selet etter nådegjevinga då kongen 
vart innsett , og dei skaut 
på ein gut med gummikuler frå 
fue meters hald. Dei sier over 
heile kroppen. Dei hai arrestert 
hundrevis av person ar og alle vert 
putta i "badekaret" (torturmeto· 
de der offeret vert putta i skittent 
vatten fleire gongai i trekk med 
hovudet ned, vår anm.) Dei ran
sakar hus. Folk er verkeleg 
redde." 

DESEMBER: 

MAlTE (Baskerland): 
- "Denne jula har vorte svært 

fo\lt seg inne i 
amnesti. Etter ganske \tort tid 
kom "dei grå" inn i kyrkja og 
gjekk laus på alle. Eg trudde eg 
skulle ha døydd av redsle. Øvste 
sjefen for jesuittane hadde ikkje 
gjeve politiet lov til å komme inn, 
men dei gjekk inn likevel. Det vait 
mykje diskusjon om vi skulle 
komme oss ut eller Sti der (i alle 
høve ville dei jo dra oss ut med 
makt). Til slutt gjekk folk ut fri
villig. Utanfor byrja dei å skyte 
gummikuler mot oss. Eg kom 
heim halvdaud av redsle. 

Daniel Parisello, dømt til flere ti· 
års fengsel, medlem av FRAP. 

- " Det er trist. å sjå at turis
tane held fram med å komme og 
nyt Spania si sol, og når ein ser 
dette tenkjer ein at alle land er 
like. Det er trist når livet fortsett 
som før og undertrykkinga i Spa
nia og i heile verda fortsett som 
før på grunn av dei store mono-

Neste dag, søndag, vai det nok 
ein gong demonstrasjon. Vi var 
ikkje der om dagen og kom først 
om kvelden. Men det hadde visst 
vore ein av dei hardaste demon
strasjonane som hai vore her. 
Folk klarte til og med å velte ein 
jeep og "dei grå" gav ordre om å 
dra seg raskt attende. Tenk deg 
kor redde dei må ha vore. - I ein 
jeep er det plass til 8 "gr " med 
gevær, røykbomber og maskin
gevær ... og når de i ser ein masse 
uvæpna folk komme løpande vert 
dei redde og flyktar. - Utroleg. 
No lagar folk barrikadar og gjer 
narr av "de i grå". De i syner fram 
gummikulene og ropar: "ein til , 
ein til!" Røykbomber som ikkje 
hai eksplodert kastai dei attende 
til "dei grå". Folk kastar stokkai 
og steinar på de i og ... " 

Mi/itærdommeren kom for å få 
en erklæring til politisjefen, men 
før jeg traff han, truet "los socia· 
les" med igjen å slå meg viss jeg for· 
andra erklæringene mine eller viss 
jeg fortalte noe om hva de hadde 
gjort med meg. På tross av disse 
truslene, forklarte jeg dommeren 
alt, og sjøl om vi var aleine fikk de 

greie på det, for med det samme 
dommeren var gått, kom de, og sa: 
"Nå skal du få kjenne hva som er 
godt" og begynte å slå overalt, dro 
meg ned på golvet og ga meg kraf
tige slag uten å legge merke til 
hvor de slo. 

Den l 7. blei jeg overført til 
fengse let, hvor jeg var isolert uten 
en gang å kunne treffe en advokat, 
inntil den 22." 

(Arrestert den 5 .. .) 
Jose Gares Crespo, medlem av 

FRAP. 
Provinsfengselet i Valencia. 

!! ·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ !1Ja!l,ast•1•1•1•1' 
• Valget : "No veit du vel allereie res~/· •• 
- tatet av folkerøystmga. Men regJe· 

ringa bør ikkje briske seg for my kje 
av trimfen sin, for dei let ikkje 
no kon kontrollere at det gjekk føre 
seg i skikkelege former, og mange 
av va/lokala vart dessutan overvåka 
av kjende fascistar og "Kong Kris· 
tus Krigsmenn". l Bilbao arresterte 
dei folk berre fordi dei stod og såg 
på korleis røystinga gjekk føre seg, 
og [leire lureri er prova: Dei lat 
same person røyste [leire gangar 

• -• -• -• -• 

Fritt Spania Komiteen har elles 
fått melding frå fleir om at det vart 
fuska ved avrøystinga. 

- Til dømes var det fleire sta
dar berre lagt ut ja-sedlar og nei-sed
lar ( dei siste brukte berre falangis
tane). 

Og folk vart pressa til å fordi vedkommande sa at han el-

•
- røyste. Om ein røysta elle'r ikk.J'e ler ho røysta på vegne av ein slekt-

' ning eller nabo som ikkje kunne 
- vart registrert på arbeidsplassen. kame, og dei lot og mindreårige få 

• S. k f lk art · t røyste, pluss ein rekke andre uregel· 
- JU e O V l S ore meng- rette. Dei har dessutan tvunge funk· 

- der frakta til vallokala. sjonærar i nokre offentlege organ til 
• - Biskopar truga kyrkjelyden så å gå å røyste og har nytta trugsmål 
- • o o o mot de i, og rykter vert slepte ut om 
• og sete om a ga a røyste o.s.v. (l at folk måtte ha prov på at dei 

Spania har kykja fortfarande røysta for å få alderstrygd eller ar· i overlag stor makt.) ~i~~~:~s:eJ.:Ie~1· og då vart folk 

:11·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1·1•1•1·1·1·1··1 

-l -l -l -l -
• 
l 
• 
l 
• 
l 
i 
• 
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Det er snart l 1/2 år siden monarkiet blei gjeninnført i Spania. 
Kongen -Juan Carlos - er innsatt av Franco, og følgelig opplært 
til en gang å skutle føre Franco-regimet videre. . 

Siden Franco døde i november 1975, har det vært to monarkis
tike regjeringer i Spania. Regjeringsskiftet skjedde i juli 1976. 

DET << DEMOKRA-
Juan Carlos reiste til USA, og mottok "råd" om å fjerne Arias 

Navarro, mens de spanske bankierer holdt møter med den framti
dige statsministeren, Adolfo Suarez. 

Det ble sagt at Juan Carlos var en "snill" mann, som ville gå inn 
for å innføre "reformer" i Spania. Det ble også sagt at beviset for 
dette , var at han nå gikk inn for å sette mer "demokratisk" inn
stilte folk i regjeringa, - - -

TISKE>> REGJ E -
For det første, så fungerer Juan Carlos bare som ei nikkedokke 

for USA, som ville ha folk som de kunne stole på at ville forsvare 
deres interesser, i den nye spanske regjeringa. 

RINGSSKIFTE 
For det andre, så er det opptil flere av ministrene i den gamle 

regjeringa, som fortsatt sitter i den nye, såkalte "demokratiske" 
regjeringa. Noen av disse som forble i regjeringa, skiftet ministe
riu. 

Når det gjelder de nye ministrene, så er det eneste som er for-
andret; ansiktene, klærne og navnene. · 

Det som best avslører at monarkiet bare er en fortsettelse av 
francismen (Franco-regimet), er biografier av ptinistrene i DEN 
ANDRE MONARKISTISKE REGJERING: 

Det gikk rykter om at de mili
tære ministrene skulle skiftes ut, 
men dette har ikke skjedd. Det 
sku lle tyde på at de militære ledera 
akter å holde et hardt grep om den 
nye regjer inga. 

Vi har Sr. De Santiago· - for
fremma til første visepresident. Han 
var i flere år militær guvernør i 
Sahara. Han var også leder for "sta
tens øverste krigsskole", sammen 
med Alvarez-Arenas som er en an
nen av fascistgeneralene fra forrige 
regjering. Han har avslørt seg sjøl og 
de andre godt ved å si: "Tilførselen 
av unge menn skal ikke ødelegge 
fo rtse ttelsen av det_ arbeidet man 
har påbegynt." 

Adolfo Suarez - statsminister. 

Møtet i begynnelsen av mai -76 
mellom Suarez, Osorio og Miguel 
Primo de Rivera og bankvesenets 
mest framtredende representanter 
er lite kjent. Det ble en redegjørelse 
over hva man hadde gjort og hvilke 
skritt man aktet å ta. Dette ble 
godkjent av finanspampene , og er 
vel årsaken til at Suarez ble valgt til 
statsminister. 

Alfonso Osorio - Andre visepre
sident i regjeringa. Regjeringas 
sterke mann. l 20 år har han hatt 
viktige nøkkelstillinger i Francos 

-• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -• -•• -• -
.•.•.••••••••••••• ,. 

Mørk og middelmådig. 25 års po
litisk ansiennitet. En fascist med 
moderne image . Suarez er en utmer
ket underordnet, med stor arbeids
kapasitet, uten egne ideer, og ble 
pa grunn av dette utnevnt til Car
rero Blancos (Francos tidl. høyre 
hånd) PR-sjef og nære medarbei
der. Siden 1965 var han program
direktør og sjef for TV's kanal l. l 
denne tillingen organiserte han 
Regimets viktigste forgiftningskam
panje og manipulering, nemlig valg
kampanjen i 1966. I 1968 ble han 

bqr: rme ·ter i Scgovia. 1-i:a 1969-

tatsapparat og i ledelsen av stat
lige selskaper. Sammen med sin 
venn Suarez, hadde han i midten av 
mai et hemmelig møte med repre
sentanter for bankvesenet som re
presenterer størstedelen av den 
spanske finansverden, der han fikk 
instrukser for den videre politikken. 
På forhånd hadde han informert de 
største amerikanske og europeiske 
banker om statens planer, for å 
få støtte . Dette skjedde 12. april, 
samtidig med den internasjonale 
bankkongressen som samlet finans
folk fra hele verden. Det Osorio sa 
der er meget viktig (og gjør en 
lengre biografi unødvendig). Etter å 
ha blitt introdusert for kongressen, 
ba Osorio om at man støttet mo
narkiet og det planer. Han sa: 

Bildet viser statsminister Adolfo Suarez (med ring rundt) & Co. 

7 3 var han Kringkastingssjef, ut
nevnt av den daværende Opus Dei
regjeringa. Da dette statlige vervet 
sluttet, ble han sjef for det na jo
nale turistforetag, samtidig som han 
ble Jef for den spanske grenen av -
KFUM. , 

I 1975 ble han av sin politiske 
gudfar utnevnt til minister for na
sjonalistbeve_Ll'elscn. Adolfo Suarez 
har jobben a gi frankistregimet en 
"penere fasade". Nasjonalrådet i na
sjonalistbevegelsen skal bli et senat 
eller et underhus, og de politiske or
ganisasjonene skal man begynne ~ 
kalle partier. 

"Man skal ikke ødelegge ... men 
tilpasse den interne strukturen ... 
samordne autoritetsutøvelsen med 
demokratiet, og unngå et rent par
tamen terisk system . . . alt dette 
skal vi gjøre uten a bryte med for
tiden ... beste måten a gjennom
føre reformene på er ved ii forsvare 
regimet som har leda Spania i 40 
år." 

Martin Villa - innenriksminis
ter. (Fagforeningsminister i den for
rige regjeringa.) Fra 1962 har han 
hatt viktige stillinger innen stats-

apparatet: medlem av falangistbe
vegelsens landsråd, medlem av kon
gens råd m.m. Før han ble fag
foreningsmini ter, var han borger
mester i Barcelona. Martin Villa 
er en av nøkkelpeJSOnene i den 
nye regjeringa. 

Calvo Sotelo - Han skiftet mi
nisterium fra handel til "offentlige 
arbeider". Pra 1963 har han sittet i 
ledelsen for spansk sprengstoffin
d ustri, en av gigantene innen spansk 
kjemisk industri, kontrollert av 
USA. Som handelsminister hadde 
han historiens største underskudd i 

HANDEL NORGE SPANIA 

Norsk import: . 
197 5: 229,8 millioner kroner. 
197 6: 3 3 7,8 millioner kroner. 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 

Som det framgår ·av talla, 
Norge har ikke bare en 
betydelig handel med Spania, 
men importen har 
økt fra 75-76 

Som det går fram andre steder i 
avisa, så står den norske regjeringen 
på en utilslørt vennskapelig fot med 
fascistene i Spania. Det kommer 
derfor ikke overaskende på oss at 
internasjonal sekretær i LO - Kaare 
Sandegren - med brask og bram 
opplyser til Bergens Tidende (14/12 
-76): "SPANIABOIKOTT BLIR 
OPPHEVET". 

Her dukker våre pro
blemer opp når vi går på jakt etter 
denne "Spaniaboikotten", som an
givelig skal ha funnet sted. Vi sen
der spørsmålet til våre lesere : Når 
og hvor har man ikke kunnet få 
kjøpt spansk vin, frukt osv. her i 
landet. 

Mon tro om det er det at boi
kotten ikke har latt seg merke, som 
har fått herr Sandegren til å peke på 
den "psykologisk-politiske betyd
ning" (se faksimile)? _ 

NORSK PRESSE REKLAMERER IVRIG FOR TURISTREISER TIL 
SPANIA. IFØLGE DEN REPUBLIKANSKE KONVENSJON, ER 
DET MER NØDVENDIG ENN NOEN GANG, Å BOIKOTTE TUR
ISMEN. (SE SIDE 3) . 

handelsbalansen (1035 millioner 
dollar i mai). 

Spaniaboiko 
blir opphevet 
Kreftene konsentreres om Sør-Afrika . . 

_ Erfaringene med boikotten av Spania har \'ært svæ~t gode. :'--ks)onen hadde ~ 
rerste rekke psykologisk.politisk betydning. Det er mtern~SJonal sek~tær l 

Landsorganisasjonen Kaare Sandegren, som opplyser dette hl Bergens Tidende 
på bakgrunn av boikott·aksjonen av sør-afrikanske varer som nå forberedes. 

DE NYE 
MINISTRENE 

Dette er folk som de siste ti åra 
har forberedt seg på tida etter 
Franco. De har bevisst tillagt seg en 
fasade som kunne bli - og ble, 
akseptert av de konservative kref
tene i Europa. De kommer fra grup
per som "tacito", "Fedisa", 
"UDE", "Reforma Democratica" . 
(De fleste er knytta til kirkens or
ganisasjoner.) Alle har "godt rykte" 
i finanskretsene, etter å ha sittet i 
ledelsen for de største selskapene i 
mange år. De nye ministrene er 
plukka ut med omhu, og de har 
lange erfaringer fra Francos sta ts
apparat. 

Til eksempel: 

Andres Reguera, lnformacion y 
Turismo. De siste ti år har han hatt 
viktige verv, bl.a. i minsteriet for 
offentlige arbeider og i landbruks
ministeriet. Han har vært general
sekretær i Campsa og styremedlem i 
en rekke industrielle selskaper. Han 
har uttalt at han er "systemets 
mann av overbevisning og at han 
tenker å forbli det." 

Ignacio Garcia Lopez, Bevegel
sen (Movin1iento). Falangist. Vi fin
ner ham i Landsrådet for Movi
miento, forretningsfører i nasjonal
forsamlinga i mange år. Ordfører i 
Pontevedra og Vizcaya. Han har 
skjult den blå (falangist) skjorta de 
siste åra, og var annenmann etter 
Suarez, i Bevegelsen under Juan 
Carlos' forste regjering . 

REGJERINGAS 
POLITIKK 

Se artikkel om "opposisjonen", 
som samarbeider med regjeringa.) 
Etter flere måneder med forhalinger 
og slapphet og skinnliberaJisering, 
så befinner regjeringa seg idag i ei 
alvorlig ok onomisk, politisk og o
sia] krise. "Krisa" er smidd av, og 
har utvikla seg under nikkedokke 
(Juan Carlos) regimet, styrt fra 
Washington. Den setter en stop
per for demokratiseringsillusjonene, 
som sjøl om de er grunnlagt av en 
samarbeids"opposisjon" kunne ha 
blitt tatt alvorlig av det spanske 
folket. 

Regjeringa prover å overkomme 
vanskelighetene ved a øke presset 
og utbyttinga av alle lag av folket. 

Fo rholdet 'mellom eksport og 
import i Spania, er for annet ar på 
rad: 5 00.000 millioner pesetas i un
derskudd. Tallene for industripro
duksjon var lavere i 1975 enn i 
1974. Tallet på arbeidsløse nær
mer seg l 1/2 million. Hva gjør 
regjeringa? Jo, prisene settes opp, 
og lønningene fryses. Dessuten tyr 
de til lån. (I slutten av 1975, var 
gjelden til utlandet over 3000 mil
lioner dollar.) Det satses på masse
turismen, som er på stadig nedgang. 

Regjeringa driver en - mildt 
sagt - u nasjonal og folkefiendtlig 
politikk. Feilaktig import, spekula
sjon og korrupsjon, mens de bruker 
voldsapparatet mot folket som rei
ser seg. 

DEN REPUBLIKAN

SKE KONVENSJON 

UTTALER OM RE 

GJERINGSSKIFTET : 

"Når det gjelder den såkalte 
"pakten om bruddet" enten det 
foregår ved forhandlinger eller blir 
innvilget, fastslår Konvensjonen at 
dette "bruddet" i virkeligheten er 
en pakt med monarkiet, d.v.s. med 
frankismen uten Franco. De som 
foreslår dette, overser, eller later 
som de overser, at med det fascis
tiske monarkiet er det ikke mulig 
for folket å virkelig utøve noen av 
de demokratiske frihetene og ret-
tighetene. . 

"Brudd.et" er i praksis et falskt 
alternativ som vil forsøke å fram
stille Juan Carlos som mekler i 
situasjonen. Med en forutsetning 
som går ut på å videreføre det 
gamle, har de gamle reaksjonære 
monarkistene, slik som Gil Robles, 
Ruiz Gimenez, Calvo Serer og 
andre, sammen med en håndfull 
herrer fra en skinnopposisjon, til 
hensikt å ta ordet fra folket. De 
ønsker å avverge at dagens nøkkel
motsetning kommer tydelig fram : 
Fascistisk monarki eller Repu
blikk." 
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ARBEIDER
KOMMISJONENE 

Også Spania har sin "landsor
ganisasjon", sin "fagbevegelse". 
CNS (Confederacion Nacional Sin
dicalistra) er navnet på den organi
serte spanske "fagbevegelsen". CNS 
er en s.k. vertikalt organisert fag
bevegelse hvor fascistregimet selv-
sagt har bukta og begge endene. 

opp- og mellomledelsen i CNS 
(OS) blir regulært utnevnt av regi-

et. Arbeidsfolk har en formell rett 
til å velge tillitsmenn på grunnpla
et - såfremt disse tillitsmennene 

'kke representerer noen fare for re
. met. Det sier seg selv at en slik 
agbevegelse er udugelig som et 
an1predskap for den spanske arbe
erklassen. 

Som et motsvar til den fascis
tiske fagbevegelsen ble det fra be
gynnelsen av 1960-åra av dannet 
mange såkalte Arbeiderkommisjo
ner - Comisiones Obreras (CCOO). 
Arbeiderkommisjonenes eksistens 
ble først gang kjent under streikene 
i Asturias i 1962, men sannsynlig
vis har de eksistert lenger. Arbei
derkommisjonene drev fra starten 
av med ren lønnskamp, men kamp
grunnlaget utviklet seg raskt til å 
omfatte krav om fagforeningsfrihet, 
streikerett og frihet for alle poli
tiske fanger. 

Det er riktig å se arbeiderkom
misjonene som et uttrykk for den 
spanske arbeiderklassens vilje til 
motstand mot fascistregimet . Men 
samtidig er det viktig å være klar 
over at arbeiderkommisjonene fra 
et tidlig tidspunkt kom til å slå inn 
på ei håpløs samarbeidslinje overfor 
reginlet som snart kom til å svekke 
dem som kampredskaper for arbei
derklassen. Åisaken til dette er 
klart: helt fra begynnelsen av hagde 
PCE (Partido Communista Espanol) 
stor innflytelse i arbeiderkommisjo
nene. PCE har helt siden midten av 
1950-åra stått på ei forsonings- og 
samarbeidslinje, overfor fascismen 
og USA-inlperialismen. 

PCE's åpenbare målsetting har i 
de siste 20 åra og vel så det vært å 
bli "aksepterte" og legale. For å 
kunne gjøre seg håp om dette har 
partiet vært nødt til å krype på sin 
buk framfor førs t Franco og siden 
Juan Carlos og hele tida USA. l 
sitt arbeid innafor arbeiderkommi
sjonene har PCE arbeidet etter nøy
aktig de samme prinsippene: det 
gjaldt å bli "aksepterte". og legale. 
Hverken PCE eller arbeiderkommi
sjonene har hittil oppnådd formell 
legalitet, men den reelle legalite
ten har eksistert lenge; f.eks. stilte 
arbeiderkommisjonene opp til fag
foreningsvalgene i 1966/67, på lik 
linje med fascistenes egne offisielle 
kandidater ... 

Det sier seg selv at dette har 
kunnet skje fordi hverken PCE el
ler arbeiderkommisjonene represen
terer noen fare for regimet. PCE 
(m-l)'s organ R evolucion Espanola 
oppsummere( valgresultatet fra 
1966/67 (hvor CCOO fikk 40 % 
av stemmene i enkelte distrikter) på 
denne måten i nr . '4/68: " Den 
spanske arbeiderbevegelsen gjen
nomgår akkurat nå en omstillings
periode" (etapa de "re~juste") . Men 

DET SPANSKE FOLKE] --

den revisjonistiske Carillo-lbarurri
klikkens forræderi har reformis
tiske, økonomistiske og legalistiske 
strømninger kunnet trenge inn i ar
beiderklassen. Disse strømningene 
har fått sitt uttrykk i arbeiderkom
misjonene, som er halvlegale og 
t.o.m. godtatt og på noen steder 
autorisert av det pro-amerikanske 
oligarkiet, som i Comisiones Obre
ras ser en erstatning for sitt ille be
ryktede og ubrukbare vertikale fa
langistsyndikat. Hva oligarkiet for
søker å gjøre er naturligvis å bibe
holde det kontrollsystemet over ar
beiderbevegelsen som de vertikale 
syndikatene utgjorde tidligere, men 
i en smule mer "demokratiske" for
mer. Det er på denne måten man 
må forstå disse arbeiderkommisjon
tmes halvlegalitet; de retter seg ikke 
mot ett eneste av Movimientos 
(dvs. fascistpartiet el. Falangen, vår 
anm.) prinsipper, de utgjør ingen 
fare for de reaksjonære herskende 
klassers privilegier, og de fører hel
ler ikke noen konsekvent og revolu
sjonær klassekamp innafor syndika
tet." Dette sitatet oppsummerer 
også resultatet av PCE's "fredelige 
sameksistens"-politikk - sameksi
stens på fascismens premisser. 

Etter 1967 har arbeiderkommi
sjonenes betydning sunket sterkt. 
Dette skyldes dels at regimet fengs
let eller drev i eksil de fleste av 
topplederne innafor CCOO, og dels 
at arbeiderkommisjonene har blitt 
avslørt for de spanske massene som 
udugelige og upålitelige. "Måte
holdslinja" vekker laber entusiasme 
i den spanske arbeiderklassen. Det 
gikk heller ikke upåaktet hen at 
Marcelino Camacho, en av topple
derne for arbeiderkommisjonene og 
støttespiller for PCE, kalte Metro
streiken i Madrid i januar 1976 
for en provokasjon fra "venstre
ekstremistene". Sultelønnede ar
beidere i kamp for rettfefdige krav 
er provokatører og· "venstreekstre
mister" i arbeideraristokraten 
Camachos øyne ... 

MASSENE ER 
KAMPVILLIGE 

I oktober 1976 ble arbeider
kommisjonene ytterligere svekket 
p.g.a. PCE-kupp. PCE lyktes ved en 
smart "vri" å gjøre arbeiderkom
misjonene til en del av sin egen 
partiorganisasjon og direkte under-

. lagt sin egen ledelse. PSP (Partido 
Socialis ta Popular, tilsv. SV) qg 
Carlistpar tiet (tilhengere av prins 
Carlos Hugo de Bourbon-Parma 
som spansk konge), stø tter fort
satt PCE etter dette kuppet. PTE 
(Partido del Traba_jo Espanol) og 
ORT (Organizacion Revolucionaria 
de Tråbajadores) forlot imidlertid 
arbeiderkommisjonene i protest. 

Men tross alt består arbeider
kommisjonenes grunnplar1 av en 
stor mengde klassebevisste og 
kampvillige arbeidere. Ofte ligger 
dette grunnplanet flere hestehoder 
foran toppledelsen når det gjelder 
det politiske og faglige arbeidet på 
arbeidsplassene. Gang på gang i lø
pet av de siste åras streikekamper 
har det vist seg at grunnplanet står 
fast på krava mens .toppledelsen 
i realiteten spiller regimets spill. 
Et resultat , av dette har vært et 
jevnt tilsig til FRAP, FRAP's hem
melige fagorgar1isasjon OSO, og den 
republikanske konvensjon. 
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1967 402 272.964 2.456. 100 91 .741 313.747 
1968 236 11 14.355 2.114.100 77.756 299.156 
1969 459 174.719 5. 549.200 168.536 1.751 .190 
1970 817 366.146 6.750.900 187.977 796.575 
1971 60 1" 266.453 8.186.500 314 149 1.076.210 
1972 ~88 304.725 7.469.400 365.173 1 484.497 
1973 811 441 .042 11.120.251 648.028 3.233.37ti 
1974 1.193 625.971 1B.1BB.B95 1.186.843 5 805.657 
1975 855 556.37 1 10.355.170 678.810 3.305.250 
1976 1.568 3.638.952 110.016.240 8.286.780 40.695.792 

Cu•dto d • • l• bort ei6 n pro pl l C'"'n dtlot d• 11 O. S 

-- -

FRAP'S PROGRAM: 

I november/desember 1970 fant 
den beryktede Burgos-prosessen 
sted. I Burgos forsøkte fascismen å 
få dømt seks revolusjonære fra ETA 
(= Euzkadi Ta Askatasuna, "Hjem 
og Frihet", baskisk frigjøringsorga
nisasjon, eller snarere betegnelse for 
flere organisasjoner, vår anm.) til 
døden gjennom en skrekk- og ad
varsel-rettsak. Men en omfattende 
solidaritetskampanje både i og uten
for Spania tvang den gang fascis-
men på retrett, og de baskiske pat
riotene fikk istedet livsvarig fengsel. 

Som en direkte følge av Burgos
prosessen ble FRAP (Frente Revo
lucionario, Antifascista y Patriota; 
den revolusjonære antifascistiske og 
patriotiske fronten) proklamert den 
23. januar 1971. 

Gjennom sine forskjellige del
organisasjoner rekker FRAP fram 
til alle deler av det arbeidende 
spanske folket. På denne måten er 
FRAP istand til å ta aktivt del i 
dagskampen for bedrede kår for det 
spanske folket og går i spissen for 
denne dagskampen. Samtidig legger 
FRAP stor vekt på å føre ut de stra
tegiske liniene for sin politikk. 

Hva har en avis som f.eks. New 
Y ork Times skrevet om FRAP? l 
New Y ork Times' redaksjon har 
bl.a. borgerkrigsveteranen Herbert 
Matthews vært ansatt . l en artik
kel skriver han bl.a. at av de under
jordiske organisasjonene i Spania 
er FRAP den som er verdt mest 
oppmerksomhet, ikke bare ut fra 
sin ar1tallsmessige størrelse, men 
også ut fra linjene for kampen fram
over. 

FRAP's strategiske målsetting er 
et fritt , demokratisk, folkerepubli
kansk og uavhengig Sparlia, som 
oppsummert i FRAP's sekspunkts
program. Hvordan bærer FRAP seg 
ad for å mobilisere det arbeidende 
spanske folket til kamp for denne 
målsettinga? 

FRAP forener seg med det ar
beidende folket i Spania på for
skjellig vis, gjennom organisa
sjoner som slåss for de fors.kjel
lige yrkes- og interessegruppe- · 
nes særkrav, og o,rganiserer det 
spanske folket i disse forskjel-
lige organisasjonene, og dermed 
også i FRAP. 

l. 

Il . 

Ill. 

IV: 

V. 

VI. 

Gjennom revolusjonær 
kamp å styrte det fascis
tiske diktaturet og kaste ut 
USA-imperialismen. 
Opprettelsen av en fødera
tiv folkerepublikk som ga
ranterer folkets demokra
tiske rettigheter og de na
sjonale minoritetenes ret
tigheter. 
Nasjonalisering av de uten
landske monopolenes eien
dommer og konfiskasjon av 
oligarkiets eiendommer. 
Gjennomføring av en dypt
gående jordreform på 
grunnlag av konfiskasjon av 
de store jordegodsene. 
Likvidasjon av restene av 
den spanske kolonialismen. 
Opprettelsen av en krigs
makt i folkets tjeneste. 

INGEN REKLAME 

Et problem for alle venner av 
FRAP er at FRAP aldri reklamerer 
med sin egen innsats, selv ikke i 
egne eksterne publikasjoner som 
APEP, Accion eller Vangardia Ob
rera (den siste er PCE (m-l)'s avis). 
Dette skyldes selvsagt en streng sik
kerhe tspolitikk diktert av nødven
dighet. 

Av FRAP's stiftere må særlig 
nevnes nylig avdøde Julio Alvarez 
del Vayo, som var republikkens 

. utenriksminister under borgerkri
gen, og FRAP's leder inntil sin død. 
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qEJSER SEG TIL KAMP ------- --· -
Følgende partier, organisasjoner, 

grupper o.l. er med i FRAP: 

PCE (m-1) - Partido Commu
nista Espanol (marxista-lenin
ista), Spanias kommunistiske 
Parti (m-1). 
JCE (m-1) - Joven Communista 
Espanol (marxista-leninista), 
Spanias Kommunistiske ungdom 
(m-1), ungdomsforbundet til 
PCE (m-L). 
USE - Union Socialista Espa
no!, Den spanske sosialunion. 
MPDV - Valencias demokra
tiske folkebevegelse. 
OSO - Oposicion Sindiq.l Ob
rera, Arbeidernes faglige oppo
sisjon. 
UPC - Union Popular del 
Campa, Landsbygdas folke
union. 
UPM- Kvinnenes folkeunion. 
FELN - Spanias nasjonale fri
gjøringsfront. 
FUS - Enhetsfronten for soli
daritet. 
FUDE - Den demokratiske uni
versitetsføderasjonen. 
FEDEM - Føderasjonen av de
mokratiske gymnaselever. 
APEP - Nyhetsbyråer Folkets · 
Spania. 
MCE (m-1) - Movimiento Com
munista Espanol (marxista-leni
nista), Spanias Kommunistiske 
bevegelse (m-1). 
pluss ei rekke grupper og orga
nisasjoner av mer lokal karak
ter. 

Videre er det et faktum at 
FRAP systematisk blir forsøkt tiet 
ihjel i aJ.le offentlige og offisielle 
spanske publikasjoner - hvis de da 
ikke blir uthengt som terrorister. 
Denne linja blir godt fulgt opp av 
den borgerlige pressa i Norge. 

ILLEGALITET 

FRAP opererer i største illega
litet. FRAP utgjør idag den vik
tigste og farligste trusselen mot fas
cismen fordi FRAP konkret sier at 
både fascismen og USA-imperialis
men må styres med revolusjonær 
vold for at et fritt, demokratisk, 
folk:erepublikansk og uavhengig 
Spania skal kunne skapes. Dobbelt 
farlig for fascistregimet blir FRAP 
fordi FRAP på grunnlag av sitt 
politiske program evner å organi
sere det spanske folket og mobili
sere det til kamp for egne inter
esser. 

Mye av FRAP's arbeid kommer 
aldri offentligheten for øre fordi 
illegaliteten innebærer at FRAP må 
arbeide i største hemmelighet. Like
vel er det en kjennsgjerning at 
FRAP i mange streiker og demon
strasjoner spiller en ledende rolle og 
at FRAP's innflytelse i det arbei
dende spanske folket er stadig og 
sterkt voksende. Noen få eksemp
ler: 

I november 1974 tok FRAP 
gjennom OSO initiativet til en 
stor generalstreik som· flkk opp
slutning av mer enn en million_ 

I april 1976 i Paris ble Den Republikanske Konvensjon (Convension Republicana) stifta. Den 22.-23. 
mai 1976 avholdt ORK i dypeste hemmelighet sin første kongress i Spania; på denne kongressen 
møtte 232 delegater fra hele Spania og fra eksilgrupper i utlandet. Disse delegatene representerte 
foruten republikanske lokallag, bla. a. FRAP, CNT's kvinnegruppe (CNT - Confedecion Nacional de 
Trabajadores), Den nasjonale arbeiderføderasjonen; en anarkosyndikalistisk organisasjon), og lokale 
organisasjoner så som nabo- pg bydelsgrupper (lovlige) , kvinnegrupper, og- særlig fra byen Sagunto i 
Valencia- arbeidergrupper. 

arbeidere over hele landet. 
I protest mot mordene på de 
fem antifascistene fra FRAP og 
ETA den 27. september 1975 
deltok mer enn 2000 mennesker 
i en ulovlig demonstrasjon i Bil
bao, og i San Sebastian fulgte 
30.000 arbeidere oppfordringa 
fra FRAP og ETA om å gå til 
streik i protest. 
l. mai 197 5 deltok mer enn 
10.000 i FRAP's l. mai-demon:-. 
strasjon i Madrid , trass i at po
litiet stod oppmarsjert med ma
skingevær på aJ.le gatehjørner. 

].Konvensjonen slår fast at dagens regime (dvs. monarkiet) bare er en vi
dereføring av diktaturet, som opprettholder makta hos de samme grup
pene som har hatt den i 40 år under Franco. 

2. Den eneste muligheten til å bryte med det fascistiske monarkiet ligger i 
at de spanske folkene av ulik nasjonalitet forener seg og kjemper med alle 
nødvendige midler for å gjenerobre fo lkesuveriniteten og nasjonal uav
hengighet, dvs. for republikken. 

3.Det er folket som gjennom frie demokratiske valg skal bestemme inn
holdet i morgendagens republikk. 

4. Konvensjonen avslår ethvert forsøk på valg og folkeavstemninger arran-
gert under det nåværende regimet, og oppfordrer til aktiv boikott. 

5. Kamp mot det amerikanske herredømmet på alle områder. 
6. Uavhengighet av begge militærblokkene. 
7.Bort med den statskontrollerte fagorganisasjonen CNS (tilsv . LO, vår 

anm.). 
B. lndre selvstyre for de forskjellige nasjonene. 
9. Oppfordring til å danne flere republikanske grupper over hele Spania. 

l O. Kamp for kvinnenes rettigheter. 
Jl.lgangsettelse av en nasjonal og internasjonal kampanje mot tortur og 

undertrykking og for annullering av alle politiske rettsaker. Fritt leide 
hjem for eksilspansjere. 

I ved taket om situasjonen på 
landsbygda heter det at målet er 
"å oppnå en gjennomgripende jord
reform, ut fra prinsippet om jor
den til dem som arbeider på den". 
Det vil sette en stopper for hus
manns- og daglønnersystemet som 
idag er det herskende. Videre heter 
det: "Få slutt på avhengigheten av 
de utenlandske monopolene." 

Dette betyr bl.a. å få slutt på 
dagens importpolitikk, der jord
bruksprodukter og kjøtt blir impor
tert fra utlandet i store mengder, 
mens de spanske bøndene ikke får 
avsetning for varene sine. I fjor var 
importen til Spania nesten dobbelt 
så høy som eksporten, noe som 

se~vfølgelig fører til et skjebnes
vangert underskudd på handelsba
lansen. (Her skjønner vi hvordan tu
ristinntektene er en redning for sta
ten.) 

Vi kan oppsummere: Den Repu
blikanske Konvensjonen tar opp 
aJ.le krav som fremkommer i masse
kampene idag og som Den Demo
kratiske Koordinasjonen ikke nev
ner. - Republikk, jordreform og 
kampen mot utenlandsk herre
dømme og krav om oppløsning av 
de amerikanske basene i landet. 

"Frihet! Amnesti! Sjølstyre!" Ti-tusener demonstrerer Spania. 

FRAP OM INDIVI
DUELL TERROR OG 
REVOLUSJONÆR 

VOLD 
Det er ytterst viktjg a skille de 

to tingene fra hverandre. Det er 
ingenting borgerskapet i Spania så
vel som i Norge og ellers i verden er 
lykkeligere over enn å kunne henge 
ut F RAP som "terrorister". Dette 
gjelder både Adolfo Suarez og San
tiago Carrillo i Spania og f.eks. Oslo 
Sam.orgs Rolf Dahl: "Når det gjel
der FRAP vil vi sikkert se at de hav
ner sammen med de svarteste fas
cistiske krefter i Spania", - uttalte 
Rolf Dahl den 29. september 1975, 
to dager etter henrettelsene av tre 
FRAP-medlemmer! Vi kan bare slå 
fast at Suarez, Carrillo, Rolf Dahl, 

--
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Den Republikanske Konvensjo
nen må opptre illegalt og får heller 
ikke slippe til i u tenJandske masse
media. Vi må ikke la oss lure til 
å tro at de grupperingene i Spania 
som har ressurser til å presentere 
s~g sjøl og sitt program, nødvendig
VIS er representative for folkets 
kamp. 

Siden stiftelsen har Konvensjo
nen fått aktive grupper over hele 
Spania. Og disse har gått i spissen 
for en rekke aksjoner og demon
strasjoner. 

/ ,fi:" 
'( 

m.fl . er fullstendig i utakt med det 
arbeidende spanske folket i synet 
på FRAP. 

FRAP legger hele tida vekt på il 
arbeide sammen med folket . I en 
uttalelse fra FRAP i mai 1975 heter 
det: "Nå gjelder det å gå til angrep, 
men ikke havne i eventyrpolitikk el
ler terrorisme skilt fra massene. Det 
gjelder å føre folkets vrede inn i 
organiserte former for å slå mer og 
mer mot diktaturet". Under den 2. 
verdenskrig ble Gestapister, NS
spioner og angivere drept av norske 
motstandsfolk, og selvsagt med full 
rett. 
Spania idag er liksom Norge 
i 1940-45 et okkupert land . Den 
lovlige valgte regjeringa ble styrta 
ved fascistenes seier i den spanske 
borgerkrigen, en seier de vant tak
ket være støtten fra Hitler, Musso
lini og USA. Og uten USA's hjelp 

FRAPOG DEN 
REPUBLIKANSKE 
KONVENSJONEN 

F RAP framhever støtte til De 
Republikanske Konvensjon. sam ti 
dig som FRAP fungerer som e 
selvstendig organisasjon. Innafo 
Den Republikanske Konvensjon e 
det en fotutsetning at FRAP ikk 
motarbeides. 

Forskjellen mellom FRAP o 
Deu Republikanske Konvensjon e 
av organisatorisk og ikke prinsipiel 
art. Begge ønsker republikk, utkas 
telse av USA-imperialismen og e 
fritt, demokratisk og uavhengi 
Spania. Den Republikansk 
Konvensjon er først og fremst e1 
bredere front som omfatter størr 
lag av borgerlige grupper, på et anti 
fascistisk republikansk grunnla 

ville fascistregimet forlengst vært e 
saga blott. 

FRAP og Den republikansk 
Konvensjon propaganderer aktiv 
for å forberede en folkekrig mo 
fascismen og imperialismen. I en de 
klarasjon f~:a 1974 sier FRAP 

"For idag å frigjøre mennesken 
fra imperialismen, for å unngå opp 
delinga av verden mellom de to su 
permaktene og de store ofrene som 
den påfølgende kampen mellom de 
to vil føre med seg, finnes ingen an 
nen vei å gå enn folkets væpna 
kamp, folkekrigen. Denne sannhe 
ten går opp for verdens masser idag, 
noe som ikke minst går fram av fol
kenes væpna kamp i Indokina, 
Thailand, Malaysia, Burma, F ilip i 
nene, Indonesia, Angola, Mozam 
bique,Guinea-Bissau, Sør-Afrika. 
Videre av det palestinske folkets 
kamp, kampen i den persiske bukt, 
i Colombia og Brasil og på andr 
steder der den nettopp har begynt. 
Dette er den eneste veien å gå, o 
den veien som de undertrykte fol 
kefle før eller senere er nødt til • 
følge. Den væpna kampen, folke 
krigen , har vist at der den føres fas 
og besluttsomt leder den til seier 
uansett hvem fienden er." 

Idag vet vi at de indokinesiske 
folkene har seiret i sin kamp mot 
USA-imperialismen. De portugisiske 
fremmedherrene har blitt jaget ut 
av Angola, og med tida vil de ku
banske troppene, Sovjets leiesolda
ter, også bli jaget ut. 

Og Spanias folk vil seire i kam
pen mot fascismen og USA-imperia
lismen. 
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-
• I den Internasjonale Brigaden kjempa kommunistar og anti- ! 
! fascistar frå heile verda side ved side med det spanske folket . Dei • 
• kjempa mot fascistbanden til Franco , Hitler og Mussolini som i i hadde overfalt den unge spanske republikken. I den Internasjonale _ 
- Brigaden synte den revolusjonære og uovervinnelege sjela til det • 
! internasjonale proletariatet sin styrke. Det var denne krafta anti- i 
• fascistar i Spania trong då dei var på kanten til nederlag. Dei treng -
i den og i dag for å kunne kjempe nye slag mot fascismen og imperia- ! 
- lismen. • 
• Sven Nilsen var ein av dei fleire tusen unge nordmennene som -i reiste til Spania. Men før han reiste hadde han dreve anti-fascistisk ! 

-

- arbeid her i Noreg. Han fortel sjølv: • . ' - - N O - . 
~1·1·1· 1 ·1·1·1·1·1·1· 1 ·1·1·1·1·1·1·1·1·1·~ 

Situasjonen i heile Europa var 
spend. Og her heime var Fedre
landslaget og Nasjonal Samling 
stifta. Dei var rein naziyngel. Vi 
hadde mang ein strid med dei som 
ofte utarta seg til reine slagsmål. 
På den tida var eg offisielt arbeids
laus og reiste mykje rundt i landet 
og dreiv anti-fascistisk propaganda. 
Mange stader var det stor opp
slutning på møta våre. 

Ved sida av møteverksemda 
verva eg fo lk som eg kjende, til å 
reise til Spania, spesielt sjøfolk. 
Vanlig pass hadde merknad om at 
det gjaldt for alle land untatt 
Spania , sjømannspass var eit untak. 

- Korleis reiste folk til Spania? 
Reiseruta måtte forandrast frå 

gong til gong. Dei som reiste fekk 
utdelt si spesielle reise ru te og ein 
del pengar. Kler og anna utstyr 
måtte gutane skaffe seg sjølve. 

ARRESTERT FOR 
VERVING 

Kor lenge dreiv du på med 
dette? 

Etter ei stund vart eg angitt og 
arrestert. (Slik verksemd var 
stempla uJovJeg i Noreg på den 
tida.) Men dei kunne ikkje føre 
noko prov. Like etter det reiste eg 
til Spania sjolv. 

Vi samlast i Paris og reiste til 
ein by i fransk baskarland. For a 
kome til Spania var vi ført over Py
re neene i grupper pa 50- 100 mann. 
Det var profesjonelle smuglere som 

EIN VETERAN 
FRA BORGAR

KRIGEN 

var leiarar. Vi gjekk om natta. 
"Stiane" var smale og det var mørkt 
sa vi måtte bruke tau for å vere 
sikre på at alle vart med helt fram. 

- Kva var målet? 

Sven J. Nilsen. 

Det var Albacete. Der fekk vi ut
delt uniformer. Dei var franske. Vi 
fekk og nokre gamle tregevær fra l . 
verdskrig. Treninga varte i omlag 
ein månad . På den tida skulle leia
rane finne ut kvar vi passa best. 

- Kvar vart du plasert? 
Eg vart plasert på eit kontor for 

å sensurere brev. Det var ikkje nett 
det eg hadde tenkt meg. 

Men etter ei stund var eg send liJ 
Mixta-86 Brigaden. Der var oppgava 
mi hoved akeleg sabota je. Av di eg 
snakka spansk flytande og var mørk 
i hud og hår kunne eg blande meg 
med del ~panske folket. Eg ope rerte 
sjølvsagt i sivil og då hadde eg kler 
av spallSk fabrikat. Sabotasjen be
stod i å sprenge bruer, vcgar og jern
banelinjer bak frontlinjene. 

- Spesielle slag du vil nevne? 
Då vi skulle ta Teruell måtte vi 

krysse elva Ebro. Vi hadde så få bå
tar at dei som kunne symje måtte 
gjere det. Det var vått og kaldt. Men 
eg trur ikkje det gjorde stor skade, 

for etter ei veke hadde vi slatt dei 
italienske troppane sønder og sa
man . 

«DYNAMITTOSn 

Andre ting? 
Mixta·86 var det folk frå 

mange land. Andre brigader kunne 
vere nasjonale. Vi hadde mellom 
andre nokre baskiske gruvearbeida
rar. Dei vart berre kalla "Dynamit
tos". ~o lo t ov-coctailen vart opp
funnen av dei. Dei putta dynamitt i 
hermetikkboksar, flaskar o.l. , rekna 
ut lunta etter kor langt dei kunne 
kaste og ka ·ta mot fiende. Fascis
tane lærte etter kvart a frykte 
denne "coctailen". 

- Korleis fekk den Internasjo
nale Brigade forsyningar? 

Vi fekk forsyningar to vegar, 

' ::•'· 

over Pyreneene eller med skip. (Det 
siste kunne vere vanskeleg av di · 
"Nøytralitetsvernet" vokta kysten.) 
Fleire rederiar vart oppretta og re- · 
gistrert i mellom anna Sør-Amerika. 
Desse hadde til oppgave å "smugle" 
forsyninger til oss. Men langt frå alt 
kom fram. Fleire tonn våpen fra 
Sovjet låg lagra i franske havner då 
krigen var slutt. 

VESTKANTFRUENE 

- Var du lenge i Spania ? 
l midten av -38 måtte eg reise 

heim. Eg fekk granatsjokk. Men eg 
gav ikkje opp kampen for det 
panske folket. Eg aggiterte for ster-

kare oppslutning og aksjoner til 
støtte for kampen. 

Majoriteten av det norske folket 
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AI1AIESTi SPArviA 

Bildet ved s iden av: 
De inter nasj onale Bri
gader spilte en viktig 
r olle under forsvaret 
av Madrid. 
Brigadenes motto : 
"De passerer ikke" og 
"Vi vil seir e" . 

hadde forstått kor viktig det var å 
vise solidaritet. Eg kan nevne eit 
døme: 

Det hadde kome ein båt med ap
pelsiner frå Spania. Havnearbeida
rane nekta å losse båten, så den vart 
berre liggande der . Men då tok vest
kant-fruene saka i sine eige hender. 
Dei ville ha appelsinene så dei 
møtte sjølv opp på brygga for å 
losse båten. Det var einaste måten 
dei kunne få appelsinene sine på. 

Økonomisk var det og ytt støtte 
til det spanske folket . lnnsamlin
gane som vart arrangert hadde stor 
støtte, sjølv om pengar ikkje var det 
den vanlege nordmann hadde mest 
av. 

- Det var pd det folkelege plan, 
men på regjeringsplan skjedde det 
vel og noko? 

DNA danna Den Norske Spania
komiteen under borgerkrigen. Men 
etter mi melhing har den ikkje gjort 
stort for det spanske folket. Den 
var nærmast eit alibi for regjeringa 
som følte at det var ei.t folkekrav at 
dei gjorde noko for spanjolane. 

FORTSATT KAMP 

- Korleis ser du pa borgerkri
gen i forhold til det som skjer i dag? 

Den kampen om blir ført i dag 
er berre ein vidareføring av den 
kampen som vi førte under borger
krigen. Sjølv om metodane er 
endra, er målet det same: at Spania 
skal bli e i l god! og fritt land A leve i 
for aUe, ikk je berre eir lite tll ta!l. 

Del kan synast som om folk har 
"g\øymt" Spania i dag. Regimet i 
Madrid har i stor grad lykkast i sine 
forsøk på a få andre nasjoner til å 
tru at tilstandane i Spania er betre. 
Men det er dei langt i frå. Spanjo
lane treng støtte no og, i like stor 
grad som under borgerkrigen, lik at 
deira kamp kan bli ført fram til si
gar, slu tar Sven Nilsen. 

Forts. fra s . 9 
(Soldatsaka): 

vedtak, og mange fagforeni nger re
agerte skarp t. Fra Spania kom det 
støtte fra PCE(m-1), JCE(-1), det 
kommunistiske studentforbundet 
og den spanske fagopposisjonen! En 
gruppe spanske ungd ommer arran
gerte demonst rasjon utafor det 
norske konsulatet i Barcelona! 
Denne enorme støtten var helt av
gjørende for utfallet av rettsaka -
det direk te presset som fø rte til at 
" ret ts"-apparatet ikke turde å se tte 
straffa høyere enn 3 dager. 

- Ronsen avslutter praten med 
å takke Fritt Spania Komiteen for 
den stotten vi har gitt ham : 

- Her i Norge var Fritt Spania 
Kom iteen hele tida min sikre støtte. 
FSK skar fra fø rste stund av gjen
nom den fas lke argum entasjonen 
om at de tte dreide seg om "mili
tær disiplin", og at saka derfor ikke 
hadde noe med det spanske folkets 
kamp mot fascismen å gjøre. Jeg 
fikk ikke støtte fra den andre så
kal te "solidaritetsorgan isasjonen -
den DNA-dominerte " norske Spa
niakomite". Disse folka sa faktisk i 
fu llt alvor at de oppfatta saka på 
samme måte som fo rsvarsledelsen 
og ville derfor ikke gi støtte! Dette 
er regelrett sabo tasje av det spanske 
folkets kamp! Venner av det 
spanske folket - SLUTT OPP OM 
FRITT SPANIA KOMITEEN! 
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SOLDATSAKA HAN MOT DET 
SPANSKE FOLKETS KAMP 

~l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l~l·l·l·l·l·l·l·l·l·l•li . -
- I 197 6 stod det norske rettsapparatet for to grove provokasjo- ! 
! ner mot den anti-fascisistiske bevegelsen. I løpet av ei uke blei ! 
! sporveisarbeiderne dømt til å betale store erstatninger til nazistene • de ikke ville arbeide sammen med, og Arild Rønsen fikk fengsels--• straff for en flott aksjon mot Franco i Garden. Denne artikkelen i • -• 
i vil ta for seg forskjellige sider ved Rønsen-saka. i 

~l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·l•ii 
Bakgrunnen for saka var at 

Gardemusikken, hvor Rønsen var 
t illitsmann, ~ennomførte en still
hetsaksjon pa morgenoppstillinga 2. 
oktober 1975. Denne dagen var 
proklamert som "anti-Franco" dag, 
og arbeidere over hele Vest-Europa 
var u te i streik. Soldatene i Garde
musikken mente at de også måtte 
vise sin avsky for de bestialske mor
dene utført av Francos bødler, og 
henvendte seg til kompanisjefen 
med en forespørsel om å få spille 
en spansk frihetsmarsj på morgen
oppstillinga. Gardeledelsen satte seg 
bestemt imot en slik markering, og 
gardemusikken gjennomførte derfor 
stillhetsaksjonen til tross for forbu
det mot å spille. Aksjonen hadde 
nær 100 % oppslutning i troppen og 
forteller mye om den voldsomme 
solidaritetsfø\elsen med det kjem
pende spanske folket som eksiste
rer blant norske soldater. 

REFS FOR HELE 

GARDEMUSIKKEN! 

Gardeledelsen reagerte med en 
gang med å sende saka over til di
striktskommando Østlandet. Major 
Vangen & Co. i Garden mente det 
var begått en så "alvorlig forseelse" 
at et høyere militært organ måtte 
vurdere straffetiltaka! Hele musik
ken blei ilagt bøter og permnekt, 

mens Rønsen fikk 8 dagers vakt
arrest. Hele troppen stod bak Røn
sens avgjørelse om å anke saka inn 
for en sivil domstol, og viste dette 
ved å fatte et ved tak som støtta 
Rønsen og som slå fast at aksjonen 
var en følge av e t troppsved tak. 

POLITISK PROSESS 

Under forberedelsene til rett
saka tråkker Gardeledelsen, repre
sentert ved major Vangen, solid i 
salaten. Et internt dokument som 
han har sendt til distriktskom
mando Ø tlandet kommer for of
fentligheten, og gjør det helt klart 
at forsvarsledelsen ønsker å lage en 
politisk prosess mot gardisten. Ja, 
den godeste major er ikke snauere 
enn at han karakteriserer aksjonen 
som "venstreradikal" ! Det sier litt 
om hvor major Vangen befinner 
seg hen i det politiske bildet at han 
stempler en aksjon mot fascismen 
som "venstreradikal"! Vi siterer fra 
majorens interne dokument: 
"HMKG (Hans Majestet Kongens 
Garde, red. anm.) er av den oppfat
ning at det i musikktroppen i 5. 
gardekompani har skjedd en vel 
planlagt politisk aksjon. Det er ikke 
umiddelbar sympati som ligger til 
grunn for aksjonen. Situasjonen er 
utnyttet på en meget snedig måte 
til å begå en ulovlig handling som 

antagelig hadde til hensikt å 
fremme venstreradikal virksomhet i 
forsvaret."! 

RETTSAKA 

Rettsaka er et kapittel for seg 
som fortjener noen ord. Helt fra 
starten må fo rsvarsledelsen " mede-

rere" seg kraftig. Aktor hevdet at 
det ikke er den politiske sida ved 
saka som er avgjørende for at for
svaret er nødt til å reagere - "vi er 
jo alle mot nazismen" - det dette i 
virkeligheten dreier seg om er mili
tær disiplin , sier aktor. " Dette 
dreier seg jo om at en menig soldat 
har overta tt kommandoen!" og 
" Dette har da ingenting med fa
scismen å gjøre!". Enhver som kan 
lese skjønner av det sitatet vi har 
tryk t ovenfor at det er det 
politiske innholdet i aksjonen, for-

ARBEIDERE I STREll\ . (Skal det være forbudt for norske s oldater 
å solidarisere seg med disse ..... ?) 

STREiK 
i 5PAN~ 

NÅ 

Streiken ved Roca de Gava (Barcelona) begynte i begynnelsen av november 1976. 
Dette er uten tvil en av de aller viktigste arbeiderkamper de siste månedene. 

Roca er Catalunias nest største bedrift, og har fabrikker også i Castilla og 
Andalusia. (Ved Roca produseres varmeanlegg -radiatorer.) Disse har også 
gått til streik. 

På tross av at hele 4. 500 arbeidere ved Roca fabrikkene rundt om i Spania 
er i streik, så har ikke spansk presse nevnt hoe om dette. Arbeiderne ved Roca 
de Gava mobiliserte til generalstreik den 12. november - og arbeidere over hele 
Spania har vist stor solidaritet med Roca kampen. 
KRAV (fra streikekomiteen ved Roca): "' 
- Alle de 46 oppsagte arbeiderne skal. g.jeninntas og 8 arresterte (som høyst san
synlig vil bli stilt for militær domstol) skal settes fri. 

Bort med lønnsstoppen og vilkårlige oppsigelser. FORTS. S.IO 

DOMMEN: 

((EN PRO VOKASJ-

ON MOT ALLE 

ANTI- FASCISTER,>> 

Fritt Spania har spurt Arild 
Rønsen om kommentarer til dom
men: 

- Jeg oppfatter dommen som et 
lag mot soldatenes ytringsfrihet og 

en provokasjon mot alle anti-fa
scister. Det er nesten utrolig at en 
soldat i Norge skal få fengsels
straff for å ha protestert mot fascis
men - om jo er hata som pesten av 
av det norske folket. Forsvarsle
delsen oppnådde imidlertid ikke det 
de ville. l framtida vil de sjølsagt 
prøve a bruke dommen for å få 
dømt soldater som gjennom forer 

svarsledelsen ønsker å slå ned på. 
Forsvarsledelsen ønska å kneble alle 
anti-fascister blant soldatene, og 
ville statuere et eksempel på hvor
dan det ville gå med soldater som 
prøvde å åpne munnen mot fasc is
men. Hele rettsprosessen var et an
grep på soldatenes ytringsfrihet og 
klare rett til å vise avsky mot fa
scismen. l Høyesterett blei for
svarsledelsens tilbaketog enda kla
rere. Her åpna aktor med å si at 
tiltalen hadde fått en "uheldig" 
form ulering i og med at den var 
"gearet på det politiske innholdet 
i aksjonen", som han sa.(!) 

DOMMEN 

Oslo Byrett dømte Rønsen til 3 
dagers vaktarrest etter militær straf
felov paragraf 77 . Byrettens dom 
går klart på formell militær disi
plin og "retten" presterer følgende 
fantastiske uttalelse: "Etter det 
standpunkt retten har tatt er det 
ikke nødvendig å gå nærmere inn på 
spørsmålet om det dreier seg om en 
politisk demonstrasjon ... "(!) By-

sier A ri ld Rønsen. 

lignende aksjoner - husk da at fler
tallet i · høyesterett faktisk har fri
kjent meg for politisk aktivitet! 

- Kan du si noen ord om den 
støtten du har fått! 

- Før rettsaka kom opp stram
met det inn støtteerklæringer og ut
talelser som krevde full frifinne! e. 
Soldater over hele landet fatta slike 

Forts. s.B 

retten finner det med andre ord 
ikke interessant å vurdere tiltalen -
men dom blir avsagt! 

SPLITTELSE l 

HØYESTERETT 

Og høyesterett er ikke snauere. 
Av 5 høyesterettsdommere går 2 
inn for å ta Rønsens anke til følge , 
noe som ville betydd at forsvaret 
var nødt til å reise helt ny tiltale for 
å få en dom i sah. Flertallet på 3 
mener imidlertid at dommen må 
opprettholdes til tross for at til
talte er dømt for noe annet enn han 
er tiltalt for! Dette innrømmes også 
i dommen av en av de tre. Dommer 
Lorentzen uttaler følgende i dom
men: "Selv om byretten ikke har 
uttalt seg om denne side av saken, 
forstår jeg dommen slik at Rønsen 
er frifunnet for overtredelse av for
bud mot politisk aktivitet." Dette 
kan virkelig kalles et juridisk krum
spring av dimensjoner! 

SOLiDARiTET es~e
+a.s) 

ME.D Rc:Lf\ KAI'IPBI 

SOLIDARIDAD 
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Fra 1920-åra av kom USA med 
for fullt i Spania. Rockefellers Stan
dard Oil (i Norge også kjent som 
Esse) kom først. Som nummer to 
kom ITT som fikk monopol på ut
bygginga av automattelefon- og 
telegrafnettet i Spania. Hva ITT el
lers er har vi erfaring om fra kuppet 
i Chile. 

USA OG 
BORGERKRIGEN 

Folkefrontens valgseier i februar 
1936 innebar en reell fare for alle 
utenlandske investeringer i Spania, 
også USA's. Folkefronten ble båret 
fram på en stadig voksende masse
bevegelse som ble stadig mer radi
kal som kanskje kunne bli re
vun•>Ju"""' · Den 18. juli 1936 

fascistene med Franco som 
en av sine ledere, statskuppforsøk. 
Dette mislyktes, og forsøket ville ha 
blitt knust hadde det ikke vært for 
Hitlers, Mussolinis og USAs inter

på fascismens side. For 
var valget lett, store investe

ringer stod på spill. Historikeren 
Manuel Aznar sier: 

"(Texaco) .. . som klårt skjøna 
meininga i den spanske rørsla, baud 
fram tenestene sine for Burgos (ad
ministrasjonsby for fascistene under 
borgerkrigen, vår anm.), seide Tek· 
nisk Komite alle produkt som 
trongst og stilte heile flåten sin til 
disposisjon for oppstanden. Då sel
skapet vart spurt om betalinga, 
svara det i eit glatt telegram ein ok-
toberdag i 1936 ... "ha ikkje sut 
fur betalinga" . .. Faktum er at 
militærleiinga dermed hadde fått ei 
løysing på det svært vanskelege 
drivstoffproblemet, og luftstyrkane 
kunne bruke over 100 millioner li
ter utan at Jeveringane nokon gong 
vart brotne." 

Den 8. januar 1937 vedtok den 
amerikanske kongressen den s.k. 
Embargo/oven, som var en lov som 
forbød eksport av krigsmateriell. 
Men biler og bensin og olje ble ikke 
definert som krigsmateriell, og føl
gelig kunne selskapene Studebaker, 
Ford og General Motors levere til 
Franco mer enn 12.000 lastebiler 
og andre kjøretøy, alt på kreditt. 
Den amerikanske Spania-ambassa
døren Bowers har skrevet at 

"lkkje-intervensjonskomiteen og 
embargoen vår utgjorde eit kraftig 
tilskot til at Aksemaktene (dvs. 
Franco-Spania, Tyskland og Italia, 
vår anm.) sigra over det spanske de
mokratiet." 

Endelig, må vi ha lov til å si, har vi fått en skikkelig ana
lyse av den spanske borgerkrig. Boka gir en kortfattet, men 
grundig marxistisk innføring i den politiske situasjonen i 
Spania fra 1931 til 1936, og klargjør de direkte årsakene til 
det fascistiske opprøret. Boka forteller hvem som hjalp 
Franco til seieren - og ikke minst blir USAs støtte til fascis
men klart dokumenter, noe som totalt glimrer ved sitt fravær 
i de fleste s.k. "autoritative" framstillinger av borgerkrigen. 
Det blir gjort rede for Kommunistpartiets innsats på godt og 
ondt, både innafor regjeringa og i arbeidet på grunnplanet 
for å mobilisere folket til innsats med våpen i hånd mot 
Franco. I ett blant flere vedlegg behandles det anarko-trot- 1 

skistiske kuppet i Barcelona i april 1937. 1 

Vår konklusjon må bli ~t denne boka er et uvurderlig ak
tivum for alle antifascister og antiimperialister, enten de nå 
er spesielt interesserte i Spania eller ikke. 

Boka er også å få kjøpt på spansk. 

. USA OG ETTER
KRIGS-SPANIA 

I 1948 ved tok Representantenes 
Hus å inkludere Spania i den s.k. 
MarshaUhjelpa. Verdensopinionen 
tvang imidlertid USA på retrett i 
første omgang. 

l 1949 gav Rockefellerbanken 
Chase National .Bank 25 mill. dol
lars i lån til Franco. 

l 1953 ble Madriavtalen inn
gått. Den gav USA rett til å ha mi
litære anlegg på spansk jord. USAs 
største militærbaser utenfor USA 
befinner seg idag nettopp i Spania. 

I perioden 1951-75 har USA 
investert 3 milliarder dollars i egne 
militære baser i Spania. 2,2 milliar
der gikk med til å utstyre, trene og 
hjelpe det spanske militærappara
tet, og l ,9 milliarder var økonomisk 
hjelp. Total sum 7 ,l milliarder dol
lars. I 1976 ble den gamle baseav
talen fornyet på gunstige vilkår for 
USA. Senest den 5. februar 1976 
skrev Aftenposten at USA snart 
skulle levere flere skvadroner mo
derne jagerfly til det spanske fly
våpnet. 

USA'S INTERESSER 
l SPANIA 

USAs voldsomme militære enga
sjement i Spania er selvsagt ikke til
feldig. USA har kollossale økono
miske interesser å forsvare i Spania. 
Borgerkrigen skapte en slik spesiell 
politisk situasjon, nemlig med 
fascismen ved statsmakta, at USA 
måtte intervenere militært og øko
nomisk for at fascismen ikke skulle 
ryke overende og USA dermed 
miste en solid alliert. Økonomisk 
måtte fascismen reddes fordi Spania 
stod på randen av økonomisk ruin. 
Militært måtte fascismen reddes 
fordi Franco og hans drabanter el
lers når som helst kunne risikert å 

bli feid vekk av et anti-fascistisk 
spansk folk. En annen ting er at 
USA hele tida etter den 2. verdens
krig har sett på Sovjet som en 
fiende og Spania som et militær
strategisk viktig område. 

Arthur Whitaker ier i boka 
Spain and the Defence of the West 
at USA ser på Spania som selve 
hjørnesteinen i forsvaret av vestens 
(dvs. USAs) interesser mot Sovjet 
og Warsawapaktlandene. De to su
permaktenes rivalisering om 
verdenshegemoniet rammer således 
det spanske folket usedvanlig 
direkte og brutalt. Spania kan 
trygt kalles USAs forlengde arm i 
Europa. Spania er det eneste euro
peiske landet hvor USA er garantert 
mellomlandingsplasser hvis det 
f.eks. skulle bli en ny krig i Midt
Østen. De øvrige NATO-landene har 
nemlig nektet dette. 

Spania har idag en politimann/ 
sivilgardist/soldat pr. 40. innbygger. 
Dette tallet sier oss hvor usikre fas
cistene fø ler seg. på sine maktpo
si joner, og hvor redde de er for det 
spanske folket. Det spanske 
militærapparatet er delvis bygd på 
gammeldags og utrangert ameri
kansk materiale, lite egnet til for
svar mot ytre fiender, men mer enn 
bra nok mot "indre fiender", dvs. 
det spanske folket. 

ROCA
STREU(EN, 
Forts. fra 
s.9. 

UTVIKLING AV 
ØKONOMIEN 

Etter seieren i borgerkrigen i 
1939 gikk Franco inn for en øko
nomisk selvbergingspolitikk. I 1941 
ble statsforetaket INI (Institute Na
cional de lndustria) dannet. INI 
kom raskt til å spille en stor rolle 
innafor det lille som fantes av 
spanskeid industri. I den store sam
menheng, dvs. sammenliknet med 
de utenlandske selskapene, ble 
imidlertid INI aldri noen suksess, 
gjennomsyret som organisasjonen 
var av korrupsjon og byråkrati. Den 
industrielle veksten etter borgerkri
gen var i det hele tatt langsom. Spa
nia var krigsherjet og fattig på rå
varer - verdenskrigen gjorde at lan
det heller ikke fikk råvarer utenfra. 
Etter verdenskrigen var Spania i 
flere år isolert internasjonalt. Men 
fra 1951 av kom årlig millionvis av 
dollars strømmende inn i landet 
og industriproduksjonen steg med 
raske 160 % på ti år. Man må imid
lertid ikke glemme at utgangspunk
tet var svært lavt. l tillegg var ut
viklinga planløs og tilfeldig, innen 
jordbruk og kommunikasjonsvirk-
somhet var f.eks. tilstanden 
nærmest status quo. Denne 
ekstremt skjeve utviklinga av næ
ringslivet som helhet førte til 
kjempeinflasjon og stor arbeids
løshet. Nasjonalinntekten pr. inn
bygger vokste derfor likevel lang
somt, med gjennomsnittlig 1,37% 
pr. år i perioden fram til 1962. 

For å skape sunnere økono
miske forhold ble i 1959 den s.k. 
Stabi/iseringsp/anen og senere, i 
1963/64, den s.k. Utviklingsplanen 
vedtatt og satt i verk. B.ak begge 
planene stod USA, som ønsket å 
gjøre Spania til et sikrere og mer 
lønnsomt investeringsområde. 
OECD (Organisasjonen for interna
sjonal økonomisk utvikling) og Det 
Internasjonale Pengefondet var 
USAs viktigste redskaper for utar-

Forts. 
siste s . 

Roca arbeiderne har vært offer for en bru
tal undertrykking. Guardia C i vil har okku
pert det tett befolkede Roca. Skutt med ma 
skingevær mot arbeiderne og deres boliger. 
Kasta røykbomber og brukt geværkolbene 
for å fordrive folk fra fabrikkene. 
Roca arbeiderne svarer med de midlene de 
har: 
Det holdes massemøter i fjellet, beskytta 
av barrikader, som Guardia C i vil har måt
tet vike for. 
De brukeJ; steiner og (politiets) røykbomber 
ved sammenstøtene. 
Ber om solidaritet fra kamerater ved andre 
fabrikker, som forener seg med dem i den
ne kampen. 
Kampen er godt organisert. Kravet om sjØl
stendig organisering, er satt ut i praksis: 
Informasjonsmøter, diskusjoner der alle del 
tar, demokratisk valgte delegater, som når 
somhelst kan skiftes ut. Organiseringa er 
det beste våpenet for å forsvare arbeidernes 
interesser. , 
Denne streiken er et aktnelt eksempel for 
hele den spanske 'arbeiderklassen. 

~ ~ 
~~·:=· 



www.pdf-arkivet.no  (2017)

EN FOLKEFRONT 
BLIR DANNA 

I mai 1973 ble Frente Polisario 
oppretta. Dette var en viktig hen
ding for den rettferdige kampen 
som blir ført, et skritt på vei mot 
full seier. Frente Polisarios kraftige 
støtte i folket viste seg da represen
tanter for FN's komite for avkolo
niseringa besøkte landet. FN-med
lemmene rapporterte at tusener 
trosset den blodige fascistiske terro
ren, og demonstrerte for F. Poii
sario og for nasjonal sjølstendighet 
for Sahara. 

SPANSK KOLON\ 

Da F. Polisario ble proklamert, 

var Sahara fremdeles spansk koloni, 
men det var bare et spørsmål om tid 
før de måtte trekke seg ut. Motstan
den ble sterkere og sterkere, og 
hatet var stort mot kolonimakta 
som undertrykte folket og ødela lan
det deres. De brente jorda deres ·og 
forgifta brønnene deres med det 
mål å drive den nasjonale befolk
ninga vekk. 90% av folket er anal
fabeter. Noen få skoler fin.nes, men 
de har først og fremst vært til for 
den spanske befolkninga. Under
visning på deres eget språk har vært 
forbudt. 

UTVIKLINGA 
FRA 73 - 77 

Spanjolene trakk seg omsider ut 
av Sahara i -75, men det var andre 

KOMMENTARER 
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som var interessert i å ta over, og 
Marokko med kong Hassan i spis
sen stod for tur som neste okkupa
sjonsland. På høsten -75 iverksatte 
kong Hassan "den grønne marsjen". 
20 000 marokkanske soldater 
trengte inn over Saharas område, og 
støtte fikk de fra ingen mindre enn 
Spania sjøl. 

Den 14/11-75 kom det istand ei 
avtale mellom Spania, Marokko og 
Mauritania, som kunngjorde at 2/3 
av Vest-Sahara skulle tilfalle Ma
rokko, 1/3 Mauritania og Spania 
skulle sjølsagt også dra fordeler av 
avtalen. De fikk en avtale som 
kunne sikre at spansk imperialisme 
også i fram tida kunne fortsette å 
delta i utbyttinga av ressursene i 
Sahara. Den viktigste naturrikdom
men i Sahara er de store fosfatfore
komstene som både Spania, 
Marokko og Mauritania sjølsagt øns
ker kontroll over. Og bak disse 
landa står USA. Marokko fikk i fjor 
61 milliarder kr. i militær bistand 
og 41,5 millioner i økonomisk hjelp 
fra imperialiststaten USA. Amerika-
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nerne venter seg sjølsagt en utdeling 
av rikdommene. 

20 000 marokkanere står i dag 
på Saharas jord, og øver terror mot 
et folk som har vært undertrykt i 
nesten 100 år. De har myrdet 
menn, kvinner, barn og eldre. Bo
steder og telt brennes ned, flykt
ningeleire bombes med napalm. Det 
blir skutt mot sivile områder. Om
lag 60 000 lever i flyktningeleire 
under fryktelige forhold. 

Et medlem av F. Polisario som 
var i Norge for ei tid sida, kunne 
fortelle om tortur av 130 kvinner i 
den tidligere hovedstaden El Aioun, 
hvor 20 av dem fikk hendene kuttet 
av (Dagbladet 8/3-77). 

Hensikten med denne torturen 
er klar. Saharas folk skal skremmes 
til taushet. Men friheten for dette 
folket er dyrebar og de lar seg ikke 
underkaste enda en kolonimakt. 
Med F. Polisario i spissen fortset
ter Saharas befolkning sin frigjø
ringskamp. lJen 2772-/o utropte Sa
haras folk en fri og sjølstendig stat 
under navnet Den Demokratiske Sa-

hariske Araber-republikk. Dette var 
nok et skritt på veien mot full seier. 

Folket gir seg ikke før Hassan
diktaturet er kastet ut av landet. 

HISTORIKK 

Historia til folket i Sahara er 
gammel. Vest-Sahara (det området 
som idag er den Demokratiske Ara
biske Republikk) har vært befolka i 
mange tusen år. Dette folket hadde 
en enestående sosial struktur, bygd 
opp av stammer. Dette samfunnet 
blei bygd på gjensidig hjelp og om
sorg for hverandre, og jorda eide de 
i fellesskap. Denne samfunnsformen 
skilte seg fra nomadefolka som 
bodde i det nåværende Mauritania, 
som hadde en hierarkisk oppbyg-
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ning. 
I 1882 starta den spanske kolo

niseringa av Sahara, som skulle vise 
seg å vare helt fram til 197 5. I hele 
denne perioden reiste Saharas folk 
seg til kamp mot denne 
og Spania filcl< faktisk ikke skikke
lig fotfeste i landet før i 1934. Gang 
på gang viste folket at de ikke ville 
fmne seg i denne undertrykkinga. 
De to største opprøra fant sted i 
1957 og i 1970. l 1957 var angrepa 
så kraftige at kolonimakta måtte gi 
seg for ei stund, inntil de fikk hjelp 
av de franske tropper i 1958. 

I 1970 ble et enhetsparti, det 
eneste tillatte, for Sahara oppretta, 
og det ble kunngjort at Sahara 
skulle få sjølstendighet i indre for
hold. Dette var klart en politisk av
ledningsmanøver fra Spania sin side, 
for å fa opprøra til Saharas folk til a 
dempe seg. Men de lot seg tkke 
narre og fortsatte kampen. 
Saharas folk står samlet med F. Po
lisario i ledelsen og vi oppfordrer 
folk til å gi sin fulle stotte til denne 
rettferdige frigjørtngskampen. 
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K TA "MANIFES TO'' 
PEDRO FAURA. 

{:[an er medlem av UPA (Union 
P opular de Artistas) som er 
med i FRAP . - Sanger t il 
kamp mot fascismen. 
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1. MAl BETYR . 

SOliDARITET 
Fritt Spaniakomiteen i Oslo har sluttet seg til Faglig l. mai

fronts .l . maitog på grunnlag av følgende hovedparoler: 

Arbeidere og undertrykte i alle land - foren dere! 
Kamp mot all imperialisme, nykolonialisme og sionisme! 
Kamp mot de imperialistiske supermaktene USA og Sovjet! 
Forby nazipartiet Norsk Front! 

FSK stiller følgende lokale paroler: 

l. Solidaritet med det spanske folkets kamp mot fascismen! 
Støtt FRAP og Den Republikanske Konvensjon! 

2. Støtt de nasjonale minoritetenes kamp i Spania! 
3. Støtt frihetskampen i Vest-Sahara! 

Støtt Frente POUSARIO! 
4. Avvis samarbeid med den spanske regjering - kamp mot 

fascismen! 
S. Bokott Spania som turistland! 

l. mai står i en særstilling i Spa
nia, enda mer enn i Norge. A gå i 
~- _maitog i Spania b~tyr å trosse po- . 
!itlet som står oppstilt med maskin
pistoler og mitraljøser på hvert 
eneste gatehjørne. Likevel går hvert 
år titusenvis av mennesker ut i ga
tene for å demonstrere på denne ar
beiderklassens internasjonale kamp
dag. Det spanske folkets hat mot 
fascismen og USA-imperialismen er 
stort , og kampviljen er tilsvarende 
stor. 

FSK mener at FFF-toget er det 
eneste reelle alternativet for alle 
anti-imperialister. Avgjørende for 
FSK er at bare FFF støtter f.eks. 
FRAP, en organisasjon som etter 
FSK's mening står for ei riktig linje 
i kampen mot fascismen, nemlig 
den væpna kampens vei. DNAs og 
SVs tog støtter ikke hverken FRAP 
eller Den Republikanske Konven
sjon, men .tvert om Den Demokra-

tiske Koordinåsjon. Denne organisa
sjonen mener FSK er falske venner 
av det spanske folket, slik vi har på
vist annet sted i denne avisa. FSK 
mener at å støtte Den Demokra
tiske Koordinasjon i realiteten er -
med eller mot sin vilje - å støtte 
opp under fascismen. I 1939 tapte 
den lovlig valgte spanske regjeringa 
for de fascis tiske opprørerne ledet 
av Franco og med støtte fra Hitler 
Mussolini og USA. Siden da har et 
illegitimt og kriminelt regime sittet 
med makta. FSK mener at den 
eneste riktige måten å støtte det 
spanske folkets kamp mot dette 
regimet på er gjennom å støtte 
FRAP og Den Republikanske Kon
vensjon! 

Støtt det spanske folkets kamp 
slutt opp med Fritt Spaniako

miteens seksjon i Faglig l. mai
fronttoget! --( USA- imp ••. . , ------

f orts ø fra s . 10) 

beidelse av planene. Redskapene for 
å få satt planene ut i livet var det 
spanske næringslivs "nytenkere", 
teknokratene og økonomene i den 
katolske lekmannsorganisasjonen 
Opus Dei (="Guds verk") , handels
folk, bankfolk og ingeniører tilhø
rende den spanske overklassen. De· 
valuering av pesetaen og lønnsned
slag med opptil 50% var blant pla
nenes ingredienser. Utviklingspla
nen innebar en total oppgivelse av 
de formelle selvbergingsplanene fra 
1939, som rett nok var blitt uthult 
til tomme skall lenge før 1964. Di
rekte investeringer fra utlandet var 
beskjedne før 1960, men USA 

hadde alt fra J 949 av forberedt 
grunnen v. h.a. stadig større lån 
som bandt Franco-regimet tettere 
til USA for hvert år som gikk. 

l 1966 stod USA for 33 ,16 % av 
aUe utenlandske investeringer i Spa
nia det året. I 1967 var tallet 
~3192 %. l tillegg kommer at Sveits 
1 srort mon er en transittstasjon for 
USA-investeringer i Spania. Pr. idag 
er sannsynligvis meUom halvparten 
og 2/3 av aU industri i Spania USA
eid eUer -kontroUert. I tillegg kom
mer andre land, f.eks. Norge, bl.a. 
representert ved Jotun Fabrikker. 

SØPPELKASSE 
FOR USA . .. 

En følge av USAs kolonisering 
av Spania er at Spania idag er en 
søppelkasse for USAs overskudd av 
egen landbruksproduksjon. Ved oli
garkiets og USAs felles prismani
puleringer kjøper Spania dyrt fra 
USA mens prisene til spanske leve
randører tvinges ned. Og hele det 
arbeidende spanske folket må 
betale prisen, mens differensen går 
rett i oligarkiets og USA-imperia
lismens lommer. 

Resultatet av denne politikken 
er en rask proletarisering av små- og 

•t.o.m . mellom bøndene. Svært mange 
synker helt ned i filleproletaria
tet fordi de ikke klarer å skaffe seg 
jobb i f.eks. industrien i et land 
med stor arbeidsløshet. Arbeidsløs
heten er med på å tvinge lønningene 
ned - og oligarkiet spiller bevisst 
på dette faktum. 

FRITT SPANIA KOMITEEN FRITT SPANIA KOMITEE 
IBE~GEN, _ IOSLO 

:Anti-in.tperialistisk senter, P. boks i 493 Vika 
Dragefjellsbakken l. ' 
5 000 Bergen. _ Oslo l 

. Jeg tegner medlemskap i FSK og har sendt kr. 15 til postgiro
konto 2 27 13 93. (Legg ved kvittering) 

. Jeg vil bli med å' jobbe i FSK . 

. Studieplan ønskes tilsendt. 

Navn: . ... ....... ' ......... ,· . 

Adre ss e: . .. . ........... . ...... . 
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Fritt Spania Komiteen har trykt 
opp et postkort OJ!l turistboikott 

av Spania. BestiU kort hos oss! Send 
til .kjente! - Pris kr. 1,-. 

Og den vanlige spanjer er stadig 
vekk et offer for arbeidsløshet , syn
kende reallønn og inflasjon. 

Ca. 3 mill. spanske fremmedar
beidere i Frankrike, Vest-Tyskland, 
Sveits, Belgia og andre land sender 
hver måned hjem 1,2 milliarder pe
setas, et kjærkomment tilskudd til 
fascistenes alltid anstrengte øko
nomi, sammen med turistinntek
tene. Ca. 100.000 spanjere emigre
rer hvert år til Latin-Amerika, 
Frankrike og Vest-Tyskland. 

De virkelige makthaverne i Spa
nia idag er industri- og bankmagna
tene i Wall Street og den ameri
kanske forsvarsledelsen i Pentagon. 
Det spanske oligarkiet med Juan 
Carlos og statsminister Adolf o Sua
rez i spissen er kun redskaper til 
maktens utøvelse. Derfor finnes det 
knapt noe nasjonalt borgerskap i 
Spania idag, et borgerskap som i al-

lianse med arbeiderklassen kunne 
være i stand til å kaste USA-impe
rialismen ut av landet . Borgerskapet 
er tvert om oppkjøpt av USA-im
perialismen og har alle sine interesser 
fast knyttet til USA-imperalismen. 
Omvendt ville dette borgerskapet 
eller oligarkiet vært død sd ømt uten 
den økonomiske og militære støt
ten fra USA. Det arbeidende 
spanske folket har hatet fascismen 
fra første dag og uten USA's støtte 
ville regimet i Madrid falt som en 
råtten frukt for lenge siden . 

Det ulmer i det spanske folket, 
og har gjort det i alle år etter bor
gerkrigen., Vi vet at streikekamper 
og demonstrasjoner rettet både mot 
dyrtida og mot fascistregimet har 
nådd nye enorme dimensjoner etter 
Francos d·ød. Men USA kommer til 
å selge sine interesser dyrt. Det 
spanske voldsapparatet vil bli for-

sterket av det amerikanske om nød
vendig, for å knuse det spanske fol
kets trang til frihet fra og kamp 
mot fascismen og USA-imperialis
men. 

Likevel er vi sikre på at det 
spanske folket vil seire, liksom fol
kene i Vietnam og Kampuchea. 

Litteratur: 
l. Folket i krig mot fascismen, 

Spania 1936-1939, Oktober 
Forlag, Oslo 1976. 

2. Hørup, EUer. "Spain, the Batt· 
lefield of Capitalism", Politiken, 
København 1937. 

3. Skytte, Gøran: "Om Franco· 
Spanien", Bo Cavefors Bokfor
lag 1970. 

4. Wedin, Åke: "Kalla fakta om 
Spanien", Bokforlaget Prisma 
1969. 

5. Kontrast nr. 57 (8/ 1975). 

Ansvarlig utjtiver Geir Hem. 
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