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På de11ne sida trykker vi 
korte meni11gsytri11ger. Maksim11m~

lengde for in11legg er 90 linjer ti 55 anslag. 
Redaksjonen forbebolderseg retten tila for

korte innlegg. Ubrukte innlegg 
blir ikke rei 11mert. 

Komintern og den 
spanske borgerl<rigen 

FIKK DE tyske kommunis
tene «råd» om å legge seg 
flate for Hitler, og s lo de 
spanske kommunistene ned 
«arbeideroppstander» 
alt som ledd i Sovjets uten
rikspolitikk? Det hevder 
Knut Øygard i Klassekam
pen 13.juni. Tirsdag tok jeg 
opp den første av disse uhi
s toriske påstandene. Idag 
s kal jeg ta opp den a ndre. 

2. Knut Øygard tenker på 
oppstanden i Barcelona i 
1938. For å kunne vurdere 
betydninga av denne hen
dingen, er det først nødven
dig å si noe om utviklinga i 
den spanske borgerkrigen, 
og det spanske kommunist
partiet (PCE) sin rolle i 
den. 

Da den spanske borger
krigen brøt ut, var PCE et 
lite og uerfarent parti. På 
tross av at det hadde eksi
s tert siden 1920, hadde det 
på begynnelsen av 30-tallet 
bare noen få hundre med
lemmer. Innflytelsen i 
fagbevegelsen var liten. 
Men da Franco heiste opp
rørsfanen i 1936, kastet 
partiet seg ut i forsvaret for 
republikken og folkefront
regjeringa. Innflytelsen og 
medlems ti lgangen økte. 
Under kampene foran og i 
Madrid, både i opprørsøye
blikket og under Francos 
framrykking seinere på 
høsten, var det kommunis
tenes organisasjon som 
sikret den væpnede mot
s tanden. I Barcelona, som 
var republikkens andre s to
re støttepunkt, s pilte anar
kistene en liknende rolle. 
Hvis ikke kommunis tene og 
anarkis te ne hadde kastet 
a lle krefter inn for å å væ p
ne massene i de s is te time ne 
før de militære gjorde opp
rør, så hadde Franco seiret 
i Barcelona og Madrid også. 

F ors kjellen m e llom anar
kiste ne og kommunis tene 

kom tydeligere fram etter 
a t frankistene kastet sine 
kolossale ressurser inn i 
felttoget. Foruten frankis
tenes egne styrker, besto de 
av marokkanske, portugi
siske, italienske og tyske 
s tyrker, utstyrt med topp
moderne tyske og italienske 
fly- og stridsvognstyrker. 
Republikken ville ikke 
overlevd våren 1937 hvis ik
ke folkemilitsen var blitt 
utviklet til regulære felt
styrker. Kommunistene 
hadde en sentralisert orga 
nisasjon, og klarte på kort 
tid å kaste seg inn i opp
bygginga av en disiplinert 
felthær, ved å bygge opp det 
berømte «femte regimen
tet». Den republikanske 
regjeringa satte seg mot 
dette, men kommunistene 
gjorde det likevel. 

Sammen med ankomsten 
av de internasjonale briga
dene førte dette til at om
ringinga av Madrid blei 
stoppet, og at republikken 
gikk på offensiven ved Gua
dalajara, Teruel, Aragon og 
andre steder. 

Regjeringa i republikken 
motarbeidet både kommu
nistenes og anarkis tenes 
s tyrkede militære s tilling . 
Regjeringa var like redd for 
e t kommunis tisk som e t fa
scis tis k Spania. og oppløs te 
blant annet de n kommunis t
s tyrte forsva r skom iteen i 
Madrid, og prøvdeåavvikle 
syste m e t m ed de politiske 
kommisæ re ne i hære n. 
Kommuniste ne fikk for bud 
mot å utvikle nye m ili tære 
s tyrker e tter m ode ll fra det 
femte regime nte t. Par tiets 
militæ r e lede re blei s kjøvet 
ut a v topp-posis jone r . 

Misnøyen m ed r egjer in
ga var stor, særlig i Madrid 
og Ba r celona, bå de bla nt 
kommunis tene og a na rkis
te ne. 

I denne situasjonen kom 
så det anarkis tis ke opprø
re• i Barcelona, som me d ett 
slag s tilte regjeringa i en 
umulig situas jon. Anarkis
tene i byen og det trotskis
tiske partiet prøvde å få to 
militære avdelinge r ve d 
fronte n til å rykke til unn
setning. Den e ne avdelinga 
nekte t, da de fikk høre a t 
anarkis tlederne Garcia 011-
ver og Federica Monts eny 
oppfordret sine kamerater i 
Barcelona til å legge ned 
våpnene og ta opp igjen ar
beidet. Den andre avde lin
ga blei bare hindret i å 
mars jere mot byen fordi 
den kommunis tiske lederen 
av flyvåpenet i Aragon tru
et med å bombe dem hvis de 
prøvde. 

To blodige uke r blei resul
tatet av opprøret, før ledel
sen i det anarkis tiske CNT 
og de a narkis tiske politis ke 
lederne lykkes i å få s toppet 
s ine kamerater. Stilt over
for overme ktige regjerings
lojale s ty rker fikk helle r 
ikke trotskis te ne noe valg. 

Va r opprøre t sponta nt e l
le r planlagt ? Antake lig var 
det e t spontant uts lag av 
den s tore og fors tåelige 
misnøyen m ed r egje ringen. 
Hvem starte t skytinga som 
utløs te kampe ne? Del ser ut 
til å være kildede kning fo r å 
hevde a l noen få fascis te r 
hadde infiltre rt CNT og 
lrotskistpa rtiet. De ser ut til 
å ha spJll en rolle for å utløse 
opprør et. Dokumentasjon 
om dette kan vi kom me til
bake til. Svekket opprøret 
fronten? Utvilsom t. Mel
lom 500-1000 b lei drept i 
gatekampene . 2-3ganger så 
m ange blei så ret. Resigna
sjon og defaitisme blei 
s tyrket i republikkens om
råder . De anarkis tis ke, 
kommunistiske og sosialis
tis ke a ntifa sciste ne bandt 

opp en masse energi i å be
kjempe hve ra ndre. Tillits
fullt sama rbe ide blei 
umulig. 

Kommunistpartie t , de r es 
og anarkis te nes minis tre 
hadde kas tet a lle s ine kre f
te r inn i krigen m ot J<~ra nco. 
Sammen m ed de inte r na
sjonale brigadene , som b le i 
o rganisert a v Kominte rn , 
var de konsentrert om de n 
ene oppgaven. Kommunis
tene hadde aldri kontroll 
over noen av de vekslende 
republikanske regje ringe
ne. De ha dde helle r a ldri 
kontroll over de n militære 
ledels en. Etterhve rt kom de 
mer og m e r på de fe ns iven. 
og mis tet initiativet. Regje 
ringa Negrin satset på a t 
republikken s kulle bli r ed
det av internasjonal hje lp. 
og strammet til på de tilta
ka som kunne snudd til
baketog til frammars j . De 
avviste pa rtisankrig i bakre 
områder . F elttoge t s ti vne t 
til i en s tillingskrig, h vor 
frankis tene ha dde a lle fo r
dele ne . I a ll he mme lighe t la 
de opp til en kompromiss
løsning . 

Ba r celona -opprøret v iste 
a t a na r kis tene ikke lengre 
s to e nhe tlig bak krigsan
strengelsene . Trots kis te ne 
oppfattet seg som i krig m ot 
kommunis tene. E n m u lig 
vens treblokk for kom pm
missløs fri gjøringskr ig, 
m ot den bor gerlige regJC
ringens s ta dige vak ling. 
var ikke mulig i fra m tida . 
Opprøret var derfo r et 
enormt tilba keskri tt fo r re
publikken , og en gave til 
F ranco. Det var e t drama
tisk his to r isk bevis på at 
t rotskistene og ung-anar
kis tene ikke hadde forstått 
at hovedoppgaven var å fo r
svare den bor gerlige re pub
likken m ot fascism e n . 
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