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FRITT SPANIA -KOMITEEN
TIL STØTTE FOR DEN
AKTIVE ANTI-FASCISTISKE
KAMPEN l SPANIA
ER DANNA!

OPPGAVER ?

Kampen trenger vår støtte i dag mer enn
noen gang. Vi vll ta opp arven fra de internasjonale brigader og organisere den sterke
solidariteten med det spanske folket som vi
vet lever i Norge også i dag.
Vi vll arbeide for å drive politisk og økonomisk støttearbeiq, for turistboikott, for å
gl vår aktive støtte tll motstandsfronten og
å sprenge den bevisse fortielsen av den
akti ve anti-fascistiske motstanden som både
pressen og kringkastinga står for .

FRAPs program har følgende 6 punkter :

•

l.

Gjennom rev,olusjonær kamp å styrte fascismen og jåge ut USAImperialismen .
·

2.

Oppretting av en føderativ folkerepublikk som garanterer likets
demokratiske rettigheter og rettighetene tll de nas jonale minoritetene.

3.

Nasjonalisering av den utenlandske monopoleiendommen og beslaglegging av oligarkiets eiendom .

4.

Dyptgripende jordreform på grunnlag av beslaglegging av storelendommene.

5.

Likvidering av restene av den spanske. koloniali smen .

6.

Bygging av en hær l folkets tjeneste .

FRITT SPANIA -

KOMITEEN, TIDLIGERE FRAP -

Adresse : Det Norske Studentersamfund, Chateau -
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FRIHET FOR ALLE POLITISKE FANGER OG KRAV OM AT ALLE SOM
LEVER I EKSIL FÅR RETT TIL Å VENDE HJEM !

STØTT FRAP OG ETA!

OPPLØSNING AV REGIMETS HALVMILITÆRE TERRORSTYRKER OG FOR
FOLKETS KONTROLL OVER HÆREN !
MOT ET MONARKI SOM EN FORTSETTELSE AV FRANKISMEN!
USAIMPERIALISMEN UT AV LANDET!
FULL STØTTE TIL DET SPANSKE FOLKETS KAMP MOT FASCISMEN!
LEVE

FR A P

OG

E TA !!

l

STØTT KAMPEN FOR
ET FRITT SPANIA
www.pdf-arkivet.no (2017)

SPANIAS MODERNE HISTORIE -HISTORIEN OM IMPERIALISME OG UNDERTRYKKING AV DET SPANSKE FOLKET!
I februar 1936 vant Folkefronten - en alllanse av borgellgradlkale republikanere,
sosialister, kommunister, de nasjonale minoritetsgruppene som baskerne og
katalanerne, og fagforeningene -valget til Cortes, den spanske nasjonalforsamlingen. Den 18 jul! 1936 gjorde fascistene opprør under ledelse av Franco. HitlerTyskland og Mussolini-Italia hjalp Franco med penger , våpen og soldater . Bare
Sovjet ytte hjelp av betydning til den lovlig valgte regjeringa . VI skal heller Ikke
glemme de Internasjonale brigadene. De gjorde en stor Innsats, også mange
nordmenn kjempet der. Men fascistene ble for sterke og seira. Fra 1939 og fram
til l dag har de fascistiske diktatorene hatt makta l Spania .
For det spanske folket betyr fascismen forbud mot streik, forbud mot fr! fagbevegelse, sensur, vilkårlige fengslinger, tortur og henrettelser . Henrettelsene av
de fem fra FRAP og ETA den 27 . sept. 1975 var Ikke untak, men en regel som
regimet praktiserer overfor den delen av opposisjonen som representerer et
reelt alternativ til det nåværende styresett. De fem fra FRAP og ETA skulle
statueres som offentlig eksempel til skrekk og advarsel. I virkeligheten begår
fascistene så å sl hver uke llknende forbrytelser mot spanske anti-fascister og
patrioter, men l det skjulte .

SITUASJONEN

SPANIA l DAG

Streike- og sabotasjebølgen l Spania har nådd store høyder l tida etter Francos død.
Det har vært hundretusener ute l streik siden jul på tross av strelkeforbudet l landet .
Regimet svarer med den samme fascismen som det alltid har gjort. Tåregass,
arrestasjoner, køller og skudd mot massene hører med til dagens orden. Flere
patrioter er skutt ned og drept siden Francos død. Streikende arbeidere l titusenvis
settes under mllltær kommando (postfunksjonærene og jernbanearbeiderne), slik
at de streikende kan bl! stilt for krigsrett med trusel om dødsstraff hvis de fortsetter å streike . Det er statig flere tusen politiske fanger. Juan Carlos' bløff om
amnesti for fangene er grundig avslørt.
INGEN

DEMOKRATISERING

Når det gjelder demokratiseringa under Juan Carlos, er det Ingen grunn til å ha noen
Illusjoner om framtida, for Juan Carlos ble jo valgt av Franco som hane etterfølger
nettopp fordi han ville føre fascismen videre .
Statsminister Navarros såkalte lettelser som ble lagt fram 28. januar Inneholdt
bl. a . Ingenting om amnesti for de politiske fangene eller noen uttalelse om å forandre de fascistiske fagforeningene. Selv det sosialdemokratiske partiet PSOE ble
skuffet.

ANKEE OG BORBONj
FORSVIN ! '-·~ ~

FOLKET

MÅ KNUSE

FASCISMEN

De siste ukenes hendinger viser at det spanske folket kjemper som aldri før mot
fascismen, som Ikke kan reformeres , men må knuses slik som Hltlerfasclsmen
ble knust. Folket er oppmuntra av at fascismen er splitta fordi "den sterke mannen"
Franco er borte . FRAPs krav om løslatelse av alle polltlske fanger står sentralt
l kampen folket fører . Bare sosialismen, l form av en føderativ folkerepublikk,
kan sikre fullt demokr~tl for fo!fet og min~r!teteqes ;rettigheter . Omfanget av
massekampene l de siste ukene viser at den aktive kampen mot fascismen som .
FRAP står l spissen for, har stadig økende oppslutning blant massene. Det var
også FRAP som sto l spissen for generalstreiken høsten 1974 som omfattet nærmere
l million arbeidere.

USA OG SPANIA
Under verdenskrigen stod Franco på Hitlers side. Etter krigen stod Spania en
stund Isolert, men fra 1949 begynte USA å engasjere seg l landet. I perioden
1961-75 mottok Franco mer enn 7. milliarder dollar fra USA , hvorav 5,2
milliarder l forskjellige former for mllltærhjelp . I januar 1976 bevilget Kongressen l USA nye millionbeløp til den spanske mllltærfasclsmen. I følge
Aftenposten av 5. feb . L år vil Spania sannsynllgvl s mot la flere skvadroner
moderne jagerfly fra USA . Fra før har USA baser L landet og over 15 000 soldater. USA kontrollerer også størstedelen av spansk Industri og nærlngsll v.
US Steel Corporation kontrollerer jern- og stålproduksjonen, Westinghouse
har monopol på elektriske husholdningsartikler, !TT og datterselskaper kontrollerer telekommunikasjonene , IBM data og innformasjonssektoren og Ford
og Chrystler prøver å kontrollere bilindustrien. I 1974 var mer enn 1500
virksomheter l Spanladlrekte underlagt amerikansk kontroll. Det er helt
tydelig at det er USA som garantist og støttespiller, som holder fas c lstreglmet
oppe L Spania .
De Imperialistiske stormaktenes Interesse av Spania er klar . Utnyttelsen av
den "billige" spanske arbeidskrafta gir høye profitter til utenlandske kapitaleiere. Spania ligger også som et knutepunkt mellom .. Europa og Afrika
og landet har en strategisk posisjon ved Inngangen til Middelhavet.
www.pdf-arkivet.no (2017)

Det norske sosialdemokratiet går l dag l spissen for hjelpen til reform-soslallstlstpartlet PSOE (DNAs broderpartl l Spania) . PSOE, l likhet med Den Demokratiske
Junta der bl. a . Det spanske kommunl stpartlet P CE deltar, går Inn for å forandre
samfunnet ved å reformere fascismen og gjennom parlamentariske organer å vinne
kontroll over samfunnet . De er således Ikke villige til å knuse systemet fullstendig
og opprette en føderativ folkerepublikk for å sikre et virkelig demokrat! for folket,
som er FRAPs mål. At Den Demokratiske Junta saboterer folkets aktive kamp, kom
klart til uttrykk ved at de gikk Imot Metro-streiken l Madrid l januar 76, som Juntaen
kalte for en åpen provokasjon .
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