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Förkortningar 

Förkortningar av organisations- och institutionsnamn m.m.: i käll-
materialet och i litteraturen ”angliseras” ofta polska (m.fl.) namn, dvs. de 
stavas då inte med de polska bokstavstecknen ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż etc.; i 
denna lista och i våra texter används i möjligaste mån den polska stav-
ningen, men i citat och referenser ändrar vi inte den stavning som 
respektive författare använt. 
 
AB Aftonbladet 
ABF Arbetarnas bildningsförbund 
AFL-CIO American Federation of Labor–Congress of Industrial 

Organizations 
AI Amnesty International 
AIC Arbetarrörelsens internationella centrum (från 1992 Olof 

Palmes internationella center) 
AIFLD American Institute for Free Labor Development 
APK Arbetarpartiet kommunisterna 
ARAB Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Huddinge/Stockholm 
AU Arbetsutskott (LO) 
BRD Bundesrepublik Deutschland (även kallat Västtyskland) 
CCOO Comisiones Obreras (kommunistisk) 
CFDT Confédération française démocratique du travail 

(socialistisk) 
CGIL Confederazione generale italiana del lavoro (kommunistisk-

socialistisk) 
CIA Central Intelligence Agency 
CISL Confederazione italiana sindacati dei lavaratori (kristen) 
CK Centralkommitté (kommunistiska partier) 
CRZZ Centralna Rada Związków Zawodowych – Fackförbundens cen-

trala råd (till 1982 Centralrådet för de polska fackföreningarna) 
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CSCE Conference on Security and Cooperation in Europe 
DDR Deutsche Demokratische Republik (även kallat Östtyskland) 
DN Dagens Nyheter 
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund (BRD) 
Dnr diarienummer 
ECOSOC Economic and Social Council, FN 
ECS Europejskie Centrum Solidarności 
EFS Europeiska fackliga samorganisationen (= ETUC) 
EG De Europeiska gemenskaperna (från 1993 EU) 
ESK Europeiska säkerhetskonferensen (”Helsingfors”) 
ETUC European Trade Union Confederation (= EFS) 
EU Europeiska Unionen (till 1993 EG) 
FDGB Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (DDR) 
FFC/SAK (se: SAK/FFC) 
FFI Fria fackföreningsinternationalen (= ICFTU) 
FN Förenta nationerna 
FO Force Ouvrière (även CGT-FO, Confédération générale du 

travail; socialistisk) 
FP Folkpartiet (sedan 1990: Folkpartiet liberalerna/fp) 
FRG Federal Republic of Germany (BRD) 
FS Förbundsstyrelse 
Fst Försvarsstaben (Sverige) 
GF Grafiska fackförbundet (GF Mediafacket, ingår 2009 i GS) 
Gruv Svenska Gruvindustriarbetareförbundet 
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch 
Hbr Handbrev (från ambassader m.m.) 
i-fonden Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond 
IF Metall Industrifacket Metall (sammanslagning 2005/6 av Industri-

facket och Metall) 
ICFTU International Confederation of Free Trade Unions  

(= FFI) 
IFCTU International Federation of Christian Trade Unions (1968 

WCL) 
IFS Internationella fackliga samorganisationen (ITUC; sedan 2006) 
IG Industriegewerkschaft (= [fackligt] industriförbund/IF] 
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amster-

dam; = IISH) 
IISH International Institute of Social History (Amsterdam; = IISG) 
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IK Landsorganisationens (LO) Internationella Kommitté 
ILO International Labour Organisation 
IMF International Metal Workers’ Federation 
IPA Independent Polish Agency 
IPN Instytut Pamięci Narodowej (Institut för nationellt minne) 
ISF LO:s Internationella solidaritetsfond 
ITF International Transport Workers’ Federation 
ITN International trade union news  
ITS International Trade Secretariats 
ITUC International Trade Union Confederation (IFS; ersätter 2006 

ICFTU och WCL) 
KAF Kommunistiska Arbetarförbundet (från 1982 SP) 
KF Kooperativa Förbundet 
KKW Krajowa Komisja Wykonawcza (NSZZ Solidaritets nationella 

exekutivkommitté) 
KOR Komitet Obrony Robotników (Kommittén för arbetarnas 

försvar) 
Krypto Kryptotelegram (krypterat telegram) 
Livs Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 
LO Landsorganisationen (LO Danmark; LO Norge; LO Sverige) 

[även: Landsorganisationens arkiv hos Landsorganisationen, 
Stockholm] 

LO-ARAB Landsorganisationens arkiv i Arbetarrörelsens arkiv och bib-
liotek, Flemingsberg/Stockholm 

LOT Polske Linie Lotnicze LOT (LOT Polish Airlines) 
LP Labour Party 
LRF Lantbrukarnas Riksförbund 
LS Landssekretariatet (LO:s styrelse) 
M Moderata samlingspartiet (Moderaterna; till 1967: Höger-

partiet/h; sedan 2005: Nya moderaterna) 
Metall Svenska Metallindustriarbetareförbundet (bildar 2005/6 IF 

Metall) 
MIF Miners International Federation 
MKS Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (för flera företag 

gemensam strejkkommitté) 
MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (polska inrikesdeparte-

mentet) 
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych (polska utrikesdeparte-
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mentet) 
N-Metall Nordiska Metallarbetaresekretariatet (Stockholm) 
Nato North Atlantic Treaty Organization 
NED National Endowment for Democracy (Washington D.C.) 
NFS Nordens fackliga samorganisation 
NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów (Oavhängiga student-

föreningen) 
NSZZ 
”Solidarność” 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność” 
(Oberoende sjävstyrande fackliga unionen ”Solidaritet”) 

OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (1984; 
Allpolska fackliga alliansen) 

ORIT Organización Regional Interamericana de Trabajadores 
PAP Polska Agencja Prasowa (den officiella polska nyhetsbyrån) 
PiS Prawo i Sprawiedliwość (Lag och rättvisa) 
PM Promemoria 
PO Platforma Obywatelska (Medborgarplattformen) 
Polchef Chef för Politiska avdelningen vid UD 
Pol 1 UD:s Politiska avdelning, Enhet I (med ansvar för Norden, 

Östeuropa, Kina, Indokina m. fl. länder, gräns- och neutra-
litetsfrågor m.m.) 

PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa (Folkrepubliken Polen) 
PRON Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (Patriotiska 

rörelsen för nationell förnyelse) 
PPS Polska Partia Socjalistyczna 
PS Partistyrelse 
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe (Polska folkförbundet = bonde-

partiet) 
PTTI Postal, Telegraph and Telephone International 
PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polska förenade 

arbetarpartiet) 
RD Riksdagen 
Rep Representantskap (LO) 
RKA Regeringskansliets arkiv 
S-RD Socialdemokratiska riksdagsgruppen 
SAC Sveriges Arbetares Centralorganisation (Syndikalisterna) 
SACO Sveriges akademikers centralorganisation (SACO-SR) 
SACO-SR Sveriges Akademikers Centralorganisation – Statstjänste-

männens Riksförbund (1975–1989) 
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SAK/FFC Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö/Finlands Fackför-
bunds Centralorganisation 

SAMAK Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté 
SAP Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (Socialdemokra-

terna) [även: Socialdemokratiska partistyrelsens arkiv/PS, 
ARAB] 

SB Służba Bezpieczeństwa (Polens säkerhetstjänst) 
SD Stronnictwo Demokratyczne (Demokratiska partiet) 
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej (Demokratiska vänsterför-

bundet) 
SDP Socialdemokratiet (Socialdemokraterne, Danmark) 
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (DDR) 
SEV Sovet Ekonomitjeskoj Vzaimopomosjtji (Rådet för ömsesidig 

ekonomisk hjälp, även COMECON) 
SI Socialistiska Internationalen/Socialist International 
SIDA Swedish International Development Cooperation Agency  
SIKiS Solidaritets informationskontor i Sverige 
SKSF Sveriges kristna socialdemokraters förbund (Broderskaps-

rörelsen kristna socialdemokrater; 2011 Socialdemokrater för 
tro och solidaritet) 

SKTF Sveriges kommunaltjänstemannaförbund 
SNP Solidaritet Norge-Polen 
SP Socialistiska partiet (till 1982 KAF) 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 
SRK Svenska Röda korset 
SSKF Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund 
SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 
SUKP Sovjetunionens Kommunistiska Parti 
SvD Svenska Dagbladet 
TCO Tjänstemännens Centralorganisation 
TKK Tymczasowa Komisja Koordynaccyjna (Temporära koor-

dinationskommissionen/Solidaritet) 
TUAC Trade Union Advisory Committee 
TUC Trades Union Congress (Storbritannien) 
UD Utrikesdepartementet 
UIL Unione Italiana del Lavoro 
UN United Nations 
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WCL World Confederation of Labour (Arbetarnas världsfede-
ration; till 1968 IFCTU) 

WFTU World Federation of Trade Unions (= FVF) 
WP Warszawapakten 
VPK Vänsterpartiet kommunisterna (till 1967: Sveriges Kommu-

nistiska parti/SKP; 1990: Vänsterpartiet/v) 
VU Verkställande utskott (SAP) 
ZOMO Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (Motori-

serade milisenheter) 
ZSL Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (Det förenade Bonde-

partiet) 
ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund 
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Förord 

Polen, Sveriges granne på andra sidan Östersjön, spelade en nyckelroll 
när det så kallade realsocialistiska systemet bröts upp för mer än 25 år 
sedan. Det var i Polen den 4 juni 1989 som de första nästan fria demo-
kratiska parlamentsvalen i ägde rum i det av Sovjetunionen dominerade 
östra Europa. Det blev inledningen till den omvälvning som slutade med 
att kommunismen fallit och Sovjets dominans upphört i sex öst- och 
centraleuropeiska stater. Det var en omvälvning som skedde nästan utan 
blodsutgjutelse eftersom ledarna i de sex länderna valde att inte ta till 
vapen mot sina egna folk. Där skilde de sig från ledningen i Kina som 
samma dag som polackerna gick till val satte in militär mot demon-
strerande studenter och arbetare. När det gäller förändringarna i Polen 
spelade Sverige en visserligen på intet sätt avgörande, men ändå viktig 
roll vid sidan om andra internationella aktörer och givetvis helt under-
ordnat det som åstadkoms av Polens egen demokratiska opposition. 
Denna svenska roll är temat för denna bok. Den behandlar aspekter på 
Sveriges delaktighet i den demokratiseringsprocess som skedde i Polen: 
genom moraliskt och ekonomiskt stöd på olika nivåer, som referens-
(”modell”) att hänvisa till och genom kontaktskapande insatser.  

”Kalla kriget”, de kommunistiska system som existerade i Central- 
och Östeuropa och det förtryck som rådde i dessa länder är till stor del 
bortglömda idag, kanske särskilt i de yngre generationerna. Bortglömt är 
också det mesta av det som gjordes från svenskt håll, både genom 
statliga instanser och av civilsamhället, både i Sverige och i Polen. Men 
”bortglömt” är kanske inte rätta ordet, ty mycket av detta blev aldrig 
känt för en bredare publik. Ett av skälen till detta är enkelt: mycket fick 
göras i det fördolda, hållas hemligt, för att inte riskera insatsernas mot-
tagare och insatserna själva. Men det är inte hela förklaringen. Mycket 
av det som gjordes passade inte in i den internationella roll som många 
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menade att det alliansfria Sverige spelade eller borde spela i landets 
närområde. Detta gällde både för de fackliga insatserna för den polska 
rörelsen Solidaritet som uppkom sommaren 1980 och som blev motorn 
i den polska förändringsprocessen, och för den svenska diplomatin. Det 
visade sig dock att alliansfriheten erbjöd ett visst diplomatiskt svängrum, 
och att ett fackligt solidaritetsarbete kunde vara framgångsrikt även när 
risktagandet var stort. Sveriges aktiva utrikespolitik även i landets 
närområde, en diskret aktivism anpassad till omständligheterna, gav inte 
heller stora rubriker. Att vara både ”neutralt” och aktivt krävde delikata 
överväganden och ibland även ett språk som mer dolde än uppenbarade. 
Även detta söker vi följa upp i denna bok. 

Den internationella forskningen om det utländska stödet till eller 
inblandningen i den polska demokratiseringsprocessen är ännu i sin 
linda. De viktigaste arbetena är den amerikanske forskaren Gregory F. 
Dombers översikt av amerikansk diplomatisk aktivitet i Warszawa 1982-
1989 (2008), den omfattande konferensvolymen Świat wobec ”Solidar-
ności” 1980–1989, (2013) som belyser internationella reaktioner på Soli-
daritets inträde på den polska politiska scenen och antologin Solidarity 
with Solidarity (2010) som undersöker det västeuropeiska fackliga 
engagemanget för Solidaritet under åren 1980–1982. Sveriges roll i 
sammanhanget var länge osynlig. Maria Gnosspelius avhandling om 
”Stödkommittén för Solidaritet, södra Sverige” (2008) var ett pionjär-
arbete. Under senare år har vi tre författare av denna bok kunnat bidra 
till en fylligare bild, inte minst genom våra publikationer på andra språk 
än svenska, bland annat i ovan nämnda antologier, och då också kunnat 
placera in Sveriges roll i och för Polen i en internationell ram.  

 
*** 

I december 1983 och januari 1984 genomfördes på Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek en serie intervjuer med Grafiska fackförbundets 
teknikombudsman Ture Mattsson om dennes arbete för Solidaritet i 
Polen på uppdrag av Landsorganisationen i Sverige och Fria Fackför-
eningsinternationalen. Intervjuerna handlade om synnerligen drama-
tiska händelser och innehöll mycket känsliga uppgifter. Solidaritet hade 
den 13 december 1981 tvingats till illegalitet. Många av de aktivister som 
Mattsson hade haft kontakt med var åtalade, fängslade eller på flykt. 
Intervjuerna hemligstämplades därför tills vidare och låstes in. Klaus 
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Misgeld, som var ansvarig för intervjuernas genomförande, som gjordes 
med hjälp av den polskfödde svenske journalisten Maciej Zaremba, fick 
senare uppdraget att skriva om Landsorganisationens internationella 
arbete och planerade att använda även detta material. Så blev det inte, av 
olika skäl.  

I mars 2004 arrangerades i Warszawa ett seminarium om svensk-
polska kontakter under 1980-talet. Kontakterna mellan polska opposi-
tionella, främst Solidaritetsaktivister, och svensk fackföreningsrörelse 
och svensk diplomati stod i centrum. I samband med seminariet lanse-
rade ambassadör Bengt Säve-Söderbergh, (1978–1985 chef för Arbetar-
rörelsens internationella centrum och sedan statssekreterare på Utrikes-
departementet) tanken på att starta ett forskningsprojekt om Sverige och 
Polen under 1980-talet. Karl Molin åtog sig att delta i en ansökan om 
projektanslag. 

Det är undersökningen av två spår, det svenska fackliga och det 
diplomatiska arbetet för demokratiseringsprocessen i Polen, som åter-
finns i denna bok. Tanken på detta forskningsprojekt grundlades alltså i 
princip 1983/84 respektive 2004/2005. En inledande studie genomfördes 
av fil dr Ulf Eliasson vid Stockholms universitet och Södertörns hög-
skola. Den ingår, tillsammans med en uppsats av Klaus Misgeld om det 
fackliga solidaritetsarbetet för Polen och andra uppsatser på området i 
ett temanummer av Arbetarhistoria som utkom 2006. Detta tema-
nummer var i sin tur resultatet av ett större seminarium i november 
2005 på ABF Stockholm som hade arrangerats av Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek (Klaus Misgeld) och Historiska institutionen vid Stock-
holms universitet (Karl Molin). Seminariet anknöt till Solidaritets 25- 
årsjubileum och bland deltagarna fanns både vittnen och aktivister från 
de dramatiska åren under 1980-talet, diplomater och forskare. Även 
Polens ambassad stödde arrangemanget. 

Seminariet och Arbetarhistorias temanummer blev i sin tur upp-
takten för en ansökan till Östersjöstiftelsen för forskningsprojektet 
”Sverige och den polska demokratirörelsen 1980–1989”. Östersjöstiftel-
sen accepterade ansökan och projektet förlades till Samtidshistoriska 
institutet vid Södertörns högskola. Ett tidigare tillstånd att ta del av 
Utrikesdepartementets material var av avgörande betydelse för att 
kunna genomföra projektet, liksom att det redan tidigare getts tillträde 
till Landsorganisationens, det Socialdemokratiska Arbetarepartiets och 
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flera fackförbunds arkiv. Men även andra arkiv och samlingar främst i 
Sverige, men även i Polen och i Nederländerna kom till användning. De 
tre forskare som under åren 2007 till 2010 skulle arbeta med projektet 
var Stefan Ekecrantz, Klaus Misgeld och Karl Molin, alla på deltid. 
Stefan Ekecrantz, som också hade det formella projektansvaret gentemot 
Östersjöstiftelsen, tvingades dock sedan att ägna sig åt annan verksam-
het. Däremot lyckades att knyta Paweł Jaworski vid Wrocławs uni-
versitet och under en tid gästforskare vid Historiska institutionen vid 
Stockholms universitet till projektet. Hans forskning finansierades av 
Svenska Institutet och polska Narodowe Centrum Nauki. Han har 
skrivit ett av kapitlen i denna bok, hjälpt oss som tolk i Polen och var 
även en av arrangörerna av en stor internationell konferens 2010 i 
Wrocław som projektets forskare kunde delta i. Konferensen har redo-
visats i den ovan nämnda volymen Świat wobec ”Solidarności”. 
 

*** 
Centralt för det svenska engagemanget för Polen under 1980-talet var 
det fackliga samarbetet genom arbetarrörelsens organ för internationell 
samverkan. Detta samarbete började relativt snart efter Solidaritets 
tillkomst och byggdes ut under rörelsens första öppna aktiva år för att 
sedan fortsätta på nya vägar. I bokens andra del behandlas detta, dels i 
Klaus Misgelds båda huvudkapitel där också basen för detta arbete 
skildras i en översikt över fackföreningsrörelsens internationella verk-
samhet, dels i Paweł Jaworskis bidrag om Solidaritets Informations-
kontor i Stockholm. Bokens inledande kapitel av Karl Molin ger en 
överblick över utvecklingen i Polen. Hans därpå följande huvudkapitel 
behandlar utrikespolitiken och diplomatin med alla de komplicerade 
manövrer som situationens växlingar krävde. Varje författare ansvarar 
för sina delar av boken. Avsikten är att varje del ska kunna läsas för sig, 
vilket har inneburit vissa överlappningar. 

Stora fält av det svensk-polska samarbetet har inte kunnat behandlas i 
denna bok. Detta gäller dels andra aktivisters engagemang för ett 
demokratiskt Polen, från folkpartisterna via lantbruksrörelsen till 
trotskisterna. Projektets ursprungliga plan att redovisa även detta har 
fått skrinläggas. Detta medför att även de svensk-polska aktivisternas 
insatser är underbelysta i denna bok. Den andra stora luckan handlar 
om det mycket omfattande humanitära bistånd som både den svenska 
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staten och civilsamhället (hjälporganisationer, kyrkor och samfund 
mm.) liksom enskilda ställde upp med särskilt under åren efter 
militärlagarnas införande i december 1981. Detta bistånd skulle vara 
värt en egen och ingående undersökning som dock skulle sträcka sig 
utanför våra möjligheter. Något om detta har redan publicerats på annat 
håll och kommer att behandlas i en kommande bok av Paweł Jaworski: 
(Most przez Bałtyk. Szwecja wobec ”Solidarności” 1980–1982).  

 
*** 

 
Bokens författare har fått möjlighet att i olika sammanhang publicera 
delresultat både på svenska och andra språk (förutom i Sverige i 
England, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland och USA). 
Flera av dessa delstudier har kunnat diskuteras på seminarier vid 
Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Vi vill tacka för 
mycket värdefulla synpunkter, och givetvis för institutets administrativa 
stöd. Även ett vittnesseminarium på som hölls på Samtidshistoriska 
institutet den 13 december 2010, ”Det började i Polen”, gav oss viktiga 
uppslag. Särskilda tack vill vi rikta till Kjersti Bosdotter och Lars Ekdahl 
som har läst hela manuskriptet och hittat mycket som behövde rättas till, 
samt till Michal Bron Jr och Gunnar Arteus som läst och kommenterat 
delar av manuskriptet. Vi har också kunnat genomföra en rad intervjuer. 
De finns listade i bokens referenslista och vi vill tacka alla dem som har 
ställt upp för dessa samtal. Inte minst möten med Ture Mattsson, 
Solidaritetsaktivister i Warszawa och Gdańsk och svenska diplomater 
som arbetade i Warszawa var synnerligen givande. Slutligen vill vi tacka 
personalen vid de arkiv och organisationer där vi hittade vårt käll-
material – i första hand Regeringskansliets arkivcentrum, som erbjöd en 
enastående service, och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, vars lokaler 
vi dessutom fick utnyttja för våra gemensamma möten, men även vid 
Riksarkivet, Mediafacket, Landsorganisationen i Stockholm, IF Metall, 
International Institute of Social History i Amsterdam och Karta Center 
Foundation i Warszawa. Slutligen vill vi tacka Per Lindblom och 
Jonathan Robson för ett mycket konstruktivt samarbete för Södertörn 
Academic Studies räkning, och Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 
som tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek antog 
Solidaritet och diplomati som årsbok 2015. Arkivet gav också, genom 
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Lars Gogman, ovärderlig hjälp med illustrationerna. Även Kjersti 
Bosdotter (IF Metall), Jerzy Dzieciaszek (Solna), Ludomir Garczyński-
Gąssowski/Archiwum Emigracji Polskiej (Stockholm) och Halina Gold-
farb (Polska institutet, Stockholm) och Marek Michalski (Warszawa) har 
hjälpt oss med illustrationer, för vilket vi vill tacka dem. Helt ovärderligt 
var att Europejskie Centrum Solidarności (ECS) i Gdańsk lät oss 
publicera ett större antal av deras fotografier från ”Solidaritets dagar”. 
Även för detta ett stort tack. 
 
Uppsala och Stockholm i februari 2015 
 
Klaus Misgeld och Karl Molin 
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Polens demokratisering: En översikt 

Karl Molin 
 

I augusti 1980 inleddes den period i Polens historia som ledde fram till 
landets demokratisering. Den startade med en våg av strejker och 
slutade nio år senare i augusti 1989 med valet av Tadeusz Mazowiecki 
till premiärminister. Polen fick därmed, som första stat i Östblocket, en 
regering ledd av en icke-kommunist. Händelserna i Polen bidrog på ett 
avgörande sätt till kommunismens fall i hela Östeuropa.  

På de följande sidorna ges en kort sammanfattning av de viktigaste 
skeendena under denna dramatiska period. Men eftersom mycket som 
hände då reflekterade historiska händelser och erfarenheter inleder vi 
med några korta glimtar från Polens tidigare historia.1 

Förhistorien 

Dåliga grannrelationer är utan tvekan ett dominerande drag i Polens 
historia. Också Sverige hörde länge till de illvilliga grannarnas skara. 
Från 1560-talet och cirka hundra år framåt kämpade länderna om 
herraväldet över Östersjön. Ett bestående inflytande över Polens utveck-
ling hade Vasa-sonen Sigismund som från 1592 till 1597 var kung i både 
Sverige och Polen. Till skillnad från sin farfar Gustav Vasa och – i 
mindre grad – från sin far Johan III var Sigismund ingen anhängare av 
den lutherska tron utan stödde motreformationen och bidrog till att 
göra Polen till ett av katolicismens starkaste fästen. Efter Westfaliska 
freden 1648 var Sveriges inflytande i Nordeuropa betydande och ett år, 
1655, var hela Polen ockuperat av svenska trupper. Men med nederlaget 
vid Poltava 1709 var Sveriges tid som stormakt över och kampen om 
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inflytande över Polen stod mellan Ryssland och Preussen och senare 
även Österrike. 

Inrikespolitiskt var Polen ett instabilt land, präglat av strider mellan 
olika adelsfraktioner. Kungamakten innehades från 1697 till 1763 av två 
sachsiska kurfurstar, August II (”den starke”) och August III, som båda 
intresserade sig mer för sitt hemland än för Polen. Till instabiliteten 
bidrog också det förhållandet att varje adlig ledamot av Sejmen, den 
polska riskdagen, hade rätt att inlägga veto mot ett riksdagsbeslut. Detta 
så kallade liberum veto gällde från 1652 och paralyserade länge riks-
dagens arbete. Men den så kallade ”stora riksdagen” som var samlad 
från 1788 till 1792 lyckades ändå genomdriva viktiga reformer. Dess 
största bedrift var beslutet den 3 maj 1791 om en ny konstitution. Med 
den avskaffades liberum veto och en regering, som var ansvarig inför 
riksdagen, tillkom. Vidare stärktes borgarnas rättigheter och bönderna 
garanterades rättsligt skydd. 3 maj-konstitutionen var ett delvis ny-
skapande steg i liberal riktning. Den kom inte att gälla i mer än två år 
men fick ändå en bemärkt plats i det polska patriotiska historiemed-
vetandet. Under 1980-talet firades den 3 maj som en högtidsdag av den 
politiska oppositionen. 

Det inrikespolitiska kaos som rådde i Polen under en stor del av 
1700-talet utnyttjades av landets grannar som såg möjligheter till egen 
vinning. ”Vad fan angår dej Polens affärer” lät C M Bellman en uppretad 
kroggäst ryta åt den stackars Mollberg, (Fredmans Epistel nr 45) men 
stormaktsgrannarna Ryssland, Preussen och Österrike lät sig inte hejdas. 
1772, 1793 och 1795 genomförde de Polens tre delningar. De ocku-
perade helt enkelt landet bit för bit och när den tredje delningen var 
genomförd fanns Polen inte längre. 

Den polska statens utplånande hindrade inte den polska national-
känslan från att växa. 1830 och 1863 utbröt uppror mot den ryska över-
heten som i båda fallen kvästes med en brutalitet som upprörde hela 
Europa.2 Under 1860-talet inleddes en omfattande russificeringskam-
panj och ett motsvarande förtyskningsarbete i de tyska områdena. I de 
österrikiska områdena åtnjöt polackerna däremot en fredad, i många fall 
t.o.m. gynnad, ställning. 

Polens chans att återuppstå kom under första världskriget. Det 
slutade i nederlag för alla de tre ockupationsmakterna, och i november 
1918, efter 123 år av icke-existens, kunde den oavhängiga polska staten 
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proklameras. Till riksföreståndare och överbefälhavare utropades 
frihetskämpen och sedermera marskalken Józef Piłsudski, som i ett tidi-
gare skede framträtt som ivrig socialist. Den nya statens gränser i väster 
fastställdes i freden i Versailles 1919. Gränsen i öster däremot fast-
ställdes först 1921 efter ett krig mot den nya Sovjetstaten. Röda Armén 
stoppades i augusti 1920 av Piłsudskis trupper i ett slag vid floden Wisła 
nära Warszawa. 

Den nya polska staten fick 1921 en demokratisk författning, som var 
modellerad efter Frankrikes tredje republik och behäftad med samma 
problem: en kringskuren president, ett splittrat parlament och inga 
spärrar mot småpartier. Liksom i Frankrike blev resultatet ett vildvuxet 
partiväsende, svaga regeringar och ständiga regeringskriser. När arbets-
löshet och snabb inflation ledde till omfattande social oro, och det 
politiska systemet tycktes maktlöst, råkade demokratin i Polen, liksom i 
många andra länder, i kris. I maj 1926 återtog Piłsudski med hjälp av 
sina trupper makten och kom under de följande åren att styra landet i 
stort sett enväldigt. 1935 antogs också en ny författning som stärkte 
presidentens och regeringens makt. 

Under andra världskriget utsattes Polen för ytterligare en delning. Till 
det icke-angreppsavtal, den så kallade Ribbentrop-Molotovpakten, som 
Tyskland och Sovjetunionen ingick i augusti 1939 hade fogats ett 
hemligt tillägg där Polen delades i ryska respektive tyska intressesfärer. 
Den 1 september ryckte tyska trupper in över gränsen i väster och 17 
dagar senare trängde Röda Armén in österifrån. Den 28 september be-
kräftades Polens fjärde delning i ett tysk-sovjetiskt fördrag. På våren 
1940 ägde den s.k. Katynmassakern rum. Mer än 4 400 polska officerare 
och statsanställda avrättades på order av Stalin och dumpades i Katyn-
skogen nära Smolensk och samtidigt avrättades ytterligare 17 000 
polacker, merparten officerare, på olika platser i Vitryssland och västra 
Ukraina. När massgravarna upptäcktes 1943 hävdade ryssarna att 
massakern var ett tyskt illdåd och det förblev länge den officiella 
sovjetiska uppfattningen.3 

Andra världskriget var en hemsökelsens tid för polackerna. Den tyska 
ockupationsmakten bedrev en systematisk utrotningspolitik. Sex miljo-
ner polacker, d.v.s. var femte medborgare, miste livet, bland dem nästan 
alla polska judar. Inget annat land förlorade en så stor del av sin 
befolkning under andra världskriget. Sedan den tyska krigslyckan vänt 
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började Röda Armén under 1944 driva ut tyskarna ur Polen. Den 
västorienterade polska motståndsrörelsen startade i Warszawa ett 
uppror mot tyskarna i förvissningen att den snart skulle undsättas av 
ryssarna. Men de kom inte. Först i januari 1945, sedan tyskarna slagit 
ner upproret och jämnat Warszawa med marken, tågade Röda Armén in 
i den rykande ruinstaden. 

Strax därefter, i februari 1945, möttes de allierade ledarna i Jalta på 
Krim och kom överens om att Polen efter kriget skulle räknas till den 
sovjetiska intressesfären. De bekräftade att landets gränser skulle 
förskjutas västerut; till floden Bug (Curzon-linjen) i öster och till Oder-
Neisse-linjen i väster. En av Sovjet installerad, kommunistdominerad 
regering erkändes som Polens legitima regering. Stalin lovade att 
genomföra demokratiska val i Polen, ett löfte han aldrig kom att infria. 
Polen införlivades, tillsammans med fem andra länder, i det sovjet-
dominerade östblocket. I maj 1945, när freden firades runt om i Europa, 
deltog polackerna inte helhjärtat i festyran. Många anade att vad som 
hänt var att en ockupation avlösts av en annan. 

Stalin lär ha sagt att ”kommunismen passar Polen som en sadel 
passar en ko”. Han borde kanske ha tillagt att utländskt styre, och i 
synnerhet ryskt, passade ännu sämre. Polen var en ovillig satellit, men 
Moskvas skäl för att behålla kontrollen var starka. Polens strategiska 
läge, som varit huvudorsaken till dess olyckor, kvarstod. Polen var nu, 
liksom förr, uppmarschområde för arméer på väg mot Moskva och var 
dessutom länken mellan Sovjet och DDR. Om Polen lämnade östblocket 
skulle Östtyskland isoleras.4 

Kommunistpartiets maktövertagande var långt ifrån enkelt: under de 
första efterkrigsåren stod Polen tidvis på randen av ett inbördeskrig. 
Partiet bedrev en hänsynslös terror mot sina motståndare och kunde till 
sist ta ett fast grepp om den politiska makten. 1948 valdes Bolesław 
Bierut, som arbetat för den sovjetiska säkerhetstjänsten, till partiledare. 
Under hans tid infördes en socialistisk planekonomi och inom dess ram 
genomdrevs en omfattande industrialisering med tonvikt på den tunga 
industrin. En omfattande apparat för politisk övervakning och indoktri-
nering etablerades. Så långt följde Polen mönstret i övriga satellitländer i 
Östeuropa. Men i två avseenden gick Polen sin egen väg. Jordbruket 
förblev till stor del i privata händer och den katolska kyrkan fick behålla 
sina möjligheter att verka relativt ostörd av den politiska makten. Den 
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sovjetiska partiledningen skulle senare se detta som två grundläggande 
misstag.5 

Stalins död 1953 följdes i Polen, liksom i andra öststater, av orolig-
heter och ännu värre blev det efter Bieruts död 1956. I juni det året 
utbröt en strejk på Stalinverken i Poznań. De strejkande krävde högre 
löner och lägre skatter. Men strejken antog snart en politisk karaktär och 
invånarna i staden samlades till massdemonstrationer. Blodiga samman-
drabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor utspelades på 
stadens gator. Också reguljära arméenheter inkallades och bidrog till 
den tragiska utgången. Enligt officiella uppgifter miste 57 personer livet 
och 600 sårades. 

När oroligheterna spreds över landet och parti- och statsledningen 
tycktes förlora kontrollen hotade en militär intervention. Warszawa-
pakten (WP), socialistblockets motsvarighet till Nato, hade bildats året 
innan, och plötsligt infann sig nu paktens militäre ledare Koniev till-
sammans med partiledaren Nikita Chrustjev och en rad prominenta 
sovjetiska politiker i Warszawa. Det var den 19 oktober när det polska 
partiets Centralkommitté (CK) samlades till möte. De objudna gästerna 
ville ha reda på vad som egentligen hände i Polen. Den polska ledningen 
försäkrade att partiet hade kontroll, att det socialistiska systemet skulle 
bestå liksom Polens medlemskap i WP. Den fruktade militära inva-
sionen uteblev och oroligheterna ebbade ut. Oppositionen fann ett visst 
hopp i att den jämförelsevis populäre Władysław Gomułka den 21 
oktober valdes till partiledare. 

Gomułka ansågs stå för en polsk väg till socialismen och för en 
humanisering av det politiska systemet. Hans styre innebar också slutet 
för stalinismen i Polen. Under hans första år vid makten minskade cent-
ralstyrningen av ekonomin samtidigt som partiets kontroll över 
opinionsbildning och föreningsliv lättade och relationerna mellan stat 
och kyrka förbättrades. En viss liberalisering av kulturlivet skapade ett 
friare samhällsklimat. Men Gomułka var ändå inte den radikale refor-
mator som många hoppats. Partiet återtog successivt en del av den 
kontroll den givit ifrån sig och mot mitten av 1960-talet var mycket av 
den gamla repressiva ordningen åter på plats. 
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Mot en ny sammandrabbning 

1965 ställdes två unga partimedlemmar, Jacek Kuroń och Karol Mod-
zelewski, inför rätta. Deras brott var att de hade författat ”Ett öppet brev 
till partiet” i vilket de från marxistiska utgångspunkter gått till angrepp 
mot missförhållanden i det polska samhället. De menade att två skikt 
stod mot varandra; å ena sidan de arbetande massorna, å den andra 
nomenklaturan, d.v.s. den härskande byråkratin.6 Den senare exploa-
terade det arbetande folket minst lika effektivt och hänsynslöst som 
någonsin kapitalisterna i väst.7 Den analysen kostade författarna 3 
respektive 3,5 år i fängelse. 

Kuroń och Modzelewski representerade en kritik som angrep regi-
men från vänstersocialistiska och humanistiska utgångspunkter – den 
unge Marx var deras ledstjärna8 – och som tog avstånd också från kyr-
kans anspråk på att förklara världen. Denna agnostiska marxism präg-
lade de protester som spreds över landet under våren 1968. Studenter 
vid landets universitet spelade en ledande roll, och i en ”Studentrörel-
sens Deklaration” vände de sig mot centralstyrningen av ekonomin, mot 
censur och statens informationsmonopol. De påpekade att myndig-
heternas repression stred mot grundlagen och krävde ”ett socialistiskt 
och demokratiskt Polen, befriat från kaos och laglöshet”.9 Studenternas 
protester pågick under våren och försommaren och tusentals arreste-
rades, relegerades eller tvångsinkallades till armén. Regimen hävdade att 
oroligheterna startats av sionistiska krafter och en antisemitisk kampanj 
sattes i verket. Tusentals partimedlemmar av judisk härkomst tvingades 
lämna partiet. Tjugotusen judar emigrerade från Polen under 1960-talets 
sista år.  

1968 var också Pragvårens år. När reformkommunisterna tog makten 
i Tjeckoslovakien oroade sig de mer dogmatiska partiledningarna i 
grannländerna för att en kontrarevolution var under uppsegling. I 
augusti sände WP-länderna, inklusive Polen, sina trupper in över 
Tjeckoslovakiens gränser och lämnade därmed sitt ”broderliga bistånd” 
till landets ortodoxa krafter som kunde återta makten. Tre månader 
senare, den 12 november, förklarade Leonid Bresjnev vid det polska 
partiets kongress varför invasionen i Tjeckoslovakien varit nödvändig: 
när socialismens landvinningar hotades i ett land så var det ett problem 
inte bara för det landet utan för alla socialistiska länder. I ett sådant läge 
hade de socialistiska staterna skyldighet att med alla medel hjälpa varan-
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dra. Det var den uppfattningen som kom att benämnas doktrinen om 
den begränsade suveräniteten, eller Bresjnevdoktrinen. 

Inrikespolitiskt präglades Gomułkas tid av problem som bottnade i 
den ineffektiva ekonomin. Liksom i Sovjet koncentrerades produktionen 
i Polen på råvaruutvinning och tung industri. Framställningen av kon-
sumtionsvaror hade låg prioritet. Inom jordbruket gav de kollektiva 
anläggningarna låg avkastning. Också de privata gårdarna underpreste-
rade eftersom de på olika sätt motarbetades av regimen. Resultatet blev 
brist på livsmedel. 

När regeringen den 12 december 1970 meddelade att den tänkte 
förbättra tillgången på livsmedel genom att höja priserna utbröt lands-
omfattande oroligheter. I Gdańsk marscherade tretusen arbetare från 
Leninvarvet till det lokala partihögkvarteret. Det och andra byggnader 
attackerades och sattes i brand. Partihögkvarteret och järnvägsstationen 
brann ner. Polisen öppnade eld mot demonstranterna och dödade flera 
av dem. Oroligheterna och upploppen spreds längs Östersjökusten. I 
Szczecin miste närmare 50 människor livet. Den sammanlagda döds-
siffran har uppskattats till flera hundra. 

Gomułka, som beordrat polisen att skjuta mot demonstranterna, 
förlorade all prestige. Hans motståndare inom partiledningen bestämde 
sig för att hans tid var ute. Till ny partiledare valde de Edward Gierek. 
Liksom en gång Gomułka ansågs Gierek höra till dem som ville finna en 
polsk väg till socialismen. Han vände sig till de protesterande arbetarna 
som polsk patriot och lovade förbättrad levnadsstandard för de fattigaste 
och stopp för prisökningarna. 

1970-talets ekonomi: från tillväxt till sammanbrott 

Gierek såg en förbättring av vanliga människors levnadsvillkor som lös-
ningen på Polens problem. För att öka investeringsgraden i industrin 
och höja konsumtionsnivån tog han omfattande lån i väst. En kraftig 
tillväxt i ekonomin blev följden. Genom att de privata jordbruken fick 
bättre villkor ökade tillgången på livsmedel. Reallönerna steg och många 
fick råd att köpa bil. Reserestriktionerna lättades, och det förekom att 
polacker kunde åka till Västeuropa på semester. 

Framstegen nåddes till priset av en växande skuldbörda. Vid mitten 
av 1970-talet hade Polen dragit på sig en utlandsskuld på mer än sex 
miljarder dollar. Det krävdes hårdvaluta för att betala skulderna och det 
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kunde Polen få bara genom att exportera varor, inte minst livsmedel, 
som annars skulle ha sålts på hemmamarknaden. Medlet att minska den 
inhemska efterfrågan var att höja priserna. Dessutom hade priserna 
länge subventionerats så att ett betydande gap hade uppstått mellan 
stigande tillverkningskostnader och stabila priser. Prishöjningar var 
uppenbarligen angelägna men regeringen hade länge tvekat, avskräckt 
av erfarenheterna från 1970. Men i juni 1976, efter noggranna åtgärder 
för att förebygga oroligheter, meddelade regeringen att priset på kött, 
korv och andra livsmedel skulle höjas med upp till 90 procent. 

Svaret på prishöjningarna blev återigen strejker. I juni 1976 ställdes 
arbetet in runt om i landet och protesterande människor fyllde gatorna. 
I Radom, åtta mil söder om Warszawa, stormade ilskna folkmassor 
partiets högkvarter. I partifunktionärernas ”buffet” fann de exklusiva 
maträtter som inte på åratal varit synliga i butikerna och i deras special-
butik fanns utländska lyxvaror till låga priser. Byggnaden sattes i brand. 
Regeringschefen Piotr Jaroszewicz framträdde i TV samma dag som 
demonstrationerna började och lovade att prishöjningarna skulle dras 
tillbaka. Men det innebar inte att demonstranterna kom billigt undan. 
Många utsattes för brutal misshandel av milisen, andra dömdes till långa 
fängelsestraff, de längsta på tio år. 

I strejkernas och rättegångarnas kölvatten uppstod inofficiella oppo-
sitionsgrupper och en omfångsrik flora av illegala publikationer. Kom-
mittén för arbetarnas försvar (KOR) skulle bli den mest inflytelserika av 
dessa grupper. Den startades av välkända intellektuella som Stanisław 
Barańczak, Jacek Kuroń och Jan Józef Lipski. Gruppen hade inte mer än 
något tjugotal medlemmar men lyckades ändå bistå fängslade aktivister 
och deras familjer med rättshjälp, medicinsk hjälp och ekonomiskt 
understöd. Den arbetade helt öppet och framhöll att den endast 
utnyttjade rättigheter som garanterats bland annat i 1975 års Helsing-
forsavtal och i den polska konstitutionen. Gruppens verksamhet innebar 
att ett samarbete etablerades mellan intellektuella och arbetare.10 Där-
med hade grunden lagts för den sociala och politiska koalition som 
skulle utvecklas till den drivande kraften bakom Polens omvandling. 

De oppositionella fick nu uttryckligt och uthålligt stöd från den 
katolska kyrkan. En av dess mest framträdande företrädare, kardinal 
Stefan Wyszyński, gjorde sig känd som en ihärdig kritiker av det eko-
nomiska och politiska tillståndet i landet. Ännu viktigare för kyrkans 
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ställning var valet av en polsk kardinal, Karol Wojtyła, till påve med 
namnet Johannes Paulus II. Det skedde i oktober 1978 och i juni året 
därpå gjorde han sin första pilgrimsresa till Polen. Under besöket höll 
han 32 predikningar för sammanlagt 12 miljoner polacker. En viktig del 
av hans budskap handlade om vikten av en äkta dialog mellan kyrka och 
stat. Påvens besök fick stor betydelse för kyrkans auktoritet och ställning 
som samlande kraft. 

Resultatet av Giereks tid vid makten var, som det tedde sig vid 
ingången av år 1980, att Polens levnadsstandard var på väg ner medan 
statsskulden var på väg upp i raketfart. Landets utlandsskuld uppgick till 
20,5 miljarder dollar och 82 procent av landets exportintäkter gick till 
ränteinbetalningar. Året därpå hade andelen vuxit till 100 procent. Polen 
kunde inte öka sin skuld ytterligare och tvingades skära ned importen 
drastiskt vilket ledde till att industrin stod utan vitala insatsvaror. 
Landets BNP minskade för första gången sedan andra världskrigets slut. 
Vad regeringen kunde hoppas var att långivarna skulle gå med på att 
omförhandla lånen och ge Polen mer tid att lösa sina problem.  

Den polska karnevalen 

Den period i Polens historia som inleddes i augusti 1980 med en ny våg 
av strejker – den sjätte i ordningen sedan 1945 – och som slutade den 13 
december 1981 med införandet av krigslagar11 kallas ibland för den 
polska krisen. Och kriserna duggade verkligen tätt. Det var sammanstöt-
ningar mellan oppositionen och regimen och det var ödesmättade 
möten med realsocialismens sovjetiska väktare. Men det var också en 
period då många polacker upplevde att gränser sprängdes och nya hori-
sonter öppnade sig, att överheten inte var oövervinnerlig och att föränd-
ringar var möjliga. De som tagit fasta på dessa stundtals euforiska 
stämningar har i stället talat om den polska karnevalen.12 Vi väljer det 
senare ordet för att markera att i det nioårsperspektiv som här gäller var 
det inte erfarenheten av kriser utan av möjligheter som hade den största 
betydelsen för att oppositionen till sist skulle lyckas skapa ett nytt Polen.13 

Den drivande kraften bakom de omvälvande händelserna under 
dessa år var den oberoende fackliga rörelse, som uppstod hösten 1980, 
fick namnet Solidaritet och snart räknade uppåt tio miljoner medlem-
mar. Rörelsens konkreta krav handlade inte bara om arbetarnas löner 
och andra materiella villkor utan också i hög grad om medborgerliga 
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rättigheter som föreningsfrihet, yttrandefrihet och rätt till inflytande. 
Den utmanade centrala realsocialistiska principer, inte minst den om 
partiets ledande roll. I Moskvas ögon framstod den som ett hot mot hela 
den etablerade ordningen, som en kontrarevolutionär rörelse.  

Ett viktigt inslag i rörelsens framtoning var avdramatisering. Från 
sina många rådgivare från den intellektuella oppositionen lånade den 
idén om den självbegränsande revolutionen som syftade till att skapa ett 
självständigt civilt samhälle men utan att eliminera den gamla staten.14 
Det handlade om reformer inom det bestående systemets ram. Och det 
handlade inte om att rubba den säkerhetspolitiska balansen i Europa. 
Vänskapen med Sovjet och respekten för ingångna avtal, inklusive 
medlemskapet i Warszawa-pakten, skulle bestå. Förhandlingar var den 
metod rörelsen använde, och när det inte räckte till, strejker. Icke-våld 
var en viktig princip. Men Solidaritet var en decentraliserad rörelse som 
rymde skiftande idéer om den rätta färdriktningen, och det var inte 
alltid de moderata rösterna som hördes mest.15 

Solidaritet fick stöd från starka krafter vid sidan av arbetarklassen. De 
intellektuella hade genom KOR16 erbjudit sina tjänster som medarbetare 
i förändringsarbetet. Det var tjänster som skulle visa sig mycket värde-
fulla. Även om det kanske är att gå för långt att, som sociologen Jadwiga 
Staniszkis, tillskriva arbetarna ”semantisk inkompetens”17 är det ändå 
tydligt att närvaron av språkvana akademiker vid arbetarnas sida var en 
tillgång när ståndpunkter skulle formuleras och överenskommelser 
utmejslas.  

Den tredje kraften i det oppositionella lägret var givetvis kyrkan. Som 
framgått var den en betydande maktfaktor som begränsade regimens 
handlingsutrymme. Också ledningen i Kreml varnade för en konfron-
tation med den katolska kyrkan. 18 I motsats till många intellektuella lät 
sig kyrkans män inte enrolleras i den nya fackföreningen, men de ställde 
sig bakom kraven på fackliga och medborgerliga rättigheter. Under de 
många förhandlingarna mellan Solidaritet och regimen under 80-talet 
fungerade välkända kyrkoledare ibland som vittnen och observatörer. 
Vid andra tillfällen stödde de oppositionens krav samtidigt som de 
utövade ett modererande inflytande. 

Den regim som försökte bemästra denna månghövdade opposition 
hade litet stöd från den egna befolkningen, det polska folket hyste miss-
aktning för sin regering och det kommunistiska partiet.19 Samtidigt var 
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regimen utsatt för ett starkt tryck från ledningen i Moskva som krävde 
respekt för centrala socialistiska principer, som den om partiets ledande 
roll, och som visat sig beredd att ta till vapen för att bevara den socia-
listiska gemenskapen. Bresjnevdoktrinen kastade sin hotfulla skugga 
över den polska karnevalen. 

1980 års strejkvåg 

Sommaren 1980 höjdes priserna på kött precis som skett 1970 och 1976 
men denna gång kom höjningen utan förvarning.20 Det var när kon-
sumenterna kom till butikerna den 1 juli som de märkte att priserna gått 
upp, ibland dubblerats.21 Reaktionen blev, precis som vid tidigare pris-
höjningar, strejker och demonstrationer.  

Oroligheternas centrum låg till en början i Lublin. Den 18 juli 
strejkade 80 000 arbetare från 177 arbetsplatser. En regeringskommis-
sion gav löften om bland annat högre löner, lägre priser och nyval till de 
officiella fackföreningarna. De strejkande lät sig nöjas med detta och 
partiledningen intalade sig att faran nu var över. Gierek åkte på sin sed-
vanliga sommarsemester till Krim, där han hade sitt likaledes sedvanliga 
möte med den ryske partiledaren Leonid Bresjnev.22 

Men det som ledningen trott vara slutet på krisen var i själva verket 
bara början. I mitten av augusti bröt omfattande strejker ut vid varven i 
Gdańsk. Det var arbetarna på Leninvarvet som tog täten. De krävde 
liksom andra strejkande att lönerna skulle höjas men tillfogade även ett 
krav med vidare implikationer, nämligen att den avskedade kranföraren 
Anna Walentynowicz skulle återanställas. Arbetarna etablerade snabbt 
en slagkraftig organisation. En strejkkommitté valdes. I den ingick 
Walentynowicz som hämtats till sin gamla arbetsplats, och elektrikern 
Lech Wałęsa, som även han avskedats, men nu klättrat in på varvs-
området. Kommittén formulerade nya krav, förutom löneökning och 
Walentynowicz’ återanställning: fria fackföreningar, ett monument för 
att hedra offren får 1970 års massakrer i kuststäderna samt frigivande av 
politiska fångar. Samtidigt spred sig strejken till en rad arbetsplatser 
längs Östersjökusten och snart strejkade 50 000 arbetare i regionen. 
Gierek hämtades hem från Krim och planer för stormning av varvet 
med fallskärmstrupper färdigställdes. Men varvsdirektören lyckades få 
förhandlingarna att handla om enbart lönefrågan och gick till sist, den 
16 augusti, med på att höja lönerna med 1 500 zlotys förutsatt att varvet 
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omedelbart utrymdes och arbetet återupptogs följande måndag. Han gav 
också skriftliga garantier att överenskommelsen skulle respekteras. 
Strejkledningen ansåg att man borde nöja sig med detta och klockan två 
på eftermiddagen frågade Wałęsa över högtalarna om arbetarna gick 
med på att avsluta strejken. Svaret blev ja och alla började utrymma 
varvet. Men då kom strejkande från andra arbetsplatser till platsen, de 
sade att om arbetarna på Leninvarvet gick hem skulle de strejkande på 
andra, mindre arbetsplatser krossas som flugor. Strejkledningen tog 
intryck och lyckades få de hemvändande att stanna. En samordnings-
kommitté för de olika arbetsplatserna (Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy, MKS) utsågs och den beslutade att återuppta strejken 
måndagen den 18 augusti.23  

Gdańskavtalet 

Vid midnatt den 17 augusti hade MKS utarbetat en lista med 21 krav.24 
Först på listan stod kravet på fria, oberoende fackföreningar. Andra krav 
gällde strejkrätt, yttrandefrihet och frisläppande av politiska fångar. De 
krav som berörde arbetsförhållandena handlade om högre löner, hälso-
vård och moderskapsledighet. Som punkt nr 21 på listan återfanns 
kravet på lediga lördagar. Under de följande dagarna växte antalet 
arbetsplatser som anslöt sig till MKS. Organisationen byggdes ut och 
försågs med en verkställande ledning med Lech Wałęsa i spetsen.  

De strejkande var inte längre beredda att nöja sig med lönehöjningar 
utan höll fast vid de 21 punkterna och framför allt den första om fria 
fackföreningar. Den polska ledningen stod nu inför svåra val och för-
beredde sig för olika eventualiteter inklusive användande av säkerhets-
styrkorna ZOMO. En hemlig krisstab organiserades under ledning av 
den nye premiärministern Józef Pińkowski. Där ingick bland andra 
försvarsminister Wojciech Jaruzelski och dennes rådgivare översten 
Ryszard Kukliński som också var ansvarig för arméns strategiska plane-
ring. Mest känd har Kukliński blivit i sin egenskap av CIA-agent. Efter 
den blodiga upplösningen av 1970 års strejker hade han beslutat att 
ställa sina tjänster till amerikanarnas förfogande.25 Nu rapporterade han 
att krisstaben ansåg att varje överenskommelse med de strejkande borde 
formuleras så vagt som möjligt och att regimen borde ta tillbaka sina 
eftergifter när strejkerna ebbat ut.26 
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Förhandlingar mellan en regeringsdelegation och MKS fördes i olika 
omgångar med början den 21 augusti, men strandade eftersom regerings-
sidan vägrade acceptera oberoende fackföreningar. Men i slutet av 
månaden, när strejk utbrutit också i kolgruvorna i Schlesien, gav rege-
ringsdelegationen med sig på villkor att föreningarna erkände partiets 
ledande roll. Också partiets CK gick med på uppgörelsen. Då strejkade 
700 000 arbetare.27 Den 31 augusti undertecknades i Gdańsk det slutliga 
avtalet mellan regeringen och MKS. 28 

Avtalet i Gdańsk innebar alltså att fria, självstyrande fackföreningar 
skulle tillåtas: De skulle ha rätt att strejka. Vidare skulle politiska fångar 
friges. Allmänheten skulle ges möjlighet att påverka den ekonomiska 
politiken.29 Parterna enades om att fackföreningarna skulle arbeta med 
sociala, men inte politiska frågor, att partiet konstitutionsenligt intog en 
ledande roll i landets sociala och politiska liv och att Polens medlemskap 
i internationella allianser inte berördes av avtalet.30 

Solidaritet bildas och går igenom sina första kriser 

Regeringens erkännande av föreningsrätten gav de strejkande en unik 
möjlighet att bli en självständig maktfaktor i landets politik. De var inte 
sena att utnyttja möjligheten. Bara en timme efter att avtalet i Gdańsk 
undertecknats, återsamlades MKS men nu i egenskap av en oberoende 
fackförenings konstituerande kommitté. På liknande sätt agerade andra 
strejkkommittéer runt om i landet.31 

Den 17 september samlades i Gdańsk representanter för över 30 MKS 
med tillsammans ca tre miljoner medlemmar till ett första nationellt 
möte.32 En Nationell Samordningskommitté inrättades och gavs namnet 
Solidaritet. Man beslöt att den nya organisationen skulle bygga på 
autonoma regionala enheter och inte på yrken som de regimtrogna fack-
föreningarna.33  

För att en organisation skulle kunna verka lagligt krävdes att den 
registrerades vid domstol. Regeringen beslöt att ansökningar om regi-
strering skulle avgöras av distriktsdomstolen i Warszawa. Den 24 
september lämnade en delegation från Solidaritet in sin ansökan till 
domstolen i Warszawa.34 En månad senare, den 24 oktober, meddelade 
domstolen att ansökan var godtagen men att ändringar gjorts som inne-
bar att principen om partiets ledande roll fördes in i organisationens 
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stadgar. Dessutom hade formuleringar infogats som innebar att strejk-
rätten kraftigt försvagades.35 

Solidaritets ledning beslöt omedelbart att överklaga beslutet till 
Polens högsta domstol. Samtidigt förberedde den en landsomfattande 
generalstrejk som skulle utlösas den 12 november. Regeringen hade 
förberett sig för ingripande med polis och militär men inför hotet om 
generalstrejk föll den till föga. Domstolen godkände Solidaritets stadgar 
utan ändringar men Gdańsk-avtalets punkter, inklusive den om partiets 
ledande roll och Solidaritets icke-politiska karaktär, bifogades som ett 
appendix till stadgarna. Det var en lösning som Solidaritet kunde 
acceptera. Generalstrejken ställdes in.36 

I och med Solidaritets registrering hade också en möjlighet öppnats 
för omvärlden att på legal väg stödja den polska reformprocessen. 
Hjälpen måste anpassas till det faktum att mottagaren var en facklig 
organisation och inte ett politiskt parti och det var naturligt att den Fria 
Fackföreningsinternationalen (FFI) och dess medlemsfederationer kom 
att spela en viktig roll. Stora delar av FFI:s materiella stöd till Solidaritet 
kanaliserades av svenska LO, som också i egen regi gav ett betydande 
stöd inte minst i form av tryckeriutrustning. Den internationella hjälpen 
fortsatte efter krigslagarnas införande i december 1981, men då i andra 
former, delvis i det fördolda.37 

Invasionskrisen 

Hotet om generalstrejk visade sig alltså var ett effektivt vapen mot den 
polska regeringen, som styrde över en kollapsande ekonomi. Hotet 
användes ytterligare en gång under november med följd att två häktade 
Solidaritetsaktivister i Warszawa frisläpptes.38 Genom eftergifter som 
dessa blottades regeringens oförmåga att hantera denna nya makt som 
med häpnadsväckande fart intagit den polska scenen och med sina 
nästan 10 miljoner medlemmar kunde räkna 27 procent av alla polacker 
som medlemmar. Oavsett vad det stod i Solidaritets stadgar var det 
uppenbart att det kommunistiska partiets ställning som ”ledande kraft” 
var allvarligt hotad, om inte redan förlorad. Utvecklingen i Polen var ett 
hot mot den realsocialistiska ordningen och i Moskva var ledningen 
ytterst oroad. Den ansåg att en kontrarevolution var under uppsegling i 
Polen och en särskild kommitté under ledning av partiideologen och 
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reformmotståndaren Mikhail Suslov tillsattes för att följa utvecklingen 
och komma med förslag till åtgärder.39 

Suslovkommittén började redan i augusti vidta förberedelser för ett 
militärt ingripande, men det var först i slutet av november som konkreta 
planer fanns på plats. Den sovjetiske ambassadören i Warszawa Boris 
Aristov och WP:s överbefälhavare Marskalk Viktor Kulikov hade då 
färdiga planer för en statskupp i Polen som skulle föra en handlings-
kraftig ledning, som var beredd att krossa Solidaritet, till makten. Under 
en WP-manöver, Soyuz-80, skulle femton sovjetiska divisioner, två 
tjeckiska och en östtysk grupperas på polsk mark och skapa militära 
förutsättningar för kuppen. Den polska militärledningen underrättades 
om planerna men var inte entusiastisk; den ansåg att ryssarna under-
skattade Solidaritets styrka och risken för ett landsomfattande uppror.40 

I slutet av november drog den stora WP-övningen Soyuz-80 i gång 
och sovjetiska trupper grupperades i farlig närhet till Polens gränser. Det 
var, som en CIA-rapport konstaterade, omöjligt att avgöra om avsikten 
var att skrämma upp det polska folket och ledarskapet eller att faktiskt 
genomföra en invasion.41 Sanningen tycks ha varit att den sovjetiska 
ledningen beslutat att avvakta tills den samrått med de övriga WP-länder-
nas ledare. Dessa hade i hast kallats till möte i Moskva den 5 december.42 

Den 5 december 1980 anlände en polsk delegation med partiledaren 
Stanisław Kania (som i september 1980 ersatt Gierek) i spetsen till 
Moskva för att delta i WP-mötet. Kania utvecklade sin syn på 
händelserna i Polen och försvarade regimens linje att möta strejkerna 
med politiska medel. Andra metoder kunde ha satt en lavin i rörelse och 
utgången kunde ha blivit en ny polsk tragedi. Samtidigt försäkrade han 
att partiet var fast beslutet att bekämpa kontrarevolutionen och försvara 
socialismen. Övriga talare var genomgående kritiska mot de polska 
eftergifterna och flera, i synnerhet Honecker, Husák och Zhivkov, 
betonade att de politiska medlen var uttömda och att militära och poli-
siära metoder måste tillgripas.43 

Även om ingen uttryckligen förordade intervention med WP-trupper 
kunde polackerna inte bortse från den möjligheten. Kania försökte 
redan före mötet genom privata samtal med Bresjnev påverka den 
sovjetiska hållningen.44 Det var dock först efter mötet som han gavs 
möjlighet att tala med Bresjnev. Han förklarade då att ett nationellt 
uppror skulle bryta ut om främmande trupper gick in i Polen. Enligt vad 
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han själv berättat fortsatte han: ”Också om det vore änglar som gick in i 
Polen skulle de behandlas som blodtörstiga vampyrer och de socia-
listiska idéerna skulle bada i blod.”45 Bresjnev ska enligt samma källa ha 
svarat: ”OK, vi ska inte gå in men om det blir komplikationer gör vi det. 
Men utan dig går vi inte in.” Även om den sista meningen försatte Kania 
i grubblerier, ansåg han att mötet varit lyckat och att den hotande faran 
avvärjts.46 

Fortsatt envig vid avgrundens rand 

Kania, liksom många västliga iakttagare,47 drog säkerligen en suck av 
lättnad när det stod klart att inga ryska tanks var på väg mot Warszawa. 
Men därmed inte sagt att partiledaren hade något emot att den stora 
militärövningen Soyuz-80 fortsatte, och Röda Armén hotfullt strök längs 
Polens gränser. Invasionshotet var ett vapen mot oppositionen. Det på-
minde om de olyckor som kunde inträffa om Solidaritet fick som de ville. 

Men Solidaritet lät sig inte skrämmas. Kring årsskiftet 1980/81 lan-
serade delar av organisationen nya krav av vilka de viktigaste gällde fria 
lördagar och registrering av Landsbygdssolidaritet, d.v.s. en fri facklig 
organisation för privata jordbrukare. Demonstrationer och strejker 
genomfördes till stöd för kraven, en del av dem på den Nationella Sam-
ordningskommitténs initiativ. Förhandlingar mellan Solidaritets ledning 
och regeringen ägde rum vid ett par tillfällen i slutet av januari men utan 
resultat. Den 3 februari genomförde samordningskommittén en var-
ningsstrejk och inledde förberedelser för en generalstrejk.48 

Från regeringshåll kom några dagar senare nya signaler. Jaruzelski, 
som ersatt Pińkowski som premiärminister, presenterade då riktlinjerna 
för en ny ekonomisk politik samtidigt som han vädjade om ett nittio 
dagars vapenstillestånd mellan Solidaritet och regimen. Solidaritets sam-
ordningskommitté stödde idén och uppmanade alla arbetare att avhålla 
sig från strejker. Nu nåddes också en kompromiss i frågan om fria 
lördagar och även i fråga om Solidaritets tidskrift med samma namn.49 
Krisens stegring hade hejdats och en period av lugn kunde skönjas. 

Men samtidigt som regimen utsände samförståndssignaler och förde 
förhandlingar påskyndade den förberedelserna för införande av undan-
tagstillstånd. Övningar genomfördes och detaljer finjusterades och den 
22 februari när Jaruzelski åkte till Moskva för att delta i SUKP:s 26:e 
kongress hade han den färdiga planen för ”Operation Vår” i portföljen. 
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Kamraterna i Moskva lät sig dock inte nöja med detta utan ville också ha 
bindande besked att planen verkligen skulle sättas i verket.50 

Bydgoszcz-incidenten 

Hoten om militära ingripanden, beordrade av WP eller av den inhemska 
regimen, realiserades inte. Men det lugn, som den polska reformrörelsen 
behövde för att konsolidera vunna positioner vägrade att infinna sig. 
Nya oroligheter flammade upp, nu i staden Bydgoszcz, 17 mil söder om 
Gdańsk. 

Den 19 mars 1981 var stadens lokala prefektur samlad till möte. 
Bland deltagarna fanns också representanter för Solidaritet som talade 
för att Landsbygdssolidaritet skulle registreras. Mitt under mötet rusade 
en grupp specialpoliser in och började misshandla deltagarna. Tre Soli-
daritetsaktivister skadades.51 Mycket tyder på att misshandeln i Bydgoszcz 
skedde med högre myndigheters goda minne, men det är oklart vad det 
egentliga syftet var.52 Klart är däremot att resultatet blev en av de 
allvarligaste inre kriserna under detta turbulenta år. 

Solidaritets ledning krävde omedelbart att en oberoende utredning 
skulle tillsättas, att förövarna skulle straffas och att myndigheterna skulle 
förbinda sig att avstå från våldsmedel i framtiden. Dessutom krävde den 
åter att Landsbygdssolidaritet skulle registreras. För att sätta makt 
bakom orden genomförde Solidaritets ledning den 27 mars en fyra tim-
mars varningsstrejk, samtidigt som den hotade med generalstrejk.  

Varningsstrejken den 27 mars framstår som något av den euforiska 
höjdpunkten i den polska karnevalen. Den varade mellan 08.00 och 
12.00. 9,5 miljoner Solidaritetsmedlemmar deltog i strejken. Många 
andra visade sitt stöd: studenter uteblev från sina föreläsningar och 
skolbarn stannade hemma. Också partimedlemmar deltog i strejken 
trots att de uttryckligen beordrats att inte göra det. Flaggor, plakat och 
affischer bidrog till en stämning av fest och upptåg.53 

Att Solidaritets aktion vann så bred sympati från polackerna blev en 
tankeställare för regimen och den beslöt att tillfälligt lägga planerna på 
militära ingripanden på hyllan. Från kyrkan kom maningar till mode-
ration och såväl parti- och statsledning som Solidaritets ledning tog 
intryck. Den 30 mars gick regimen med på vissa av Solidaritets krav: 
säkerhetsstyrkorna skulle inte användas för att lösa sociala konflikter 
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och åtgärder skulle vidtas för att ge Landsbygdssolidaritet möjlighet till 
registrering. I gengäld inställde Wałęsa den utlysta generalstrejken.54 

Konflikten i Bydgoszcz inträffade tre veckor efter att SUKP hållit 
kongress och Bresjnev uttalat sig om Polen i ordalag som inte kunde 
uppfattas som annat än hotfulla. Han hade bland annat lovat att inte 
lämna det socialistiska Polen i sticket och sagt att det var en uppgift för 
alla socialistiska stater att försvara den socialistiska gemenskapen.55 Mot 
den bakgrunden var det inte förvånande att Kreml var missnöjt med de 
polska kamraternas nya eftergifter. De framförde sina synpunkter vid ett 
dramatiskt, hemligt möte med Kania och Jaruzelski i en järnvägsvagn på 
stationen i Brest-Litovsk natten till den 3 april. Ryssarna ville att 
polackerna skulle förbinda sig att införa krigslagar. Men trots att inget 
löfte gavs fattade politbyrån i Kreml inget annat beslut än att de hotfulla 
påtryckningarna skulle fortsätta.56  

Sommaren 1981 

Den 27 juli 1981 visades Andrzej Wajdas film Järnmannen på polska 
biografer. Filmen, som handlar om strejkerna i augusti 1980 och bildan-
det av fria fackföreningar, skulle under normala förhållanden ha stop-
pats av censuren. Att den vunnit Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes 
hade inte gjort saken bättre. Men sommaren 1981 blåste andra vindar 
och filmen visades på biografer över hela landet.  

Visningen av Järnmannen var ingen engångshändelse, utan tvärtom 
en del av ett drama som kunde gått under namnet ”de hunsades 
revansch”. Regimens institutioner och myndigheter möttes med öppet 
trots och krav på förändringar. Det gällde censuren, som tvingades se 
mellan fingrarna med oppositionella tidningar, tidskrifter, radio- och 
TV-program. Det gällde partiet som i december 1980 tvingades hedra de 
arbetare som skjutits till döds under 1970 års strejkvåg57 och som den 1 
maj 1981 fann att medborgarna bojkottade de traditionella demonstra-
tionstågen för att två dagar senare desto ivrigare fira årsdagen av 1791 
års liberala konstitution.58 Det gällde också myndigheter med ansvar för 
undervisning och propaganda. De tvingades ta upp ämnen som de 
tidigare systematiskt förtigit som kriget mot Sovjetunionen 1920, Katyn-
morden 1940, upproret i Warszawa 1944 och terrorn mot den legala 
oppositionen under de första efterkrigsåren. 
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Det blåste en förändringens vind genom landet och många lät sig 
ryckas med, men inte alla. En del kände sina positioner hotade och 
andra oroade sig för vad de åldriga männen i Kreml skulle ta sig för. 
Reformivrare ställdes mot konservativa och det gällde inte minst inom 
de två organisationer som nu tävlade om makten i landet: kommunist-
partiet och Solidaritet. Kampen mellan de interna fraktionerna hade en 
avgörande betydelse för landets framtid och den kampen nådde sin 
kulmen denna sommar eftersom båda organisationerna hade kallat till 
kongress. 

Inom kommunistpartiet hade idén om ”horisontella strukturer” vuxit 
sig stark. Den innebar att medlemmar på gräsrotsnivå skulle få mer att 
säga till om. De skulle välja förtroendemän och kongressombud och utse 
ledare på företagen. Idén lanserades i hopp om att rädda en organisation 
som befann sig i fritt fall med drastiskt sjunkande medlemssiffror och ett 
nästan obefintligt förtroendekapital. Men de ortodoxa såg detta som ett 
brott mot den demokratiska centralism som Lenin lärt och den uppifrån 
utvalda nomenklaturan varsnade ett hot mot etablerade privilegier. 
Moskva såg ett oroande tecken på att ledningen höll på att tappa 
kontrollen och i början på juni sände SUKP ett brev till de polska 
partivännerna med varningar för att socialismens fiender var på väg att 
ta makten i landet. Den påminde om tidigare varningar som polackerna 
ignorerat och krävde nu än en gång hårdare tag från den polska 
ledningens sida.59 

Brevet, liksom ett plötsligt besök av Andrej Gromyko, blev ett stöd 
för de grupper inom partiet som Moskva kallade de ”sunda krafterna” 
och medverkade sannolikt till att kongressen, som hölls den 14-19 juli, 
inte blev den framgång för reformvännerna som låg på lut. Visserligen 
följdes en helt ny, demokratisk ordning vid valen av kongressdelegater 
vilket ledde till ett stort antal förstagångsdelegater. De valde också in 
elva oberoende kandidater till politbyrån. Men samtidigt fick flera av de 
ortodoxa behålla sina platser och de moderata krafterna fick en betryg-
gande majoritet. Kontrarevolutionens krafter tog inte över som Moskva 
fruktat. Det var i stället upplagt för dödläge i de flesta viktigare frågor.60 

Också under Solidaritets kongress, som ägde rum i två omgångar, 
5-10 september och 26 september-7 oktober, stod tydliga grupperingar 
mot varandra. Moderata krafter, med Wałęsa i spetsen, visade viss 
respekt för det sovjetiska hotet och strävade efter kompromisser med 
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regeringen. De radikala ville se stora förändringar snabbt och anklagade 
Wałęsa för att egenmäktigt ingå kompromisser med regimen. De 
lanserade också andra kandidater till ledare för organisationen men 
slutet blev att Wałęsa omvaldes med 55 procent av rösterna och att 
Solidaritets nationella kommission fick stöd för att inleda samtal med 
regeringen om hur den ekonomiska krisen skulle lösas.61 Men det mest 
uppmärksammade inlägget under kongressen stod ändå en av de 
radikala för. Han var en skäggig, munkliknande gestalt och han gick 
fram till tribunen och läste upp ett förslag till appell till de arbetande 
folken i Östeuropa. I den försäkrades att Solidaritet stödde alla i dessa 
länder som arbetade för en fri och oberoende arbetarrörelse och såg 
fram emot den dag då de kunde mötas för att fritt byta erfarenheter. 
Appellen var en grov provokation mot de kommunistiska regimerna och 
inte minst mot den sovjetiska. Att anta den som kongressens uttalande 
var att utmana självbevarelsedriften. Med det var just det som skedde, 
med acklamation och stående ovationer.62 

En huvuduppgift för kongressen var att lägga fast ett program för att 
lösa landets ekonomiska kris. Flera genomarbetade idéer lades fram men 
de var av vitt skiftande innebörd och ledningen hade ingen möjlighet att 
utan varaktig splittring driva igenom sin uppfattning. Resultatet blev att 
flera olika förslag presenterades utan att organisationen tog ställning för 
något av dem.63 

Vägen till krigslagarna 

Den polska regimens politik mot Solidaritet under hösten 1981 följde 
två parallella spår: samtidigt som den förde förhandlingar med Soli-
daritet om krispolitiken, förberedde den införandet av krigslagar. 

Planering för krigslagar hade ju pågått redan under våren och den 13 
september kunde en ny, finjusterad version presenteras för Nationella 
Försvarskommittén. Praktiskt taget alla ledamöter var för införande av 
krigslagar.64 Samma dag publicerade Pravda en artikel som kunde läsas 
som en bekräftelse på att Bresjnevdoktrinen var i kraft: ”Att bevara det 
polska folkets revolutionära landvinningar är”, hette det, ”inte en 
angelägenhet bara för polackerna. Det är också ett direkt och livsviktigt 
intresse för alla de länder och folk som valt socialismens väg.”65 Artikeln, 
jämte andra liknande uttalanden, stärkte givetvis dem som talade för 
krigslagar. Partiledaren Kania, som ville gå vidare på förhandlingsvägen, 
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blev nu alltmer isolerad och vid ett partiplenum den 16-19 oktober 
utsattes han för häftig kritik. Opponenterna krävde att strejkerna skulle 
upphöra och den antisovjetiska propagandan bekämpas. Kania lämnade 
sin post och ersattes som partiets generalsekreterare av Jaruzelski som 
samtidigt behöll sina poster som premiärminister och försvarsminister.66 

Polens försörjningskris fortsatte och förvärrades under hösten 1981. 
Samtidigt som strejkerna fortsatte – över 100 strejker på tre veckor i 
november – blev det allt svårare för folk att få mat på bordet. Det var 
brist på kött, bröd och potatis. Köerna växte, men i affärerna gapade 
hyllorna ofta tomma. Nyhetsbyrån Reuter gick ut med en artikel som 
förutspådde att miljontals polacker inte skulle överleva vintern.67 För-
sörjningskrisen ledde till att Solidaritets starka ställning i den polska 
opinionen försvagades. Chansen att folket skulle acceptera krigslagar 
ökade. Opinionsundersökningar visade att de som hyste förtroendet för 
Solidaritet på ett år sjunkit från 89 procent av de tillfrågade till 71 
procent.68 

Samtidigt som krigslagarna låg i beredskap fortsatte trepartsför-
handlingarna mellan regeringen, Solidaritet och kyrkan. Regeringen 
föreslog att de tre parterna skulle ingå i en ”front för nationell förso-
ning”. Men idén föll sedan det visat sig omöjligt att nå enighet om 
frontens befogenheter. I stället skruvades tonläget i meningsutbytet upp. 
Regeringen förklarade att Sejmen skulle få ta ställning till ett förslag om 
undantagslagstiftning. Som svar utarbetade Solidaritets presidium det 
s.k. Radom-dokumentet som fastslog att om en lag om undantagstill-
stånd antogs skulle Solidaritet gå ut i varningsstrejk och om undantags-
tillstånd infördes skulle allmän generalstrejk utlysas. Dokumentet antogs 
kvällen den 12 december av Solidaritets landsråd som dessutom prokla-
merade den 17 december som en nationell protestdag mot förtryck och 
sociala orättvisor. Klockan sex på morgonen söndagen den 13 december 
framträdde Jaruzelski iförd generalsuniform i tv och förklarade att 
krigslagar hade införts och att ett militärråd tills vidare övertagit makten 
i landet. Orsaken var att landet hotades av kollaps på grund av att 
extrema krafter inom Solidaritet och andra oppositionella grupper 
bedrivit ett omfattande undermineringsarbete. Landet stod, inskärpte 
generalen, vid avgrundens rand och införande av krigslagarna hade till 
sist blivit en tvingande nödvändighet.  
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Från krigslagar till förhandlingar 

Med sin kupp69 lade Jaruzelski makten i händerna på den kraft som han 
kände bäst och kunde lita på, nämligen armén. Med assistans från 
säkerhetsstyrkorna genomförde den omfattande arresteringar av ledare 
och aktivister inom Solidaritet och andra oberoende organisationer. 
Lech Wałęsa fördes bort till husarrest på okänd ort. Censuren skärptes 
och tv-stationer och andra medieföretag ställdes under uppsikt. En rad 
viktiga företag ställdes under militär lagstiftning och nyckelbefattningar 
besattes med betrodda officerare. Nyordningen fullbordades genom en 
ny fackföreningslag som antogs av Sejmen den 8 oktober 1982. Den 
innebar att såväl Solidaritet som den gamla kommuniststyrda fack-
föreningen avskaffades. I stället skapades en ny fackförening utan poli-
tiska ambitioner, som det hette, som fick namnet OPZZ. I och med 
denna lag var Solidaritet en illegal organisation.70 

Motståndet mot kuppen och den militarisering av det polska sam-
hället som följde var lamare än många förväntat. Den av Solidaritet 
förutskickade generalstrejken kom aldrig till stånd, men på enskilda 
företag gick arbetarna i strejk. Trupper kallades ut för att bryta strej-
kerna och i en gruva i Katowice dödades nio arbetare. Den sista strejken 
blåstes av den 28 december. Solidaritets ledning var kraftigt decimerad 
genom arresteringarna och kunde inte fortsätta med sitt arbete på 
arbetsplatser och hade överhuvudtaget svårt att hålla liv i verksamheten. 
I april 1982 bildades ändå en interimistisk samordningskommitté med 
deltagande av de ledare som lyckats undgå att fängslas. Bland dem fanns 
Bogdan Lis och Zbigniew Bujak. Under de följande åren inriktade sig 
organisationen på att arrangera punktvisa manifestationer i samband 
med sådant som grundlagsfirandet den 3 maj och Gdańskavtalets min-
nesdag den 31 augusti. Uppslutningen varierade. 

Jaruzelski lyckades genom sin kupp kväsa oppositionen, stoppa 
strejkerna och införa ett yttre lugn i landet. Men kuppen innebar också 
att regimen inlett ett sorts krig mot den egna befolkningen. Militärstyret 
möttes av befolkningens flertal med förakt och avståndstagande, vilket i 
sin tur satte sina spår i det ekonomiska livet. Arbetsviljan var låg och 
chanserna att genom ökad produktivitet få den katastrofala ekonomin 
på fötter var obefintliga.  

Vilka var då Jaruzelskis avsikter med kuppen? Själv har han i olika 
sammanhang förklarat att han valde det minst onda. Valet stod mellan 
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en sovjetisk militär intervention och att lösa krisen på egen hand. När 
Jaruzelski genom att införa militärlagar valde det senare alternativet 
gjorde han det, enligt sin egen version, för att bespara Polen en blodig 
uppgörelse och för att bevara – kanske t.o.m. utvidga71 – den polska 
självständigheten. Senare har det framkommit att den sovjetiska led-
ningen i interna diskussioner tog avstånd från att gå in med trupper i 
Polen, men samtidigt var helt inställd på att hota med att göra det. 
Hoten var en bluff, men det kunde ingen veta.72 Den andra bilden av 
Jaruzelskis avsikter är att det bakom den patriotiska fasaden dolde sig en 
Moskvatrogen maktstrategi. Av lojalitet med det socialistiska faders-
hemmet och det polska kommunistpartiet och för att behålla makten i 
egen hand lät Jaruzelski armén kuva det polska folket. Vilken upp-
fattning är riktig? Ska Jaruzelski uppfattas som en polsk patriot eller, 
som den amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger uttryckte 
det, som en sovjetisk soldat i polsk uniform? Tillgängligt källmaterial ger 
inget säkert svar på frågan. När opinionsinstitut idag ställer frågan till 
den polska allmänheten fördelar sig rösterna ungefär lika mellan de två 
alternativen.73 

Men oberoende av vart Jaruzelski ytterst syftade kunde han inte låta 
krigslagarna gälla längre än absolut nödvändigt. Han hade redan den 13 
december framställt dem som tillfälliga och sagt att den ”socialistiska 
förnyelsen” skulle fortgå. Att polackerna i gemen ville bli av med 
inskränkningarna i sina fri- och rättigheter var uppenbart. Till det kom 
omvärldens påtryckningar. Den polska militärkuppen hade mötts av en 
våg av indignation i västvärlden. Regeringschefer hade påpekat att Polen 
förvägrade sina medborgare de grundläggande rättigheter som fastställts 
bland annat i Helsingforskonferensens slutakt. I USA reagerade presi-
dent Reagan snabbt och skarpt med att införa ekonomiska sanktioner 
mot Polen och ett mindre antal andra länder valde samma väg. Sanktio-
nerna innebar bland annat att inga nya exportkreditgarantier beviljades 
och att handel och kommunikation mellan länderna skars ner. USA 
vägrade också att delta i förhandlingarna om omläggning av Polens om-
fattande utlandslån och upphävde också i oktober 1982 Polens handels-
politiska status som mest gynnad nation. De länder som inte deltog i de 
ekonomiska sanktionerna markerade sin inställning till kuppen dels 
genom att framföra sina protester och fördömanden, dels genom att 
diplomatiskt isolera Polen, d.v.s. upphöra med officiella besök av 
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ledande politiker eller tjänstemän. Alla markeringar mot Polen var 
kopplade till tre krav på den polska regimen; krigslagarnas upphävande, 
fångarnas frigivande och återupptagande av dialogen med Solidaritet.74 

Regimen gjorde flera försök att vinna folkligt stöd eller åtminstone 
acceptans. Ett var att inrätta den så kallade ”Patriotiska rörelsen för 
nationell förnyelse” (PRON) som skulle bistå regeringen med råd och 
synpunkter. Meningen var att den skulle bestå av betrodda och respek-
terade representanter för olika samhällsgrupper. Men det visade sig svårt 
att rekrytera ledamöter till en verksamhet som allmänt uppfattades som 
ett led i regimens manipulationer. 

Under senhösten 1982 gjorde regimen nya försoningsgester. Bland 
annat frigavs i november Lech Wałęsa från sin husarrest och i december 
släpptes ytterligare ett antal internerade Solidaritetsaktivister. Som en 
försoningsgest kan man också se regimens medgivande av ett nytt påve-
besök i Polen. Den 16-23 juni 1983 besökte Johannes Paulus sitt 
hemland. Mer än 10 miljoner människor deltog i de mässor som hölls 
runt om i landet. Att påven också träffade Lech Wałęsa och hans familj 
gladde knappast regimen, men den kunde inte förhindra det och höll 
god min. Men när norska stortinget tilldelade Wałęsa Nobels fredspris 
kunde den inte hålla tyst utan lämnade en officiell protest till den norska 
regeringen. 

Det krav på regimen som omvärlden satte främst gällde upphävande 
av krigslagarna. Så länge de gällde kunde det inte vara tal om någon nor-
malisering av förbindelserna mellan Jaruzelskis regim och omvärlden 
eller mellan regimen och folket. Jaruzelski var medveten om detta, och 
den 19 december 1982 meddelade regeringen att krigslagarna skulle sus-
penderas från årsskiftet. Men det var en eftergift med förbehåll för sam-
tidigt antogs fullmaktslagar som gav regeringen möjlighet att vid behov 
återinföra vissa av de befogenheter som krigslagarna givit. Beslutet inne-
bar inte heller något definitivt avskaffande av krigslagarna, bara att de 
tillfälligt förklarades vilande. Det dröjde ytterligare ett halvår, till den 22 
juli 1983, innan regimen förklarade att krigslagarna var upphävda. 

Fångarna i fokus 

Med krigslagarnas avskaffande hade regimen, åtminstone till formen, 
uppfyllt ett av de krav omvärlden ställt och förväntade sig att isoleringen 
skulle brytas. Omvärldens reaktion var positiv men samtidigt avvaktan-
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de eftersom andra lagar tillkommit som gav möjlighet att ingripa mot 
oppositionen. Frågan om regimens rättsliga instrument sköts dock i 
bakgrunden. Intresset riktades i stället mot de politiska fångarna.  

Ännu i slutet av 1983 hölls hundratals politiska aktivister fängslade. 
Elva av dem kom att ägnas speciell uppmärksamhet. Det gällde fram-
stående KOR- och Solidaritetsledare som hållits fängslade sedan decem-
ber 1981 och som nu hotades av rättegång och långa fängelsestraff. 
Bland de elva fanns internationellt kända dissidenter som Jacek Kuroń 
och Adam Michnik och också de övriga var välkända företrädare för 
demokratiseringsrörelsen. De elvas öde följdes av regeringarna i väst och 
hade en avgörande betydelse för deras relationer till Polen. Regimen 
insåg att om den dömde de elva till långa fängelsestraff kunde den 
glömma alla tankar på normalisering av förbindelserna med väst.  

Efter långdragna förhandlingar mellan de fängslade och regimen, 
med kyrkan som vittne och medlare, löstes frågan på det sätt som många 
förutspått: den 21 juli 1984, dagen före den polska republikens 40-
årsdag, frigavs en stor del av de som dömts för, eller hållits fängslade för, 
politiska brott. Med detta hade förutsättningarna för att bryta Polens 
diplomatiska isolering avsevärt förbättrats och nu anlände också de 
första utländska dignitärerna till Warszawa. Under oktober 1984 
besöktes Polen av Österrikes och Finlands utrikesministrar samt av den 
grekiske premiärministern. Men i slutet av månaden sjönk Polens aktier 
åter genom avslöjandet att den försvunne prästen och Solidaritets-
anhängaren Jerzy Popiełuszko mördats av den polska säkerhetstjänsten. 
Regimen markerade tydligt sitt avståndstagande från dådet och de 
skyldiga ställdes inför rätta, men händelsen blev inte desto mindre en 
belastning. Popiełuszkos begravning samlade hundratusentals män-
niskor från hela landet som tydligt visade att de delade den dödes politi-
ska sympatier. Hans grav fick en aktad plats i dissidentkulturen och 
uppmärksammades av regimens utländska gäster.  

Mordet på Popiełuszko innebar att normaliseringen saktade av, men 
den avbröts inte. Under våren 1985 välkomnade Jaruzelski ett flertal 
utländska regeringsmedlemmar av vilka de mest bemärkta var Väst-
tysklands utrikesminister Genscher och den brittiske utrikesministern 
Howe. 

Våren 1985 innebar också ombyte i den sovjetiska parti- och stats-
ledningen. Efter de tre åldringarna Bresjnev, Tjernenko och Andropov 
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följde den 54-årige Michail Gorbatjov som var känd för sina ambitioner 
att reformera det kommunistiska systemet. Redan vid företrädarens 
begravning fällde han yttranden om att varje socialistiskt land självt 
måste ansvara för sin politik, yttranden som i efterhand ter sig som 
dödförklaringar av Bresjnevdoktrinen.75 Men alla hans kolleger i Öst-
europa lyssnade inte på det örat. Tvärtom trodde många att Gorbatjov 
med sin ungdomliga energi skulle se till att ordning och disciplin 
upprätthölls i satellitländerna. I Polen var det första året med den nye 
ledaren i Kreml snarast ett år av åtstramning och ökad repression. I 
samband med 1 maj demonstrationerna 1985 fängslades flera kända 
oppositionella som Kuroń och Jaworski och i juni dömdes Frasyniuk 
och Michnik, som fängslats tidigare under året, till långa fängelsestraff. 
Vidare antogs en speciallagstiftning mot olika brott som var så utformad 
att många såg den som ett vapen mot oppositionen. 

Det dröjde till den 11 september 1986 innan denna period av om-
växlande fängslanden och amnestier nådde sitt slut: Då utfärdades för 
sista gången en allmän amnesti. 225 politiska fångar frigavs, bland dem 
framstående Solidaritetsledare och- rådgivare som Bujak, Michnik, 
Frasyniuk och Lis. Regimen hade inte bara tillmötesgått kravet på 
fångarnas frigivande utan även ändrat lagen så att oppositionell politisk 
verksamhet inte längre var ett brott. Efter det steget var t.o.m. USA 
berett att inleda en normalisering av förbindelserna. Det som återstod 
var att återuppta dialogen mellan regimen och det polska samhället. 

Dialogen återupptas 

När hotet om fängslande avlägsnats kunde Solidaritet verka ostört trots 
att organisationen fortfarande var illegal.76 Regimen motsatte sig en 
legalisering men var samtidigt beroende av sin motståndare. För att dess 
politik skulle kunna vinna folkligt stöd måste den förankras hos en 
respekterad och trovärdig representant för det polska samhället. Försök 
med PRON och även andra uppifrån tillkomna grupper hade slagit slint. 
Återstod Solidaritet, som en gång haft tio miljoner medlemmar, men 
som nu, efter fem år av förföljelser, kunde mönstra kanske 4 000 med-
lemmar i sin underjordiska organisation. För regimen, och för Polen, 
var denna illegala ”rest-Solidaritet” en oskattbar tillgång. Den var den 
motpart utan vilken varje dialog varit omöjlig. Men det var en motpart 
som ställde krav.  
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Solidaritets ledning var inte ovillig att bidra till arbetet med att leda 
Polen ut ur den ekonomiska krisen och visade att den i det syftet kunde 
stödja regimen. Bl.a. uppmanade den offentligt den amerikanska rege-
ringen att upphäva sanktionerna. Men för Solidaritet var det aldrig fråga 
om att villkorslöst samarbeta med regimen. Den måste betala genom att 
erkänna föreningsrätten, den fackliga pluralismen och Solidaritets 
laglighet. Ett kraftfullt stöd för den hållningen fick Solidaritet än en gång 
från Påven, som den 8-14 juni 1987 gjorde sin tredje resa till Polen. I 
sina predikningar och andra uttalanden talade han konsekvent om nöd-
vändigheten att respektera de mänskliga rättigheterna inklusive före-
ningsrätten, som han ansåg vara givna av Gud. Han påpekade att 
fördraget i Gdańsk från augusti 1980 ännu inte förverkligats. 

Under den följande hösten förde båda parter intensiva interna 
överläggningar om hur en dialog skulle etableras och vilka villkor man 
borde ställa. På båda sidor ville man söka kontakt med motsidans 
moderata och samförståndsinriktade krafter och isolera de extrema. 
Inom Solidaritet fanns de som menade att man borde koncentrera sig på 
det fackliga arbetet och avsäga sig alla makropolitiska ambitioner som 
t.ex. införande av flerpartisystem. På regeringssidan insåg man att det 
krävdes radikala grepp för att rädda landet ur den ekonomiska krisen, 
men samtidigt ville man inte göra större eftergifter än absolut nöd-
vändigt. Många hoppades länge att det skulle vara möjligt att integrera 
Solidaritet i den existerande politiska ordningen utan att behöva ge upp 
centrala principer som den om partiets ledande roll. Fördelen skulle vara 
att Solidaritet därmed fick dela ansvaret för den ekonomiska krispolitiken. 

Under våren 1988 ökade oron på den politiska scenen. Studenterna i 
en rad städer som Kraków, Wrocław och Warszawa arrangerade om-
fattande demonstrationer för att uppmärksamma den massiva och starkt 
antisemitiskt färgade utrensningsaktion som regeringen genomfört 
tjugo år tidigare. Också de polska arbetarna gjorde sig nu påminda. När 
regeringen än en gång försökte lindra den ekonomiska krisen genom att 
höja priserna på en rad basvaror svarade de, som man kunde förutse, 
med strejker. Transportarbetarna i Bydgoszcz ställde in arbetet den 25 
april vilket ledde till fullständigt stillestånd i de lokala kommunika-
tionerna. Nästföljande dag inledde arbetarna vid Leninverken i Nowa 
Huta en tio-dagars strejk och på andra arbetsplatser inleddes sympati-
strejker. Studenter i Warszawa stödde de strejkande. Oro och strejker 
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präglade också dagarna kring den 1 maj. Strejkerna ebbade ut, men 
Jaruzelski konstaterade i en intern debatt att Solidaritet nu kunde agera 
utifrån en styrkeposition medan regimens ställning var svag. 

Oppositionens ställning stärktes ytterligare genom den sovjetiska 
ledningens beslut att dra tillbaka sina trupper från Afghanistan. 
Ortodoxa kommunister hade inte låtit sig övertyga om att Bresjnevdok-
trinen verkligen var begravd. ”Gorbatjov håller på med sin perestrojka”, 
hade de sagt, ”men han har en hel armé emot sig.” Den uppfattningen 
förlorade nu i trovärdighet. Gorbatjov visade att han menat allvar när 
han sagt att Röda Armén inte skulle intervenera i grannländerna och att 
han hade kraft att driva igenom sin politik. Slutsatsen för Polens del var 
att inga förändringar, hur radikala de än var, skulle leda till militär inter-
vention. Partiets ”betong” hade förlorat ett av sina starkaste argument.77 

Runda bordet ställs i ordning 

Under augusti 1988 bröt nya strejker ut. Den 15 augusti gick arbetarna i 
Manifest Lipcowy (Julimanifestets) kolgruva i Jastrzębie i strejk och 
strejken spred sig till andra gruvor i Övre Schlesien och till varven längs 
Östersjökusten. Inom regeringen och partiledningen ansågs nu att 
krisen måste lösas med politiska medel och man beslöt att bjuda in 
oppositionen till rundabordsamtal. 

Solidaritet svarade med att precisera tre utgångspunkter för samtalen; 
arbetares och medborgares rättigheter, inklusive facklig pluralism, skulle 
återupprättas i enlighet med överenskommelsen i augusti 1980; social 
och politisk pluralism, inkluderande rätt att bilda politiska klubbar och 
föreningar, skulle tillåtas; ekonomiska reformer syftande till att ta landet 
ur krisen skulle genomföras.78 Uttalanden från regeringen visade en 
tillräckligt stor öppenhet för kraven för att samtal skulle te sig menings-
fulla. Wałęsa gick med på att uppmana de strejkande att återgå till 
arbetet och den 4 september var strejkerna över. 

16 september hölls ett förberedande möte i Magdalenka, nära 
Warszawa med de 25 tilltänkta deltagarna i rundabordsamtalen. Det för 
regeringssidan mest angelägna var att få oppositionen att acceptera och 
ta ansvar för de smärtsamma beslut som måste tas för att få ekonomin på 
fötter. Den ville först lösa den ekonomiska krisen, sedan diskutera poli-
tiska reformer. För Wałęsa och Solidaritetssidan gällde motsatt priori-
tering; först facklig pluralism och Solidaritets legalisering, sedan kunde 
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man diskutera ekonomin.79 Motsättningarna var tydliga och ingen enighet 
stod att nå. Det specialtillverkade runda bordet fick stuvas undan. 

Men regeringen hade inte mycket att vinna på ytterligare förhalning. 
I Sovjet fortsatte Perestrojkan och den 7 december talade Gorbatjov 
inför FN:s generalförsamling och återkallade än en gång Bresjnev-
doktrinen. Samtidigt meddelade han att 50 000 sovjetiska soldater skulle 
tas hem från Tjeckoslovakien, Ungern och DDR. Också Gorbatjovs 
inrikespolitiska reformer stärkte den polska oppositionens ställning. Än 
ytterligare framgång vann den genom den tv-debatt som ägde rum den 
30 november med Lech Wałęsa och OPZZ-presidenten Miodowicz. Det 
var den senare som utmanat till debatt i avsikt att en gång för alla över-
tyga polackerna om Solidaritetsledarens brist på sans och måtta. Men till 
regimens förskräckelse blev resultatet en formidabel framgång för 
Wałęsa som framstod som moderat, förnuftig och seriös. Hans fråga 
varför inte också Polen skulle kunna må bra av Perestrojka och Glasnost 
gav många en tankeställare. Dåvarande premiärministern och reform-
kommunisten Rakowski skriver i en minnesbok att debatten förändrade 
det politiska läget i Polen.80 En opinionsundersökning visade att efter 
debatten var 73 procent för legalisering av Solidarność.81 

Till detta kom att den ekonomiska krisen stadigt försämrades; 
inflationen låg vid årsskiftet på omkring 80 procent och risken för nya 
oroligheter växte. I december 1988 förklarade Jaruzelski vid ett parti-
möte att han nu var beredd att legalisera Solidaritet och dela makten 
inom ramen för en ny politisk modell. För många inom CK var detta 
ändå att gå för långt och Jaruzelski och hela politbyrån kände sig tvingad 
att ställa förtroendevotum. Omröstningen ägde rum i januari 1989 och 
praktiskt taget hela CK uttalade sitt förtroende för den sittande led-
ningen. Den fick också, om än inte enhälligt, mandat att i kommande 
förhandlingar acceptera facklig pluralism.82 Med det låg vägen mot ett 
nytt Polen öppen. 

Den 27 januari var det runda bordet åter på plats i Magdalenka och 
parterna samlades till ett nytt förberedande möte. Nu kunde man enas 
om att Solidaritet skulle legaliseras – vilket formellt skedde genom beslut 
av länsrätten i Warszawa den 17 april – och att en ny politisk modell 
med delvis fria val skulle utarbetas. Därmed kunde rundabordssamtalen 
börja på allvar.83 
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Slutskedet 

Rundabordssamtalens öppningssession ägde rum den 6 februari 1989. 
På plats fanns 29 delegater från regeringssidan och 26 från den av 
Solidaritet ledda oppositionen plus tre oberoende observatörer. Dess-
utom fanns en mängd underbord och arbetsgrupper. Allt som allt deltog 
452 personer varav 230 från Solidaritet. 

Den grundläggande frågan under samtalen gällde principen om 
maktdelning. Regeringen hade tidigare prövat olika lösningar som mer 
handlade om att svälja oppositionen, att göra den till en del av systemet 
snarare än att dela makten med den. Nu gick den med på att öppna 
åtminstone en del av maktens boningar för andra än partimedlemmar.84 
En ny parlamentarisk ordning utarbetades och undertecknades av alla 
parter den 5 april 1989. 

Den största förändringen gällde det polska parlamentet. Det skulle 
förses med en ny nivå, en Senat, med 100 platser. Alla platser i Senaten 
skulle tillsättas i fria val. Senaten skulle fungera som ett överhus i 
förhållande till Sejmen. Vidare enades man om att nya val skulle hållas 
till Sejmen och att 35 procent av platserna skulle tillsättas genom fria val 
medan 65 procent av platserna vara reserverade för partiet och dess 
allierade. Till de platserna skulle alltså oppositionen inte kunna konkur-
rera. Men en del av platserna, 35 stycken, skulle besättas från en 
”nationell lista” med namnen på välkända partiföreträdare. Den ”natio-
nella listan” skulle föreläggas väljarna för godkännande, d.v.s. kandi-
daterna måste få stöd av minst 50 procent av de röstande.  

Med Senaten skapades en plattform för oppositionens politiska 
verksamhet och partiets maktmonopol var därmed uppgivet. Som en 
sorts kompensation gick Solidaritet med på att skapa ett president-
ämbete av fransk modell, d.v.s. med kontroll över försvar, nationell 
säkerhet och utrikespolitik. Det rådde enighet om att den posten var vikt 
för Jaruzelski.85 Val till det nya parlamentet skulle hållas den 4 juni. Om 
ingen kandidat fått en majoritet av rösterna skulle kompletteringsval 
hållas den 18 juni. Oppositionen skulle få starta egna tidningar och 
garanterades möjlighet att framträda i tv. 

Idén att valet skulle hållas redan i juni 1989 kom från regeringen som 
trodde att dess ställning bland polackerna för tillfället var förhållandevis 
god.86 För Solidaritet tycktes tidpunkten allt annat idealisk. Det nyss 
illegala nätverket fick två månader på sig att bygga upp en organisation 
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som kunde möta väljare över hela landet. Och även om den inte var 
utestängd från press och etermedier hade oppositionen fortfarande ett 
betydande underläge när det gällde att nå ut med sitt budskap. Soli-
daritetsledare som Wałęsa och Kuroń uttalade sig ganska pessimistiskt 
om sina chanser.87 

Utgången av valet visade att det avgörande inte var vad väljarna visste 
om oppositionen utan vad de under 44 år lärt sig om det kommunistiska 
partiet.88 När polackerna fick chansen att uttala sin dom över Polens 
förenade arbetarparti tog de den, och domen blev förödande. När valet 
den 4 juni och kompletteringsvalet det 18 juni var avgjorda hade 
praktiskt taget alla ”fria” mandat tillfallit oppositionen. I absoluta tal 
innebar detta att Solidaritet vann 260 av sammanlagt 560 platser i 
Senaten och Sejmen. Till detta kom att delar av de med kommunisterna 
allierade partierna – Förenade Bondepartiet och Demokratiska partiet – 
i själva verket stödde oppositionen. 

Utgången av det delvis fria parlamentsvalet innebar att den själv-
begränsande revolutionen hade sprängt sina gränser. Den handlade inte 
längre om reformer inom systemets ram eller om att dela makten med 
den gamla regimen. Polen var på väg mot ett maktskifte. Frågan var nu 
hur de gamla makthavarna skulle reagera. Massakern på den Himmelska 
Fridens torg i Peking den 4 juni, samma dag som polackerna gått till val, 
var en påminnelse om att en fredlig utveckling inte var någon själv-
klarhet. I Rumänien reagerade kommunistpartiet på det polska val-
resultatet med att föreslå att de socialistiska länderna gemensamt skulle 
hjälpa sina socialistiska bröder att slå tillbaka reaktionens krafter. I 
Polen kom oroande signaler från partibetongen, armén och säkerhets-
styrkorna som visade att det fanns de som var beredda att ta till våld för 
att ”återställa ordningen”.  

Läget i Polen efter parlamentsvalen var instabilt. Oron var stor i 
Polen och i omvärlden för att steg två i den politiska nyordningen, 
nämligen presidentvalet, skulle leda till våldsamheter och kanske till 
slutet för hela reformprocessen. Under rundabordsamtalen hade alla 
tagit för givet att posten var vikt för Jaruzelski och hans namn var 
sannolikt det enda som skulle accepteras av armén och säkerhetsstyr-
korna. Men efter oppositionens jordskredsseger var det inte säkert att 
han skulle vinna den nödvändiga majoriteten i parlamentet. Inför 
perspektivet av ett förödmjukande nederlag återtog Jaruzelski sin kandi-
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datur och lanserade i stället en annan kandidat. Han satte därmed den 
fredliga övergångsprocessen på spel och operation övertalning startade. 
Under ett besök i Warszawa 9-10 juli uttalade president Bush sitt stöd 
för Jaruzelski och sin uppskattning av dennes betydelse för en smidig 
reformprocess. Den amerikanske presidenten gav sitt helhjärtade stöd 
till den kommunistiske presidentkandidaten. Vid ett WP-möte i 
Bukarest den 7-8 juli fick Jaruzelski stöd även av Gorbatjov. Båda 
supermaktsledarna fruktade uppenbarligen för bakslag, om opposi-
tionen besatte också presidentposten. Det gjorde också moderata Soli-
daritetsledare som Wałęsa. 

Resultatet blev att Jaruzelski ställde upp som kandidat och den 19 juli 
valdes han också med knappast tänkbara majoritet till Polens president. 
Som president ålåg det honom att utse en regeringschef. Jaruzelski 
föreslog först inrikesministern Kiszczak, som dock gav upp försöken att 
bilda regering efter att ha misslyckats med att nå majoritet i parlamentet. 
Fältet var därmed öppet för en Solidaritetsledd regering. Farhågor för att 
detta skulle leda till en sovjetisk intervention lugnades av upplysningen 
att Moskva såg detta som en intern polsk angelägenhet. Den 24 augusti 
valdes så med överväldigande majoritet den mångårige Solidaritets-
rådgivaren Tadeusz Mazowiecki till premiärminister. Av de övriga 
regeringsledamöterna hämtades flertalet från Solidaritet, medan partiet 
behöll de säkerhetspolitiskt känsliga utrikes-, inrikes- och försvarsmini-
sterposterna. 

Mazowiecki var därmed ledare för en regering som tillkommit enligt 
demokratiskt parlamentariska regler. En fredlig revolution hade inletts. 
De gamla ledarna i Kreml och deras bundsförvanter i Östeuropa hade 
ofta talat om risken för att den polska smittan skulle sprida sig. Deras 
oro visade sig nu berättigad. Innan året var slut hade ytterligare fem 
kommunistiska regimer fallit. 

Den polska särarten 

Det fanns många orsaker till att den polska revolutionen avlöpte under 
fredliga former. En var oppositionens moderation, påverkad både av 
kyrkans fredsbudskap och av den humanism av Václav Havels märke 
som utvecklats inom den östeuropeiska dissidentkulturen.89 Tendensen 
att demonisera motståndaren, så vanlig i krig och krigsliknande situa-
tioner, hölls inom gränser. Detta gällde också den polska regimen, eller 
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åtminstone betydande skikt av den, och i det låg en viktig del av den 
polska särarten. 

Vad är detta för diktatur? Så frågade sig den svenske litteratur-
kritikern Bengt Holmqvist sedan han under försommaren 1980 rest runt 
i Polen och talat med både dissidenter och företrädare för regimen. 
Hans slutsats var att Polen, som diktatur betraktad, var en halvmesyr. 
Regimen strävade inte efter att tillintetgöra opponenterna, i stället hade 
den accepterat en sorts samexistens ”byggd på tysta och opålitliga öve-
renskommelser”. I Polen fanns, menade Holmqvist, ett sorts diffust 
samförstånd mellan oppositionen och regimen och en tro på att ett tål-
modigt arbete ”inom systemets oberäkneliga ram” så småningom skulle 
kunna leda till ett friare samhälle.90 

Bilden av en ”snäll” diktatur bleknade när krigslagarna infördes men i 
takt med att de upphävdes och arresteringarna fasades ut återkom den. 
Regimen ålade sig moderation i kampen mot sina motståndare. Krigs-
lagarna och de ständiga fängslandena innebar förvisso grava övergrepp, 
men våld som syftade till kroppsskada var sällsynt. Precis som inom 
Solidaritet så fanns det inom partiet grupper som pläderade för en 
hårdare linje och på andra håll i världen var det den linjen som segrade. 
I Polen höll de moderata fast vid sin linje ända till slutet och bidrog till 
att revolutionen kunde genomföras utan blodspillan. Den gamla regi-
men vände sig inte mot det folk som förkastat den, utan försökte bidra 
till att systemskiftet skedde under ordnade former. Kanske var det under 
återtåget den upplevde sin finaste stund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boken Kamp för demokrati (1979), redigerad av Maria 
Borowska och Jakub Swiecicki (Święcicki). Omslag: 
Leif Zetterling. Redaktörerna blev sedan ledande 
medlemmar av den polsk—svenska grupp som ar-
betade för Solidaritet. Förordet skrevs av Sten Johans-
son, då Stockholms universitet. Han stödde aktivt Po-
lens sak, bl.a. som skribent i den socialdemokratiska 
tidskrift en Tiden. Omslagsbilden illustrerar på ett 
fi nurligt sätt det polska folkets frihetslängtan.

Till vänster: Solidaritets logotyp (sedan hösten 1980).



Ett av Solidaritets första krav var att ett monument skulle resas till minne av de arbetare som 
dödats under strejkerna i Östersjöhamnarna i december 1970. Uppgift erna om antalet dödade 
går isär, mellan sextio och fl era hundra. Monumentet i Gdańsk står utanför Leninvarvets grind. 
I mitten av en större anläggning med minnestavlor reser sig tre jättelika kors med ankare, hop-
pets tecken, i toppen. Fotografi et har tagits vid invigningen i december 1980 under en mässa 
med hundratusentals människor som deltagare, inklusive representanter för myndigheterna. 
Även Sveriges ambassad hade en utsänd på plats som rapporterade till Stockholm om händelsen. 
Liknande manifestationer ägde rum på andra platser i hela landet. Okänd fotograf/Europejskie 
Centrum Solidarności, Gdańsk.



Situationen hösten 1980 tedde sig hotfull. Solidaritet hade trätt fram och alltmer 
börjat ifrågasätta regimen. Hur skulle Warszawapakten reagera? Aft onbladets kor-
respondent i Warszawa, Jan Mosander, beskrev situationen eft er ett möte mellan de 
sovjetiska och polska partiledningarna i Moskva: ”De polacker som jag slumpmäs-
sigt pratat med här i Warszawa har varit allvarligt rädda för en sovjetisk invasion 
de senaste dagarna”, skrev han. Men samtidigt hade man svårt att föreställa sig ”ett 
Polen ockuperat av ryssarna”. Tecknaren Anders Hamlin illustrerade hotet mot Polen 
(6 december 1980). Jan Mosander var enligt egen uppgift  sommaren 1980 den förste 
västjournalisten hos varvsarbetarna i Gdánsk. 



Under Solidaritets första legala period 1980-1981 pågick många 
förhandlingar mellan rörelsens representanter och den polska 
regeringen. Den 10 mars 1981 mötte regeringschefen Wojciech 
Jaruzelski Solidaritets ledare Lech Wałęsa på sitt kontor. Den 
senare delen av denna månad var fylld av accelererande konfl ik-
ter mellan regimen och oppositionen. Regimen fi ck vika sig, men 
som det visade sig tillfälligt. Okänd fotograf/Europejskie Centrum 
Solidarności.

I september och oktober 1981 höll Solidaritet sin första kongress 
i Oliviahallen i Gdańsk. Även från Sverige deltog en delegation 
med representanter för fackföreningsrörelsen. Svenska Metall-
industriarbetareförbundets andre ordförande Sivert Andersson 
rapporterade lite förundrad att även religiösa inslag förekom 
under kongressen. Fotografi et taget den 4 oktober. Till vänster 
om Lech Wałęsa hans livvakt, Henryk Mażul, som under andra 
världskriget deltagit i hemmaarméns motståndskamp mot de 
tyska ockupanterna. Foto: Paweł Glanert/Europejskie Centrum 
Solidarności.
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Den diskreta inblandningens konst  
 

Svensk diplomati under  
Polens demokratiseringsprocess 

Karl Molin 
 
Ingen nybildad facklig organisation torde någonsin ha rönt en så 
intensiv, världsomspännande uppmärksamhet som polska Solidaritet. 
Kampen mellan öst och väst, mellan auktoritär kommunism och liberal 
kapitalism kom att projiceras på denna hastigt uppflammande arbetar-
rörelse. I öst framstod den som ett hot mot socialismens landvinningar 
och sammanhållningen i det av Sovjetunionen dominerade militär-
blocket, i väst däremot som ett löfte om att liberala och demokratiska 
värderingar skulle vinna spridning i länder där de länge förtryckts.  

På båda håll ville man givetvis påverka den utveckling som inletts 
med Solidaritets inträde på scenen. I öst ville man att den skulle upphöra 
och ledningen i Kreml krävde att de polska kamraterna skulle ta i med 
hårdhandskarna för att eliminera den nya ”kontrarevolutionära” rörel-
sen. Den sovjetiska politbyrån med Leonid Bresjnev i spetsen lät för-
bereda en militär intervention i Polen och inledde ett formidabelt nerv-
krig mot polackerna som ledde till en temporär framgång när militär-
lagarna infördes i december 1981. 

För västvärlden var det lika naturligt att försöka stödja Solidaritet och 
förmå den polska ledningen att tolerera den nya organisationen. De 
hade sedan kalla krigets början försökt påverka utvecklingen inom det 
sovjetdominerade blocket och nu tycktes de plötsligt och oväntat ha fått 
en kraftfull partner i det arbetet. Men den nya situationen rymde också 
faror och hur man borde agera för att bäst gynna Polens utveckling mot 
demokrati var långtifrån självklart. Länderna i väst valde olika förhåll-
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ningssätt vilket i sin tur återspeglade olika generella inställningar till 
relationerna mellan öst och väst. 

Den svenska hållningen till länderna i östblocket var förankrad i 
svensk utrikespolitisk praxis men var också inspirerad av den nya öst-
politik som diskuterades inom det tyska socialdemokratiska partiet från 
början av 1960-talet och som blev Förbundsrepublikens officiella politik 
genom Willy Brandts val till kansler 1969. De kan kort sammanfattas 
med tre ord: fred, närmande och förändring. 

”Freden är inte allt men utan fred blir allt till intet”, så löd ett av 
Brandts motton och det gällde även för svensk politik. Inför en hotande 
kärnvapenapokalyps fanns inget viktigare mål än att bevara freden. Den 
svenska neutralitetspolitiken framställdes gärna som ett bidrag till fred 
och stabilitet i Nordeuropa. Från 1962 och lanseringen av Undénplanen 
för kärnvapenfria zoner engagerade sig Sverige speciellt i nedrustnings-
frågan. Sverige tog aktiv del av nedrustningssamtalen i Genève, drev 
frågan under ESK-förhandlingarna 1973–75 och lade fram flera nedrust-
ningsförslag under början av 1980-talet. 

Närmande handlade om att skapa kontakter över järnridån. I den 
västtyska kontexten var detta en synnerligen kontroversiell idé. 
Adenauers politik hade byggt på att isolera de socialistiska öststaterna. 
Västtyskland vägrade erkänna DDR och bröt de diplomatiska för-
bindelserna med de länder som inte gjorde detsamma, dvs. i praktiken 
samtliga öststater. För Sverige var tvärtom strävan efter kontakt en 
vedertagen linje. Under de första efterkrigsåren hade det talats om 
Sveriges ambitioner att fungera som brobyggare mellan öst och väst. 
Under Kalla krigets kallaste år hade det framstått som en orealistisk och 
förmäten tanke, men den kom tillbaka under 1970-talets avspännings-
klimat. Att utveckla politiska, ekonomiska och kulturella relationer 
också med länderna bakom järnridån sågs som ett viktigt bidrag till fred 
och avspänning i Europa. Brobyggnad kunde ha varit motto också för 
den nya tyska östpolitik som lanserades under Willy Brandts tid som 
kansler 1969–74. De tre avtal som Förbundsrepubliken under åren 
1970–71 slöt med Sovjet, Polen och DDR bekräftade gällande gränser 
och banade därmed vägen för diplomatiskt erkännande och vidgade 
politiska, ekonomiska och kulturella kontakter.  

Förändring är det mest intrikata av de tre begreppen. Brandts med-
hjälpare Egon Bahr hade redan 1963 formulerat devisen ”Förändring 
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genom närmande” (Wandel durch Annäherung). De ökade kontakterna 
skulle blotta svagheterna i det socialistiska systemet och stimulera till 
reformer i liberal och demokratisk riktning. Men förändringsambi-
tionen måste med nödvändighet föra en undanskymd tillvaro; det blir 
svårt att utveckla kontakterna med en auktoritär regim om det är 
uppenbart att avsikten är att den ska elimineras. Problemet blev särskilt 
tydligt när oppositionella grupper med just demokratisering på pro-
grammet vädjade om stöd från väst. Ett generellt problem för den 
västtyska socialdemokratins avspänningspolitik gällde just hur man 
skulle bemöta de oppositionella i öst utan att äventyra fred och av-
spänning i Europa.1  

Den tyska östpolitiken vann en betydande framgång med de tre 
avtalen i Moskva, Warszawa och Berlin. När de förts i hamn kunde den 
konferens om fred och säkerhet i Europa (ESK), som Moskva länge 
verkat för, bli verklighet. 1975 avslutades konferensen i Helsingfors med 
att de deltagande länderna – Europas alla länder, utom Albanien, plus 
USA och Kanada – undertecknade den så kallade slutakten (Helsinki 
Final Act). I den formulerades tio grundläggande principer som skulle 
gälla vid umgänget mellan signatärmakterna. En av dem gällde respekt 
för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Andra gällde 
avstående från våld och hot om våld och icke-ingripande i andra länders 
inre angelägenheter.  

Helsingforsdokumentet var i hög grad aktuellt under utvecklingen i 
Polen under 1980-talet. Från väst kunde det åberopas för att stoppa en 
sovjetisk invasion, eller hot om invasion, i Polen samtidigt som det 
kunde legitimera stöd till den demokratiska oppositionen. Från öst 
hävdades att det som hände i Polen var en inre angelägenhet som andra 
inte skulle lägga sig i. Från svensk sida hävdades att försvaret av mänsk-
liga rättigheter var ett gemensamt internationellt åtagande och inte bara 
en nationell angelägenhet. Kabinettssekreteraren Leif Leifland hade 1978 
vid ett uppföljningsmöte med ESK förklarat att den svenska regeringen 
inte ansåg att principen om icke-ingripande i andra länders inre 
angelägenheter var tillämplig i detta fall och underströk att den svenska 
regeringen inte tänkte ”avhålla sig från att påtala brott mot de mänskliga 
rättigheterna”. Leifland utvecklade senare den svenska hållningen i 
samtal med sovjetiska utrikesministeriets rättschef och utrikesminister 
Ola Ullsten bekräftade den bland annat i ett tal i FN i september 1981.2  
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Helsingforsdokumentet, så som det tolkades i väst inklusive Sverige, 
legitimerade sådan ”inblandning” i ett annat lands inre affärer som inne-
bar kritik av brott mot mänskliga rättigheter och försvar av dem som 
kämpade för sina rättigheter. Inblandningen var en del av ett vidare 
utrikespolitiskt sammanhang; den uttryckte viljan att verka för föränd-
ring i demokratisk riktning men måste koordineras med strävandena att 
bevara freden och att upprätthålla konstruktiva relationer med länderna 
i närområdet, också de på andra sidan järnridån. Den har inte följt 
någon given ordning utan har successivt omprövats i takt med att den 
omgivande politiska miljön förändrats. 

Inblandningen var alltså ett medel för att uppnå säkerhetspolitiska 
och ideologiska mål, som kan kopplas till avspänningspolitiken och den 
tyska östpolitiken. Den inställningen var självfallet inte unik för Sverige. 
Den delades, mer eller mindre uttryckligt, av många länder i väst och 
Sverige ingick i detta avseende i ett vidare internationellt sammanhang. 
Detta innebär dock inte att det rådde konsensus om hur demokrati-
seringsprocesserna i Polen och andra östländer skulle stödjas. Mot 1970-
talets slut växte kritiken mot östpolitikens idéer om förändring genom 
kontakter, dialog och öppna gränser. Konservativa och neokonservativa 
grupper, som var starka i synnerhet i USA, menade att avspännings-
politiken misslyckats. De kunde peka på sovjetiska frontframflyttningar 
som utplaceringen av SS 20 missilerna 1977 och inmarschen i 
Afghanistan 1979. I stället för avspänning förordade de ideologisk pro-
paganda, diplomatisk isolering och ekonomisk krigföring. I förhållande 
till utvecklingen i Polen innebar den hållningen bland annat att 
Jaruzelskis kupp i december 1981 bemöttes med omfattande ekonomi-
ska sanktioner som också riktades mot Sovjet. Sanktionerna hade 
karaktär av straff som skulle gälla till västs krav på reträtt uppfyllts. Men 
det fanns, som den amerikanske forskaren Gregory F. Domber visat, 
inom State Department också en annan och mer pragmatisk och diffe-
rentierad hållning.3  

För den svenska hållningen till Polen under det dramatiska 1980-talet 
var avspännings- och östpolitiken givna utgångspunkter. För Sveriges 
del var det aldrig aktuellt att ansluta till den amerikanska sanktions-
politiken. Men att visa överseende med den polska regimens brott mot 
de mänskliga rättigheterna var heller aldrig aktuellt; om inte annat hade 
den inhemska opinionen aldrig accepterat det. Det gällde att stödja den 



 
 

D E N  D I S K R E T A  I N B L A N D N I N G E N S  K O N S T  
 

 59 

demokratiska oppositionen och markera mot regimens övergrepp men 
utan att tappa möjligheten till dialog och samarbete i viktiga inter-
nationella frågor som kampen mot kapprustningen. 

Det svenska intresset för utvecklingen i Polen var till en början 
intensivt. Medierna följde den nya oberoende fackliga rörelsens kamp 
mot de polska myndigheterna och efter kuppen i december 1981 var 
upprördheten stor och olika insamlingar till stöd för den polska 
befolkningen samlade in rekordbelopp. Fackföreningsrörelsens engage-
mang för Solidaritet var en viktig opinionsskapande faktor liksom det av 
LO understödda Solidaritets Informationskontor, som började sprida 
information och ordna möten och demonstrationer bara ett par veckor 
efter kuppen.4 UD:s och den svenska ambassadens i Warszawa engage-
mang var likaså stort; rapporteringen var intensiv – under 1981 inkom 
620 kryptotelegram från ambassaden i Warszawa5 – och på UD ordna-
des täta ”Polen-möten”. Statsministern fick återkommande resuméer av 
utvecklingen och Polen kom vid ett flertal tillfällen upp på utrikes-
nämndens dagordning. Någon omfattande politisk debatt om Sveriges 
hållning kom däremot aldrig till stånd och politikernas roll begränsades 
till att de – d.v.s. statsministern och utrikesministern – i ganska all-
männa formuleringar uttryckte intresse och sympati respektive av-
ståndstagande och kritik. Den fortlöpande tolkningen av händelse-
förloppet och den dagliga hanteringen av den svenska politiken har legat 
i händerna på diplomaterna på ambassaden i Warszawa och på UD i 
Stockholm. Det är de som har avgjort hur de tre värdena fred, närmande 
och förändring skulle hanteras i umgänget med regimen och opposi-
tionen i Polen eller, annorlunda uttryckt, hur man skulle kunna stödja 
de oppositionella i öst och bidra till demokratisering utan att äventyra 
dialogen med de kommunistiska regimerna. 

 
Framställningen bygger på UD:s Polen-dossierer från 1980 till 1989, 
vilka ställts till projektets förfogande utan inskränkningar. Fokus ligger 
på ambassaden i Warszawa och de tjänstemän i Stockholm som särskilt 
följde utvecklingen Polen. Till bilden hör givetvis också regeringens 
uttalanden om utvecklingen i Polen som dock var ganska få och allmänt 
hållna. 

Kapitlet är uppdelat i fem kronologiska avsnitt som följer de av-
görande vändpunkterna i det politiska förloppet i Polen. Inom varje 
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kapitel behandlas i kortare avsnitt olika problem som var aktuella under 
perioden. De är genomgående organiserade så att varje kapitel inleds 
med en kort översikt av utvecklingen i Polen. Avsikten är att återge den 
kontext i vilken de svenska diplomaterna arbetade men som inte direkt 
framgår av det diplomatiska materialet. Tonvikten ligger på regimens 
ställning inom och utom det egna landet. Därefter följer avsnitt som 
handlar om den svenska synen på regimens karaktär respektive opposi-
tionens styrka, två faktorer som var avgörande vid utformningen av den 
svenska politiken. De följs av ett eller flera avsnitt som behandlar vad 
Sverige gjorde i form av t.ex. protester, bojkott av regimen, stöd till 
oppositionen etc. 

Hösten 1980: Solidaritet bildas under åskmoln 

För dem som ivrade för öststatskommunismens reformering var det 
som hände i Polen hösten 1980 på en gång hoppingivande och oroande. 
Det ingav hopp om demokratisering och liberalisering: arbetarna lycka-
des driva igenom sina krav på oberoende fackföreningar och på strejk-
rätt, yttrandefrihet och de politiska fångarnas frigivande. Solidaritet 
bildades och registrerades vid domstol utan att i stadgarna (men väl i en 
bilaga) behöva säga något om partiets ledande roll. 

Oron gällde hur ledningen i Kreml skulle reagera. Ur dess synvinkel 
var det som skedde i Polen inget mindre än en kontrarevolution, ett hot 
mot socialismens landvinningar. Den var upprörd över att kamraterna i 
Warszawa inte insåg detta och handlade därefter. Det är oklart om den 
verkligen var beredd att ingripa militärt, men den uppträdde som om 
den var det.6 Bresjnevdoktrinen var det mörka åskmoln under vilket det 
polska dramat utspelade sig. 

Den polska ledningen, med partiledaren Pińkowski och regerings-
chefen Kania i spetsen, var inställd på att med fredliga medel återställa 
ordningen. Den retirerade för de strejkandes krav och accepterade att 
den nya oberoende fackliga organisationen etablerade sig som en 
politisk kraft. Om den såg sina medgivanden som något mer än taktiska 
reträtter, som skulle återtas så snart svallvågorna lagt sig, är ovisst. Visst 
är däremot att Politbyrån i Moskva förväntade sig att förhållandena 
skulle ”normaliseras” så snart omständigheterna tillät.7 Så hade ju också 
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skett tidigare i Folkrepubliken Polens historia, efter Gomulkas eftergifter 
1956 och Giereks 1970.  

Ur Moskvas synvinkel var givetvis det bästa om de polska kamraterna 
själva återställde ordningen. Under Politbyråns överläggningar fram-
hölls ofta att polackerna inte enbart kunde lita till politiska medel utan 
även måste tillgripa ”administrativa metoder”, dvs. repressiva ingrepp av 
olika slag, helst undantagstillstånd. Den polska regeringen började också 
planera för införande av krigslagar, som var den utväg konstitutionen 
anvisade när nationens säkerhet var i fara. 

Det är tydligt att den polska ledningen till varje pris ville undvika 
krigslagar, eftersom den fruktade att de skulle leda till blodiga samman-
stötningar mellan säkerhetstrupperna och en uppretad befolkning. Den 
försökte uppnå en överenskommelse med oppositionen som återställde 
lugnet i landet samtidigt som den var acceptabel för det sovjetiska 
ledarskapet. Om det skulle lyckas var synnerligen osäkert. Polackerna 
var givetvis medvetna om att den grupp som politbyrån i Moskva tillsatt 
för att följa utvecklingen i Polen, den s.k. Suslov-kommittén, vidtog för-
beredelser för en militär intervention. Och skulle de ha glömt, blev de 
påminda när den stora militärövningen Soyus-80 drog igång och 
ansenliga militära resurser samlades längs Polens gränser. Om detta 
skulle leda till ett verkligt krig kunde polackerna inte veta, men att de var 
indragna i ett nervkrig kunde inte undgå någon. 

Sverige–Polen: ett ”special relationship”? 

I mars 1980 redogjorde Knut Thyberg, svensk ambassadör i Warszawa 
sedan 1979, i ett brev till polchefen Lennart Eckerberg, för en del 
problem i de svensk-polska förbindelserna. Det handlade bland annat 
om återvändande judiska polacker som avvisats vid polska gränsen och 
om polska agenter som turnerade i Sverige som tavelförsäljare. Thyberg 
menade att det var viktig att dessa och andra uppkommande problem 
löstes med smidighet och diskretion. Redan Sveriges ekonomiska 
intressen talade för att relationerna till Polen borde vårdas med omsorg: 
han anspelade här på det livliga handelsutbytet och svenska bygg-
entreprenörers omfattande uppdrag i Polen. Men också allmänpolitiska 
synpunkter talade i samma riktning. Han fortsatte: 
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Bland Östeuropas länder har vi ju trots allt haft ett ”special relationship” 
med Polen. Det sätt på vilket vårt förhållande tidvis gestaltat sig har 
onekligen varit ett ganska fint uttryck för Helsingforsandan eller vad 
man nu vill kalla det.8 

Det fanns säkert åtskilligt som talade för Thybergs karaktäristik. I mars 
1972 när utrikesminister Krister Wickman som förste statsman från väst 
togs emot av partiets nyutnämnde generalsekreterare Edward Gierek 
rapporterade den franske ambassadören i Warszawa att, efter Frankrike, 
var Sverige, av politiska och ekonomiska skäl, det land som Polen var mest 
angeläget att upprätthålla vänskapliga förbindelser med.9 1974 års avtal 
om ömsesidig viseringsfrihet var ett viktigt uttryck för viljan till stärkta 
band och ett bidrag till ekonomiskt, kulturellt och politiskt utbyte. 

Men hur samarbetsvillig den polska regimen än var representerade 
den onekligen en kommunistisk auktoritär och repressiv enpartistat, 
som utövade censur och bestraffade oliktänkande. I Sverige fanns sedan 
1960-talet inflytelserika grupper av polska intellektuella som spred en 
osminkad bild av läget i deras hemland. De utvecklade en betydande 
politisk och kulturell aktivitet och de rapporterade i artiklar och små-
skrifter om offentliga lögner, korruption och administrativ och ekono-
misk inkompetens.10 Ändå framstod i det svenska offentliga samtalet 
Polen som ett positivt särfall bland de sovjetdominerade öststaterna. 
Betecknande är en artikelserie som Dagens Nyheters (DN) litteratur-
kritiker Bengt Holmqvist publicerade sommaren 1980. Ett centralt tema 
i hans skildring var den relativa tolerans som regimens företrädare 
visade mot oppositionen. De fritänkare Holmqvist talade med ansåg att 
det inom ramen för ett bräckligt samförstånd med regimen – ”en 
samexistens byggd på tysta och opålitliga överenskommelser” – skedde 
en långsam utveckling mot ett friare samhälle.11 

Holmqvists uppfattning skilde sig inte från den svenska utrikes-
förvaltningens. På UD i Stockholm lovordade man hans artiklar och 
från Warszawa inkom rapporter som förmedlade ett snarlikt budskap. 
Ambassadören rapporterade om en unikt pluralistisk samhällsstruktur 
och lyfte fram att olika oberoende grupper, som t.ex. ”det flygande 
universitetet”, medgavs ett visst handlingsutrymme och han citerade en 
författare som betonade att klimatet i Polen var ”så annorlunda mot i 
Sovjet och de andra öststaterna”. Han gjorde också ett påpekande, som 
är viktigt för förståelsen av den utvecklingen som nu stod för dörren, 
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nämligen att oppositionen i Polen hade stor hjälp av att ledningen i 
landet ville hålla sig väl med opinionen i väst. Regimen var beroende av 
krediter från banker och regeringar i väst, den ville slå vakt om avspän-
ningen och var angelägen om att det förestående ESK-mötet i Madrid 
skulle få ett lyckligt slut.12 

Polen före strejkerna i augusti 1980 var alltså i svenska ögon en 
förhållandevis lättillgänglig och tilltalande granne som utmärkte sig 
positivt i förhållande till andra öststater och som inom sig hyste en 
intressant dissidentkultur med avläggare i Sverige. Sverige hade väl inte 
etablerat något ”special relationship” i gängse mening13 med denna 
snälla diktatur men hade goda kontakter med både regimen och dess 
motståndare. 

Solidaritet intar scenen – Behovet av en kompromiss 

De strejkande arbetarnas i Gdańsk beslut att kämpa inte bara för höjda 
löner utan också för ytterligare 21 specificerade krav, inklusive rätten att 
bilda fria fackföreningar, blev inledningen till en dramatisk höst, som 
den svenska ambassaden liksom alla västliga observatörer, följde med en 
blandning av skräck och sympati. Regeringens accepterande av de 
strejkandes krav, Solidaritets bildande och den process som ledde fram 
till den nya fackliga rörelsens registrering vid domstol var allt händelser 
som ställde invanda begrepp om politik i realsocialismens Östeuropa på 
huvudet. Hur kunde detta ske; gick inte utvecklingen för långt och för 
snabbt; gick inte de strejkande över gränsen för vad som var möjligt 
utan att ställa till med en katastrof för sig själva och sitt land? Sådana 
frågor inspirerade en serie betraktelser på temat ”det möjligas gräns”. 
Ambassaden utgick från att det fanns krav som regimen helt enkelt inte 
kunde gå med på eftersom de innebar grundläggande förändringar av 
det socialistiska systemet som varken ortodoxa partikamrater eller led-
ningen i Kreml kunde tänkas acceptera. Skulle sådana krav drivas igenom 
skulle följden sannolikt bli tragisk; de strejkande skulle hejdas med våld, 
och kanske skulle sovjetiska stridsvagnar rulla in över gränserna.  

Redan i de första rapporterna sedan strejken i Gdańsk brutit ut 
framhöll ambassaden risken för att de strejkande skulle överskrida den 
gräns som markerades av principen om partiets ledande ställning, att de 
”spelade över sin hand”. Visserligen visade de prov på både organisa-
torisk skicklighet och disciplin, men frågan var ändå om de hade den 
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politisk mognad som krävdes. Det gällde, hette det i ett krypto den 27 
augusti, ”att veta när de stiger över den linje som systemet helt enkelt 
inte kan acceptera utan att avveckla sig självt”.14 Det fanns en oro över 
att de strejkande inte skulle förstå vilka krafter de utmanade, en oro som 
dock i viss mån dämpades när det visade sig att personer med bakgrund 
i KOR och andra etablerade dissidentgrupper fungerade som informella 
rådgivare åt de strejkande. Ambassadens värdering av dessa gruppers 
betydelse hade tidigare varit ganska återhållsam: den hade rapporterat 
att den uppmärksamhet dissidenterna rönte i väst inte stod i paritet med 
deras betydelse i det polska samhället, och att regimen betraktade dem 
som ofarliga.15 Men när förhandlingarna mellan arbetare och regeringen 
inletts konstaterade Thyberg att de strejkande hade god hjälp av KOR-
aktivister och andra intellektuella. Både i Stockholm och i Warszawa 
noterade man att intelligentian och arbetarklassen till sist funnit varan-
dra och genom samarbete skapat en effektiv motkraft till den partistyrda 
regimen.16 I det akuta läget gällde förhoppningarna i första hand att 
rådgivarna ska få arbetarna att inse lägets allvar och ge upp kravet på fria 
fackföreningar. 

Det gällde för arbetarna, menade Thyberg, att inte kräva för mycket 
och han antydde möjliga kompromisslösningar: man kunde kanske hitta 
lösningar som innebar vissa förändringar av systemet utan att partiets 
maktmonopol i grunden rubbades .17 På UD i Stockholm talades i en PM i 
samma anda om att tänja begreppet ”fria fackföreningar” så att man 
kunde hitta en formulering som båda parter kunde vara nöjda med. 
Bedömningen var att man nu kommit till en punkt där strejkledningen 
måste vara beredd till vissa eftergifter. Det gällde att rädda de vinster som 
låg inom räckhåll och inte kräva det omöjliga och kanske förlora allt.18 

Men arbetarna vågade och vann. Den 31 augusti undertecknades 
avtalet i Gdańsk som innebar att regimen accepterade de 21 kraven. 
Oberoende fackföreningar skulle tillåtas förutsatt att de erkände partiets 
ledande roll. För ambassaden framstod detta som en stor seger för 
arbetarna – partiets maktmonopol var ju i praktiken rubbat. I rapporte-
ringen talades om ”den polska systemförändringen”.19 Arbetarna hade 
lyckats med det omöjliga och ambassaden frågade sig i en i praktiken 
självrannsakande betraktelse om det inte var arbetarna i Gdańsk som 
varit de verkliga realisterna, ”åtminstone när det gäller bedömningen av 
den polska ledningens handlingsmöjligheter”.20 
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Också under striden om Solidaritets registrering vid domstol tyckte 
ambassaden att Solidaritet borde agera med större smidighet. Man såg 
tecken på en förestående konfrontation och hörde rykten att Moskva 
krävde undantagstillstånd.21 Ambassaden ansåg att det överhängande 
hotet kunde avvärjas genom kompromisser; arbetarna borde kunna gå 
med att låta satsen om partiets ledande roll stå kvar i stadgarna. Det 
handlade om den ur sovjetisk synpunkt mest ”neuralgiska” punkten, och 
om ”en av de s.k. realiteter som alla måste acceptera om detta experi-
ment icke skall sluta i en katastrof”. Och i praktiken hade ju partiet 
redan förlorat sin ledande roll. Därför var det onödigt att låta frågan 
uppta så stort intresse. Varför bråka om en fiktion?22 

Rapporterna från Warszawa gav en bild av att Polen drevs mot kata-
strofen av ”hardliners” på ömse sidor: Solidaritetsradikalerna backade 
från det formella erkännande av partiets ledande roll som var en del av 
Gdańsk-överenskommelsen och partiets ortodoxa ”betong” sökte en an-
ledning att överge förhandlingslinjen och tillgripa hårdare tag. Hoppet 
stod till den moderata, förhandlingsinriktade, kompromissvilliga linje 
som personifierades av Wałesa respektive Kania.23 Om bara de fick råda 
skulle Polen slå in på en försiktig men ändå systemförändrande reform-
linje.24 Dragkampen mellan de två skulle kunna övergå i något slags 
samarbete. Men för det krävdes att Solidaritet kunde bevara sin enhet 
och sammanhållning och att dess ”stora och entusiastiska medlems-
skaror” kunde iaktta disciplin och återhållsamhet.25 

När så beskedet kom att en uppgörelse nåtts, och satsen om partiets 
ledande roll strukits ur Solidaritets stadgar och förpassats till en bilaga 
förklarade Thyberg vid ett Polen-möte på UD att domstolsutslaget inte 
var någon kompromiss utan en ny seger för arbetarsidan. Regimen hade 
slagit till reträtt i medvetande om sin maktlöshet: den kunde inte lita 
vare sig på militären eller på polisen.26 Än en gång hade alltså arbetarna 
vägrat böja sig och än en gång hade de vunnit. Men, som framhölls i en 
UD-PM, även om den nya fackföreningen lyckats stryka principen om 
partiets ledande ställning ur sina stadgar så hade den inte formellt 
förnekat dess giltighet.27 Med det i minne kunde det tyckas realistiskt att 
söka nå en övergripande kompromiss mellan regimen och Solidaritet. 
Det var i alla fall vad ambassaden tänkte sig. 

En utgångspunkt för en sådan kompromiss, eller modus vivendi, 
måste, argumenterade ambassaden, vara att parterna i grunden var eniga 
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om att Polen var ett land med dramatiska sociala och ekonomiska 
brister, ett land präglat av ineffektivitet, korruption och bristande jäm-
likhet och en djup förtroendeklyfta mellan styrda och styrande. Från den 
insikten kunde ett samarbete byggas som syftade till att genomföra 
reformer ”inom ramen för det socialistiska system, som praktiskt taget 
alla polacker säger sig vilja värna”.28 I likhet med den reformvänlige 
partifunktionären Ryszard Wojna menade Thyberg att Solidaritet kunde 
integreras i Polens politiska liv och fungera som en renande och 
vitaliserande kraft. Vid ett Polen-möte på UD den 11 november sade 
han att 

[n]ågon form av modus vivendi måste snart nås mellan partiet och 
facket. […] Man måste hitta nytt jämviktsläge med det nya facket in-
passat i strukturen – en ny balans som bevarar samhällssystemet men 
ger ökat medbestämmande och mer jämlikhet.29 

Detta var den vision för fredlig förändring som ambassaden formulerade 
när Solidaritet hade etablerats och godkänts som en oberoende fack-
förening. Begreppet partiets ledande roll gällde i den meningen att par-
tiet fortfarande skulle erkännas som maktens centrum. Men Solidaritet 
skulle vara en del av det politiska systemet och skulle inom dess ramar 
kunna driva en konsekvent förnyelsepolitik.30 För att denna samför-
ståndsvision skulle bli verklighet krävdes konstruktivt samarbete mellan 
de moderata krafter som hösten 1980 representerades av Kania respek-
tive Wałęsa, Dessutom krävdes att den accepterades av Moskva. 

Invasionshotet 

Tanken på en förnyad maktstruktur i Polen där Solidaritet ingick som 
en integrerad del, tilltalade inte ledningen i Kreml. SUKP:s politbyrå, 
ledd av den åldrige och sjuke Leonid Bresjnev, diskuterade återkom-
mande situationen i Polen och fann den helt oacceptabel. Som pub-
licerade protokoll visar hyste den ingen tilltro till att det polska partiet 
skulle kunna leda landet om det inte vidtog ”administrativa åtgärder”, 
d.v.s. skärpte den mentala och fysiska repressionen av de oppositionella. 
Politbyrån definierade Solidaritet som en ”kontrarevolutionär” rörelse 
och hade inga illusioner om att den skulle nöja sig med reformer inom 
systemets ramar. Själva ordet kompromiss väckte misstankar hos Sovjet-
ledningen som oupphörligen manade kamraterna i Warszawa till hår-
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dare tag mot oppositionen samtidigt som den lät förstå att om inte 
polackerna själva kunde lösa uppgiften var ”broderlig assistans” från de 
socialistiska grannarna att vänta. De underströk sina maningar med 
ljudligt vapenskrammel.31 

Möjligheten av en sovjetisk militär intervention diskuterades i 
ambassadens rapporter redan i augusti 1980 under strejkerna i Östersjö-
städerna. Stämningen bland diplomater i Warszawa tycktes först relativt 
lugn men spänningen steg dagarna efter överenskommelsen i Gdańsk 
den 31 augusti. Hade regimen nu gått så långt att Moskva såg sig tvingat 
att ingripa? Rykten om ett förestående anfall florerade, och ett av 
ryktena – lika alarmerande som ogrundat – vidarebefordrades av den 
svenske militärattachén som på förmiddagen den 1 september i ett 
kryptotelegram till Stockholm meddelade att arresteringar av strejk-
ledare skulle påbörjas kl. 12.00 samma dag och att sovjetiska trupper i 
polska uniformer redan fanns på plats i Polen. Innan dementier hann gå 
ut hade de nordiska utrikesministrarna, samlade till möte i Oslo, lar-
mats.32 Det svenska falsklarmet var signifikativt för den nervösa stäm-
ning som rådde i Warszawa och som förstärktes när sovjetiska och 
östtyska styrkor den 4 september inledde övningar nära Polens väst-
gräns33; ambassaden beskrev återkommande stämningen som ytterst 
spänd, flytande och nervös, med åtskilliga rykten i omlopp.34 

Föraningarna om ett nytt våldsutbrott tilltog i styrka i slutet av 
november och början av december. Bakgrunden var de truppövningar 
under namnet Soyus-80 som då pågick i oroande närhet av Polens öst- 
och sydgränser. Samtidigt strejkade arbetarna vid stålverket i Warszawa. 
Den 28 november skrev Thyberg att läget snabbt kunde närma sig en 
kritisk punkt. I samtal med diplomater och andra gjorde sig en tydlig 
nervositet gällande. Också de som tidigare viftat bort uppgifter om en 
sovjetisk intervention var nu klart bekymrade. Sovjet ansågs ha träffat 
alla nödvändiga förberedelser för ett militärt ingripande. ”Jag tror”, 
summerade Thyberg, ”vi får vara beredda på att något kan hända rätt 
snart. Det finns all anledning att ni även därhemma ökar vak-
samheten.”35 

Några dagar senare informerades ambassaden om de bedömningar 
som gjordes inom Försvarsdepartementet och Försvarsstaben. Båda 
hade observerat militära dispositioner som kunde tolkas som förberedel-
ser för en sovjetisk militär intervention. Inom Försvarsstaben ansåg en 
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del att invasionen kunde inledas inom fyra till fem dagar, andra menade 
att den inte skulle komma förrän tidigast i slutet av februari 1981.36 
Thyberg bidrog till nervositeten genom ett ”mycket brådskande” tele-
gram avsänt morgonen den 5 december där han återgav en under natten 
offentliggjord vädjan från kommunistpartiet till det polska folket om 
”lugn och ansvarstagande”. Han menade att maningen kunde bero på att 
den polska ledningen räknade med ett sovjetiskt angrepp. En alternativ 
tolkning var att regimens vädjan förebådade ett utlysande av 
undantagstillstånd, som ett sista desperat försök att undvika sovjetiskt 
ingripande.37  

Men ingendera tolkningen bekräftades. I stället ringde Thyberg näst-
följande morgon till Stockholm och berättade om en ”påtaglig tem-
peratursänkning”. Han hade varit i kontakt med en lång rad västkolleger 
som bedömde att det inte förelåg någon omedelbar invasionsrisk. Senare 
samma dag hölls ett nytt Polen-möte på UD då man bland annat 
diskuterade svårigheten att skilja mellan trupprörelser som faktiskt 
ingick i invasionsförberedelser och sådana som enbart syftade till att öka 
det politiska trycket.38 

Spekulationer om ett sovjetiskt anfall pågick inte bara i Warszawa. 
Den 3 december inkom till Stockholm ett telegram från den svenska 
delegationen vid ESK:s uppföljningsmöte i Madrid. Det handlade om 
hur delegaterna viskade i korridorerna om vad man skulle göra om 
ryssarna gick till angrepp. Man resonerade om två tänkbara scenarier. I 
det ena skulle västdelegaterna ögonblickligen åka hem. Helsingfors-
avtalet och ESK-processen skulle betraktas som döda. I det andra skulle 
de stanna kvar och fördöma aggressionen så skarpt att i stället 
östländerna tågade ut. Då skulle de inte kunna beskylla väst för att ha 
spräckt konferensen. De neutrala länderna hade vid ett informellt möte 
kommit fram till att de inte borde leda uttåget utan hellre ”stanna för att 
delta i fördömandet och se vad som möjligen fanns att rädda”.39 

Parallellt med dessa rapporter om en akut risk för invasion inkom till 
UD mer övergripande och långsiktiga resonemang om sannolikheten för 
att Sovjet skulle välja en sådan lösning. Enligt en utförlig analys som 
ambassaden i Moskva presenterade i slutet av oktober talade det mesta 
för att ryssarna i det längsta skulle avhålla sig från ett ingripande med 
militärmakt. De avhållande faktorer ambassaden nämnde hade med 
olika aspekter av den förväntade internationella reaktionen att göra. Den 
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militära upprustningen i väst skulle gå upp i varv efter en invasion och 
sammanhållningen inom NATO skulle stärkas liksom samarbetet inom 
axeln Kina-Japan-USA. Vidare skulle ESK-processen bryta samman, och 
därmed den avspänningspolitik som var Bresjnevs skötebarn. Hans 
sannolikt sista partikongress, planerad till februari 1981, skulle få ställas 
in. Också ekonomiskt skulle Sovjet skadas av en invasion eftersom 
handeln med väst sannolikt skulle reduceras kraftigt.40 

Ambassaden i Warszawa anslöt sig till uppfattningen att inter-
ventionströskeln var hög. Men till skillnad från kollegerna i Moskva 
satte den in invasionshotet mer i ett polskt än internationellt samman-
hang. Thyberg menade att ett nytt politiskt jämviktsläge i Polen som 
inkluderade Solidaritet var något som ryssarna till nöds borde kunna 
leva med.41 Han menade också att de polska arbetarna genom sitt 
disciplinerade och fredliga uppträdande hade höjt invasionströskeln. De 
hade ansträngt sig för att uppvisa en korrekt ideologisk fasad och hade 
därmed gjort det svårt för Sovjet att utåt motivera en intervention. 

Liksom flera andra framhöll Thyberg Polens ekonomiska kris som en 
faktor i sammanhanget. Men han ansåg att krisen borde kunna lösas 
inom ramen för det existerande socialistiska systemet och framför allt 
fann han det svårt att se hur den ekonomiska krisen skulle mildras av en 
sovjetisk invasion. Genom ett militärt maktövertagande skulle ryssarna 
dessutom ta på sig en väldig ekonomisk börda som skulle få svåra 
återverkningar på deras egen ekonomi.  

Men Thybergs kanske starkaste argument för att invasionströskeln 
var hög hade att göra med det motstånd från det polska folket som en 
invasionsmakt hade att vänta. Thyberg refererade till polska tjänstemän 
som försäkrat honom att polackerna skulle försvara sig.42 Den polska 
armén, eller betydande delar av den, skulle vända sig mot inkräktarna 
med ett inbördeskrig inom Warszawa-pakten som följd. Ännu värre 
skulle det bli om även östtyska soldater skulle marscher in i Polen. De 
skulle riskera att lynchas av den polska befolkningen om de vågade sig 
ur sina stridsvagnar och förläggningar. Ett angrepp på Polen skulle inte 
bli något trevligt krig utan ”ett stort och öppet sår mitt i Europa för lång 
tid framåt med följder för utvecklingen i hela vår världsdel”. 

Thyberg frågade sig också vem som skulle styra landet efter en 
invasion. Om ryssarna hittade personer som vore beredda att ta över 
makten och använda den enligt order från Moskva skulle de från befolk-
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ningens sida mötas med en avsky för vilken ordet politikerförakt vore 
helt otillräckligt. De skulle inte kunna få det polska samhället att fungera 
”utan att tillgripa metoder som förhoppningsvis var obrukbara sedan 
Hitlers och Stalins dagar”. Vidare skulle polackernas olustkänslor inför 
den ryska grannen slå över i rent folkhat. Det kanske högsta priset Sovjet 
skulle få betala för en intervention kunde bli ”att det för lång tid, 
sannolikt för generationer framåt” inte skulle kunna leva i ”ett någor-
lunda uthärdligt förhållande” till sin polska granne. 

När Thyberg sammanfattade sin analys smög sig ytterligare en 
tröskelhöjande omständighet in, en moralisk-politisk faktor. Om en 
genuin proletär revolution mot en förstenad partidiktatur undertrycktes 
med militärt våld skulle det innebära att sovjetsystemets rätta natur 
obarmhärtigt avslöjades. Thyberg citerade Bruno Kreisky som sagt att 
”[e]n sovjetisk intervention i Polen skulle betyda slutet för kommu-
nismen som historisk idé”.43 

Lägger man samman Moskva- och Warszawa-ambassadernas ana-
lyser framstår en sovjetisk militär intervention som en utomordentligt 
oklok åtgärd, ja som ett katastrofalt misstag. Ändå kunde den möjlighe-
ten inte avskrivas eftersom det som hände i Polen var ett hot mot den 
reella socialismens överlevnad i Östeuropa, och eftersom Brejnevdok-
trinen inte var förklarad ogiltig. 

Principen om icke-inblandning 

Principen om nationell suveränitet, d.v.s. rätten att styra sitt eget land 
utan inblandning utifrån, ingick både i FN-stadgan och i Helsingfors-
konferensens slutakt och det var en princip som ofta åberopades under 
den polska krisen och även senare under Polens demokratiserings-
process. Men det var, som nämnts, en i det sammanhanget tvetydig 
princip som åberopades både av Moskva och Moskva-trogna polska 
kommunister och av Solidaritets stödtrupper i väst. 

När västliga politiker och diplomater talade om icke-inblandning 
syftade de på Polens rätt att förändra sitt samhälle utan att Sovjet eller 
andra öststater genom hot och påtryckningar försökte hejda utveck-
lingen. Ledningen i Moskva hävdade däremot att det var de i väst som 
genom att i ord och handling stödja den polska oppositionen bedrev 
otillbörlig inblandning i Polens angelägenheter. Den påstod också att 
denna inblandning var ett led i de imperialistiska västmakternas plan att 
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med Polen som spjutspets attackera hela det socialistiska Europa. Kon-
tentan blev att öppet stöd för den polska oppositionen och uppmaningar 
till Moskva att inte blanda sig i, kunde framställas som just inblandning 
och uttryck för aggressiva avsikter. Hökar i Moskva kunde använda 
sådana uttalanden som argument för en militär lösning på krisen. 

En svensk linje i icke-inblandningsfrågan formulerades av utrikes-
minister Ullsten vid ett enskilt samtal med polske utrikesministern 
Czyrek i New York den 25 september 1980. Ullsten förklarade att hän-
delserna i Polen följdes med stort intresse i Sverige samtidigt som de 
betraktades som en intern angelägenhet. Varje land måste få lösa sina 
egna problem utan inblandning utifrån. Detta hindrade dock inte, under-
strök Ullsten, att Sverige kunde anse sig ha rätt att uttrycka sympati eller 
avståndstagande utan att detta skulle uppfattas som inblandning.44 

De tydligaste svenska ställningstagandena kom inte från regeringen 
utan från fackföreningsrörelsen, som tidigt engagerade sig för Solida-
ritet. LO försåg Solidaritets snabbt växande organisation med en omfat-
tande materiell hjälp främst i form av tryckeriutrustning. LO-ledningen 
var medveten om att den kunde beskyllas för ”inblandning” och fram-
höll därför konsekvent att det var fråga om hjälp från en facklig organi-
sation till en annan utan varje politisk avsikt.45 Den svenska ambassaden 
framhöll lika konsekvent att den svenska regeringen inte hade något att 
göra med fackföreningsrörelsens internationella kontakter. Men när en 
polsk utrikestjänsteman strax före jul 1980 varnade för att LO:s stöd till 
Solidaritet kunde spela Moskva i händerna ville Thyberg att budskapet 
skulle vidarebefordras till LO. Försiktighet var påkallad, skrev han: 
Polens öde hängde ju faktiskt på ”en mycket skör tråd”.46 

Den som uttalade sig om Polen löpte alltid risk att anklagas för 
inblandning och kanske för att ge hökarna i Moskva ett argument för 
intervention. Tystnad kunde vara lösningen på problemet och det var 
länge den väg den svenska regeringen valde. Inför ett möte med de 
nordiska utrikesministrarna i Oslo den 1 september utarbetade man på 
UD ett förslag till inlägg om Polen som bl.a. underströk att utländsk 
inblandning, med adress Moskva, kunde få katastrofala följder. Men 
utrikesminister Ullsten och hans kolleger valde att ligga lågt; i den 
utförliga kommuniké som gick ut efter mötet förbigicks händelserna i 
Polen med tystnad.47 
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Också när Ullsten åkte till FN i mitten av september 1980 var han 
försedd med ett förslag till uttalande om Polen, denna gång författat av 
ambassadören i Warszawa. Där stod bl.a. att den svenske utrikes-
ministern ”inte nog” kunde understryka den vikt hans regering lade vid 
att alla stater respekterade det polska folkets rätt att utan inblandning 
utifrån lösa sina problem. Men inte heller detta uttalande nådde offent-
ligheten. I det utförliga anförande Ullsten höll inför FN:s General-
församling den 23 september fanns inte ett ord om Polen.48 

Tanken bakom denna tystnad var givetvis att länderna i väst skulle 
hålla sig borta från Polens angelägenheter i hopp om att ryssarna skulle 
göra detsamma. Men i slutet av november måste man fråga sig om inte 
den strategin hade slagit slint. I farlig närhet till Polens gränser drog 
Warszawa-paktens styrkor i gång omfattande övningar. En CIA-rapport 
noterade att det var omöjligt att avgöra om avsikten var att skrämma 
upp det polska folket och ledarskapet eller att faktiskt genomföra en 
invasion.49 På UD i Stockholm började man överväga hur Sverige skulle 
förhålla sig i händelse av en polsk flyktingström över Östersjön. UD:s 
folkrättssakkunnige Bo Johnson Theutenberg slog i en PM fast att 
Sverige i enlighet med humanrättsliga principer kunde ingripa till skydd 
för flyende polacker även utanför den egna territorialvattengränsen. På 
Försvarsdepartementet gick statsekreteraren Sven Hirdman i en PM 
igenom vad den svenska krigsmakten hade att vänta i händelse av en 
sovjetisk invasion i Polen. Den måste vara beredd på att sovjetiska och 
östtyska fartyg skulle kränka Sveriges gränser, att flyktingar skulle söka 
sig till Sydsverige och Gotland och att polska örlogsfartyg och militär-
flygplan skulle söka sin tillflykt i Sverige. Ett antal fartyg måste därför 
hållas i beredskap, men problemet var att personalen på dessa fartyg var 
på väg att avsluta sin tjänstgöring. För att de skulle kunna hållas kvar 
krävdes ett regeringsbeslut om höjning av landets militära beredskap. 
Ett sådant beslut fattades också i mitten av december 1980. Inom MILO 
Syd genomfördes sedan övningar av den typ av insatser som Hirdman 
förvarnat om.50 Bland diplomater i Warszawa, meddelade Thyberg, 
väckte beredskapshöjningen betydande förvåning och blev ett ”populärt 
samtalsämne”,51 vilket möjligen berodde på att de missförstod de 
bakomliggande motiven. 

Det var också i december, när invasionshotet tycktes överhängande, 
som den svenska regeringen, liksom flera andra regeringar i väst, till sist 
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tog bladet från munnen. I ett tal i Tranås den 8 december slog Ullsten 
fast att ”en nations inre oroligheter och politiska spänningar, aldrig 
[kunde] rättfärdiga en väpnad intervention”. ”Militärt övervåld” fort-
satte han, ”förnedrar angriparen och föder hat hos den underkastade. 
Varje nation, varje individ har rätt att forma sin egen framtid.”52 

Sverige hade alltså till sist rutit till, men frågan var om någon hört 
det. Om polackerna gjort det, så låtsades de i alla fall inte om det. En 
vecka efter Ullstens tal klagade Polens vice utrikesminister Tadeusz 
Olechowski i samtal med Thyberg över de uttalanden om det sovjetiska 
interventionshotet som gjorts av ett antal västregeringar. De hade inte 
varit till någon hjälp. sade han, utan enbart besvärande för den polska 
regeringen. Men Ullstens tal nämnde han inte, Sverige fick tvärtom 
beröm för sin återhållsamhet.53 

Men den 16 december, när det samtalet ägde rum, hade den akuta 
krigsrisken avvärjts. De polska ledarna Kania och Jaruzelski hade i 
Moskva inför de församlade Warszawa-pakt-ledarna försäkrat dels att de 
skulle ta i med hårdhandskarna mot oppositionen, dels att en invasion 
skulle leda till ett blodbad. Polackerna hade förlängt sin tidsfrist. 

Entusiastisk icke-inblandning 

Rapporterna från svenska ambassaden Warszawa under hösten 1980 
handlade om en ny facklig rörelse, Solidaritet, som spelade med höga 
insatser: om allt gick väl skulle Polen förvandlas till ett friare och mer 
demokratiskt samhälle, om inte, skulle landet kastas in i ett blodigt krig 
med sina grannar. 

En förutsättning för att det lyckosamma scenariot skulle förverkligas 
var, enligt ambassaden, att de moderata krafterna kunde stärka sina 
positioner. I sina analyser utgick den, summariskt uttryckt, från att 
polsk politik kunde ses som ett fyrdelat kraftfält. Längst ut på kanterna 
fanns på ena sidan ”betongen”, d.v.s. de ortodoxa, privilegieförsvarande 
och Moskvatrogna inom partiet, på den andra sidan de mest otåliga och 
extrema reformivrarna inom Solidaritet. I mitten fanns de kompromiss-
villiga inom partiet och de moderata reformvännerna inom Solidaritet. 
Ambassadens vision var att mittenkrafterna, representerade av Kania 
och Wałęsa, skulle komma överens och, med avtalet i Gdańsk som 
grund, skapa ett nytt modus vivendi. 
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En annan förutsättning för att katastrofen skulle kunna undvikas var, 
enligt ambassaden, att opposition och regim höll sig inom det 
socialistiska systemets gränser. Exakt var de gränserna gick, var inte 
självklart; tolkningen kom att revideras flera gånger under den polska 
krisen, men att de i mycket handlade om den leninistiska principen om 
partiets ledande roll var tydligt. Medlemskapen i Warszawa-pakten och 
SEV uppfattades likaledes som oundgängliga om man ville undvika att 
den ”broderliga hjälpen” rullade in över landets gränser. 

 

För omvärldens, inklusive Sveriges, reaktion var händelserna i Ungern 
1956 och Tjeckoslovakien 1968 givna referenspunkter. Skillnaderna var 
tydliga; i både Ungern och Tjeckoslovakien hade försöken att skapa en 
”socialism med mänskligt ansikte” sitt ursprung i reformistiska kretsar 
inom det styrande kommunistpartiet; i Polen var det starka krafter 
utanför partiet som tvingade fram förändringar. Men en sak hade de tre 
reformrörelserna gemensamt, nämligen att de mötte starkt motstånd i 
Moskva där de betraktades som kontrarevolutionära och styrda av 
imperialistiska och reaktionära kretsar i väst. 

Reaktionerna i väst på utvecklingen i Polen anpassades i hög grad till 
den förmodade förekomsten i Kreml av interventionsivrande hökar. Det 
gällde att inte företa sig något som de kunde använda som argument för 
sin ståndpunkt. Om de kunde hävda att de imperialistiska krigshetsarna 
i väst lade sig i Polens affärer och utnyttjade Solidaritets undermi-
nerande verksamhet för sina egna syften så ökade krigsrisken. Offentliga 
uttalanden till stöd för Solidaritet var därför en känslig sak och många 
regeringar, däribland den svenska, valde också i det längsta att iaktta 
tystnad. Men när hotet tycktes överhängande gjorde den svenska 
regeringen ändå, i början av december, ett uttalande till försvar för 
Polens rätt att sköta sina angelägenheter utan intervention utifrån. Sam-
tidigt vidtog den förberedelser för att ta emot de flyktingar som för-
väntades fly över Östersjön om ryssarna angrep. 

Det diplomatiska stödet för oppositionen yttrade sig främst i att 
ambassaden utvecklade sina kontakter med olika personligheter som 
hörde till Solidaritets ledning eller dess krets av rådgivare. Ambassaden 
såg uppenbarligen med sympati, om än blandad med oro, på den om-
fattande aktivitet till det stöd för Solidaritet som den svenska fack-
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föreningsrörelsen snabbt organiserade. Den noterade också med för-
ståelse LO:s ständigt upprepade deklaration att dess stöd avsåg en facklig 
rörelse och att man inte avsåg att blanda sig i den polska politiken. Så 
kan också den samlade svenska insatsen under hösten 1980 samman-
fattas: en entusiastisk och intensiv icke-inblandning. 

1981: Krisen går mot sin upplösning 

Utvecklingen i Polen under 1981 kunde ses som uttryck för det reform-
vännerna kallade ”socialistisk förnyelse”. Solidaritets kamp och regi-
mens eftergifter ledde till en rad förändringar i det polska samhället: 
censuren mildrades och lämnade utrymme för en helt ny frispråkighet i 
den offentliga debatten och i kulturlivet, de privata jordbrukarna fick 
rätt att bilda en egen facklig organisation, kommunistpartiets gräsrötter 
började insistera på att nomenklaturans makt skulle minska och deras 
egen öka. 

Men det som skedde detta karnevaliska år kunde också ses som 
förlust av kontroll och regeringsförmåga. Stabiliteten i landet hade byggt 
på att partiets politbyrå och CK hade makten i ett fast grepp och att 
regeringen fungerade som en pålitlig exekutivmakt. Den ordningen 
hotades bland annat av partibasens krav på reformer. Hotet blev akut 
under föreberedelserna till partiets kongress som hölls i juni. Dele-
gaterna valdes enligt demokratiska principer och en rad radikala och 
samtidigt oerfarna partikamrater valdes in i de styrande församlingarna. 
Men genom olika manövrar lyckades de ortodoxa och moderata återta 
det mesta av de förlorade ställningarna och gräsrotsattacken var därmed 
i stort sett avvärjd. 

Solidaritets kongress i september–oktober 1981 erbjöd ett ur kon-
trollsynvinkel mer svårlöst problem. Den moderate Lech Wałęsa blev 
visserligen omvald som organisationens ledare, men hans auktoritet var 
allvarligt ifrågasatt och radikala stämningar dominerade förhand-
lingarna till stor förskräckelse i de socialistiska grannländerna. Under 
fortsättningen av hösten yttrade sig Solidaritets radikalisering i nya 
strejker och strejkhot. Möjligheterna att regimen och Solidaritet skulle 
kunna samarbeta för att lösa landets problem minskade, trots kyrkans 
medlingsförsök.  
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Samtidigt som gapet mellan regimen och oppositionen befästes, växte 
de ekonomiska problemen. Det polska folkhushållet befann sig i en akut 
kris. Det var brist på livsmedel eftersom privata bönder vägrade leverera 
till de statliga affärerna och importen skars ned. Produktionen vid gruvor 
och industrier minskade, många statliga företag kunde inte betala full lön. 
Inför vintern 1981/82 talades om att massvält stod för dörren och att 
hundratusentals polacker riskerade att mista livet. 

Det som för en del var en löftesrik utveckling mot liberalism och 
demokrati, var för andra hotfulla tecken på att landet var på väg mot 
anarki. De menade att ledningen tappat förmågan att styra landet och att 
Polen var på väg mot akut social nöd och i dess spår demonstrationer 
och oroligheter och kanske blodiga inbördesstrider. De som såg saken så 
menade att tiden var mogen för det man i Kreml kallade ”administrativa 
metoder”. 

Kompromissvisionen utmanas av extremister 

Under hösten 1980 hade huvudaktörerna i det polska dramat presen-
terat sig; den framstormande fria fackföreningsrörelsen, den från alla 
håll trängda regimen och den vapenskramlande kamraten i Moskva. 
Under våren 1981 gällde det att försöka förutse hur relationerna mellan 
dessa tre skulle utvecklas; fanns det en chans för samförstånd och 
förnyelse eller ledde vägen oundvikligen till konflikt och katastrof? 
Ambassadens bedömningar utgick från en försiktig och vacklande men 
ändå optimistisk grundhypotes. De segrar oppositionen vunnit i form av 
ökad frihet och större möjligheter att påverka landets utveckling var inte 
dömda att gå förlorade; det var inte heller givet att den pågående 
konflikten måste lösas med våldsamma medel. Det fanns en chans till 
fredlig förnyelse av Polen. 

I denna optimistiska framtidsvision samarbetade partiet, Solidaritet, 
jordbrukarna och kyrkan för att bemästra den ekonomiska krisen. 
Ryssarna accepterade att polackerna utvecklade en egen socialistisk 
modell förutsatt att de stannade i Warszawapakten (WP) och förblev en 
socialistisk stat. Tankar som dessa framfördes under januari och februari 
vid samtal på ambassaden av såväl den reforminriktade Mieczysław 
Rakowski, vice premiärminister från februari 1981, som Solidaritets-
rådgivaren Bronisław Geremek. Rapporterna visar att ambassadören 
delade deras bedömningar och förhoppningar.54 
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Nyckelpersoner i detta scenario var Kania och Wałęsa, ledarna för 
partiet respektive Solidaritet. Thyberg såg dem som moderata förnyelse-
vänner och menade att om de samarbetade kunde Polen räddas. I slutet 
av mars skrev ambassadören att Polen nu stod ”vid avgrunden” men om 
partiet lyckades enas kring en förnyelse- och förhandlingspolitik skulle 
katastrofen möjligen kunna undvikas.55 Hans sympati för partiets för-
nyelsepolitik var uttalad. Med syftning på ett möte med partiets Central-
kommitté i slutet av mars 1981 skrev han: ”Låt oss nu hoppas att det blir 
förnyelsepolitikens män som får överhanden vid det pågående mötet.” 
Dagen därpå noterade han med lättnad att förnyelsepolitiken vunnit 
stöd och att ledningen torde fått mandat att fortsätta förhandlingarna 
med Solidaritet.56 

I maj 1981 sammanfattade Thyberg i ett par långa brev den positiva 
utveckling som ägt rum i Polen sedan augusti 1980:  

Jag tror att man utan överdrift kan karaktärisera det som hänt i Polen 
som en politisk systemförändring, som en revolution. Det kom-
munistiska partiets maktmonopol har brutits – för hur länge vet vi inte. 
Oberoende och självstyrande fackföreningar har bildats inte bara för 
industriarbetare utan nyligen även för Polens självägande bönder. 
Myndigheternas möjligheter till maktmissbruk och övergrepp mot en-
skilda har reducerats. Det finns en stark rörelse i hela det polska sam-
hället, även inom kommunistpartiet, för mera demokrati. Parallellt 
härmed bryter en stark nationalistisk våg fram. Polen har blivit ett friare, 
mänskligare och mera ”polskt” samhälle. 

Thyberg var osäker på om det var möjligt att nå fram till ett varaktigt 
och stabilt modus vivendi mellan fack och regim; motsättningarna var ju 
trots allt av grundläggande natur.57 Men i ett nytt brev några dagar 
senare var han övertygad om att det inte heller gick att tvinga fram en 
”återgång till mer ordnade förhållanden” annat än genom sovjetisk in-
vasion. ”Vad det nu gäller är inte att framtvinga en återgång – en sådan 
skulle leda till kaos och kanske krig – utan att finna ett nytt jämviktsläge 
som skall göra det möjligt för det polska samhället att fungera någorlunda 
normalt och som Sovjet samtidigt anser sig kunna leva med.”58 

Att det alltså i rapporterna fanns en tro på den fredliga förnyelsens 
möjligheter innebar inte att svårigheterna och risken för bakslag under-
skattades. Tvärtom var oron för att möjligheterna skulle försittas ett 
återkommande inslag i rapporteringen. Såväl partiet som Solidaritet 



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 78 

beskrevs emellanåt som ur stånd att ta de nödvändiga stegen mot sam-
förstånd och kompromisser. I början av januari 1981, när frågorna om 
lediga lördagar och Landsbygdssolidaritet stod på dagordningen, no-
terade Thyberg att regeringen inte fick något gensvar på sina försök att 
hitta kompromisser. Han tycktes nu tvivla på Solidaritets vilja att nå en 
uppgörelse.59 Inte ens när partiledningen förklarat att den sovjetiska led-
ningen vid toppmötet i Moskva sagt att den inte kunde acceptera vidare 
eftergrifter från partiets sida hade det gjort något intryck på Solidaritets-
aktivisterna. De var helt enkelt misstrogna mot allt partiet sade.60 De 
moderata krafterna inom Solidaritet verkade förlora i inflytande och 
ambassadörens prognos var dyster. Det är, skrev han, ”hart när omöjligt 
att se någon för Polen lycklig lösning på problemen […] Polen kommer 
att fortsätta att vara en källa till oro[…]”61 

Tvivlet på att Solidaritet inte skulle kunna hålla ihop och fungera som 
en samlad kraft uttrycktes ännu starkare av kollegerna i Stockholm. Tom 
Engdahl, departementssekreterare på Pol 162, framhöll i ett samtal med 
en polsk sociolog och Solidaritetsmedlem att organisationen saknade ett 
enhetligt program för Polens framtid. Hittills hade den främst ägnat sig 
åt att ”protestera, resa krav, sätta parti och regering under press etc”. Nu 
skulle det snart bli nödvändigt att istället ”agera konstruktivt, ansvars-
medvetet och framåtblickande” och presentera ett konkret handlings-
program. Engdahls samtalspartner höll med om att rörelsen inte skulle 
klara en konfrontation med ”sanningens minut”; den skulle inte kunna 
samla sig kring ett definierat handlingsprogram. Samtalen bekräftade, 
summerade Engdahl, tidigare intryck av ”en organisation utan inre 
stadga, med diffus verklighetsuppfattning, avsaknad av framtidsstrategi 
och fylld av latenta slitningar som hotar att spränga rörelsen”.63 Vid ett 
Polen-möte i mitten av mars framkom samma dystra syn på den 
oberoende fackföreningen. Splittringen inom Solidaritet ökar, förklarade 
Alf Edeen, kansliråd på Politiska avdelningen, och tillade att Wałęsa 
alltmer tedde sig som en förbrukad kraft.64 

Thybergs bild av Solidaritet var något mer positiv. Visserligen 
noterade även han att det fanns spänningar inom den stora organisa-
tionen och att Wałęsa hade svårt att hålla strejkbenägna aktivister i 
styr.65 Men han gav också exempel på disciplin och sammanhållning och 
han lade inte allt ansvar för uteblivna kompromisser på Solidaritet.66 Det 
torde nu, skrev han i slutet av januari, stå klart för den polska parti-
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ledningen, liksom för dess bundsförvanter i WP att de polska arbetarna 
inte nöjer sig med möten. ”De kräver sin del av makten.”67 Och han 
kritiserade regimens oförmåga att inse att Solidaritet var en maktfaktor 
som man faktiskt måste räkna med och som man oundgängligen måste 
samarbeta med. Det gällde att nå en överenskommelse innan de radikala 
på ömse håll tog över.68 

Thyberg såg inte heller Wałęsa som en ”förbrukad kraft” utan snarare 
som en ledare som heroiskt kämpade för att behålla kontrollen och 
undvika kaos: 

Som den kloke och sansade person han uppenbarligen är – därtill väl 
medveten om den polska situationens ”realiteter” – har Wałęsa å sin sida 
satsat lika hårt som Kania på dialog och förhandlingar. Att han därvid 
inom sin enorma och disparata rörelse stött på hårt motstånd från de s k 
radikala, vilka velat gå snabbare och hårdare fram, kan man ta för givet. 
Ibland har vi här haft en känsla av att Wałęsa varit nära att tappa 
kontrollen över sina anhängare, men så har han i sista minuten dykt upp 
i dramatiska framträdanden och åter bekräftat sin ställning som den 
polska oppositionsrörelsens obestridde ledare och symbol. 

Detta skrevs den 23 mars under Bydgoszcz-krisen. Ambassaden rappor-
terade att stämningen var nervös och explosiv, partiet och Solidaritet 
stod emot varandra som två brushanar och risken för inbördeskrig var 
uppenbar. Ledningarna för partiet respektive Solidaritet, som båda 
riskerade att förlora kontrollen över sina organisationer, klamrade sig 
fast vid varandra i ansträngningarna att förhindra en katastrof.69 Den 
här gången lyckades ”brushanarna” i sista sekunden nå en uppgörelse, 
vilken bland annat innebar att ett Landsbygdssolidaritet för landets 
privata jordbrukare skulle tillåtas. Katastrofen var avvärjd – för tillfället.  

 
*** 

De dramatiska händelserna under våren 1981 innebar en utmaning mot 
alla förhoppningar om en kompromiss i de moderata reformernas 
tecken. Regimen verkade snarast vilja återta givna löften och de mode-
rata inom oppositionen ansattes hårt av de som sökte konfrontation. 
Men när Thyberg i maj sammanfattade den senaste tidens händelser var 
ändå visionen om fredlig förnyelse levande. Även om principen om 
partiets ledande ställning var förpassad till fiktionernas värld höll sig  
reformerna något så när inom det socialistiska systemets ramar, vilket 
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också var vad polackerna önskade. Sådana moderata reformer borde 
kunna vinna stöd i både partiet och Solidaritet och acceptans – om än 
motvilligt – i Moskva. 

Den svenska politiken: ingen inblandning 

Den svenska regeringen följde givetvis med spänt intresse det som 
skedde i Polen under våren 1981 men det var inte den utan fackföre-
ningsrörelsen som stod för konkret stöd till den polska oppositionen. 
Den fortsatte att leverera tryckpressar och instruera i deras bruk. Vad 
regeringen dock kunde göra, och också gjorde, var att upprepa sina 
påminnelser om varje nations rätt att själv forma sin politik utan in-
blandning utifrån.  

I sin deklaration vid riksdagens utrikesdebatt den 18 mars underströk 
regeringen att avspänningen förutsatte att supermakterna visade åter-
hållsamhet och avstod från inblandning i andra länders angelägenheter. 
Varje stat hade rätt, enligt FN stadgan och Helsingforsavtalet från 1975, 
till territoriell integritet, frihet och oberoende. Det polska samhället 
måste tillåtas att utan inblandning utifrån acceptera de förändringar 
som drivits fram ur folkliga krav. Om inte skulle spänningar skapas som 
minskade säkerheten för alla stater i Europa.70 

Redan dagen efter denna utrikesdebatt ägde incidenten i Bydgoszcz 
rum och därmed inleddes en period av största fara, med risk för öppna 
strider i Polen. Andra hälften av mars var en period när Polen tycktes 
balansera vid avgrundens rand och svenska myndigheter förberedde sig 
igen för att det värsta skulle hända. Precis som i oktober 1980 aktuali-
serades frågan om polska flyktingar. Länsstyrelserna i Kristianstad och 
Blekinge började planera för att ta emot vardera 9–10 000 polska 
flyktingar. Provisoriska förläggningsorter för flyende polacker förbered-
des i skolor och hotell. Blev läget akut skulle regeringen dels anslå medel 
till flyktingmottagningen, dels ge kommunerna rätt att utnyttja civil-
försvarets förråd.71 

På UD författades i slutet av mars 1981 en PM om hur man borde 
svara på pressens frågor i händelse av en invasion i Polen. Så här tänkte 
sig UD att pressen skulle fråga: ”Vad avser Sverige med alla de tusentals 
polska flyktingar som nu ger sig ut i Östersjön? Väntar ni innanför 
territorialgränsen?” Svaret skulle bli att principen om skydd för män-
niskoliv skulle vägleda försvarsmaktens och kustbevakningens agerande. 
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”Människor i nöd, hotade till livet, kan räkna med att Sverige gör vad 
som står i vår förmåga när det gäller aktiva räddningsinsatser.” Inget 
hindrade svenska fartyg från att rädda flyktingar ute på öppet hav. 
Vidare skulle upplysas att alla polska asylsökningar skulle beviljas. Det 
gällde också personer i uniform. Den tydligt uttalade grundtanken i PM 
var att man skulle undvika en ”Baltstämpel” på den svenska regeringens 
handlande, dvs. man skulle se till att gå fri från anklagelser för kall-
sinnighet mot dem som flydde undan den sovjetiska övermakten. 
Regeringen skulle därför markera att Sverige med stöd av humanitetens 
principer skulle spela en aktiv roll i försöken att rädda människoliv i 
Östersjön, även utanför den svenska territorialgränsen.72 

Oron för att öppna strider skulle bryta ut avtog sedan Solidaritets 
aviserade generalstrejk avblåsts. Läget uppfattades dock fortfarande som 
instabilt i mitten av juni när den svenske utrikesministern skulle avlägga 
ett sedan länge planerat besök i Warszawa. Stämningen var orolig på 
grund av olika Sovjet- och kommunistfientliga manifestationer, djupa 
meningsbrytningar inom kommunistpartiet och allt hotfullare uttalan-
den från Sovjet och ”de andra bröderna”, som Thyberg uttryckte det.73 
Också Solidaritetsledare ville nu gå försiktigt fram vilket ambassaden 
fick erfara när den skulle försöka arrangera ett möte mellan ledande 
representanter för Solidaritet och den svenske utrikesministern. Soli-
daritets talesman Janusz Onyszkiewicz förklarade för Thyberg att Soli-
daritet inte ville bli indraget i officiella ministerbesök, eftersom organi-
sationen beskylldes för att vilja spela rollen av ett politiskt parti. 
Solidaritet ville vara en fackförening och framstå som en sådan, vilket 
innebar att man gärna hade kontakter med fackföreningar i andra 
länder men inte med regeringar. ”[N]i måste förstå att den typen av 
kontakter ger oss problem”, sade Onyszkiewicz.74 

Ullsten fick aldrig tillfälle att möta någon av Solidaritetsledarna 
(annat än vid en mottagning på svenska ambassaden) utan fick nöja sig 
med det officiella programmet. Inom detta fick han bl.a. ta del av 
utrikesminister Czyreks kommentarer till omvärldens maningar om att 
inte använda varken inre eller yttre våld. Sådana uttalanden var, 
framhöll Czyrek, angrepp på Polens vänskap med Sovjetunionen och på 
Polens suveränitet. Han berörde inte uttryckligen Ullstens uttalanden i 
samma ämne, men tog däremot upp de svenska förberedelserna för en 
krigssituation i Polen. I en, enligt referatet, något ”emotionell” ton 
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påpekade han att ”ni i Sverige” planerade för att ta emot flyktingar. Han 
fortsatte: ”När jag läser en del tidningsartiklar om detta, blir jag utom-
ordentligt oroad. Tror ni att det ska komma flyktingar på luftmadrasser 
från Polen? Jag vet inte ...”75 

Den svenska regeringen tog inte med sina uttalanden ställning mot 
den polska regimen; syftet var att bevara dess handlingsutrymme, så att 
den kunde komma överens med oppositionen. Om den polska 
regeringen uppskattade den sortens hjälp är tveksamt; tydligt är bara att 
vad den faktiskt uttryckte inte var tacksamhet utan missnöje. Om den då 
talade med sin egen eller Moskvas röst vet ingen. 

Partiet: svikna förhoppningar 

Sommarens och förhöstens två stora kongresser skulle få avgörande 
betydelse för försöken att hitta en väg ut ur det ständiga kristillstånd 
som polsk politik befann sig i. Om inte de moderata reformvännerna 
inom det polska kommunistpartiet respektive Solidaritet lyckades stärka 
sina ställningar skulle inget samförstånd vara möjligt. För partiet gällde 
dessutom att det måste lyftas ut ur den isolering som var en följd av att 
det polska folkets sympatier riktades mot kyrkan och Solidaritet medan 
partiet möttes med förakt. Partiet måste räddas om inte björnen i öster 
skulle sätta sig i rörelse.  

I ambassadens rapporter bekräftades att partiet befann sig i en djup 
kris. Ingen bryr sig om vad partiet säger, skrev Thyberg i maj 1981. Till 
det kom att sprickan mellan ledningen och fotfolket var djup. Ambas-
saden i Moskva varnade för att ryssarna planerade att sätta in en renlärig 
ledning med hjälp av en militär invasion. Thyberg såg inte det som ett 
realistiskt alternativ; det skulle bara leda till partistrukturens kollaps. Det 
var överhuvudtaget omöjligt att med ”hårda metoder” eller mani-
pulation återställa ordningen i partiet: ”Vad den polska ledningen vill 
uppnå”, summerade Thyberg, ” måste den söka uppnå genom diskus-
sion och dialog med partiets basorganisationer, hur groteskt det än kan 
låta i Moskva.”76 

Diskussion och dialog var också den strategi partiledaren Kania 
valde. Det som i Thybergs ögon gjorde den trovärdig var att det trots allt 
fanns en engagerad och förändringsvillig partibas. En majoritet av 
partiets tre miljoner medlemmar reagerade, menade han, ”mot led-
ningens maktmissbruk, ineffektivitet och besticklighet” och rörelsen för 
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mer demokrati och medinflytande var stark. Ett uttryck för denna 
rörelse var att det inom partiets basorganisationer skapats ”horisontella 
strukturer”, som diskuterade viktiga frågor som hur partiet borde 
reformeras.77 Det var också denna aktivitet i partibasen som låg bakom 
beslutet att kalla in en extra partikongress till den 16-19 juli. Till den 
skulle delegaterna i demokratisk ordning väljas av medlemmarna. 

Gräsrotsaktivitet var inget som tilltalade broderpartiet i Moskva och, 
som ambassaden där förutsagt, accepterade det inte att Lenins demo-
kratiska centralism kastades på sophögen. Med anledning av den stun-
dande partikongressen sände SUKP ett brev till de polska partivännerna 
med varningar för att socialismens fiender var på väg att ta makten i 
landet. Den påminde om tidigare varningar som polackerna ignorerat 
och krävde nu än en gång hårdare tag från den polska ledningens sida.78 
Thyberg rapporterade givetvis om brevet men också om ett märkligt tal 
som Stefan Olszowski, känd som ledande ”hardliner” och motståndare 
till Kania och Jaruzelski, hållit någon dag innan brevet anlände, men 
möjligen med vetskap om att det skulle komma. Man frågade sig, skrev 
Thyberg, ”om vi här har att göra med något liknande ett polskt reform-
kommunistiskt manifest”. Olszowski vände sig bl.a. mot toppstyrningen 
av partiet och diskuterade horisontella strukturer på ”ett balanserat 
sätt”. Budskapet till Sovjet sammanfattade Thyberg sålunda: ”Vi kom-
mer inte att vända utvecklingen [mot mer demokrati], vi kan helt enkelt 
inte, vi är pålitliga allierade, men nu ändrar vi vårt system.”79 

Thybergs tro på den starka reformviljan inom partiet rubbades inte 
heller av den kritik från de konservativa som partiledningen utsattes för 
vid ett extrainkallat CK möte den 9-10 juni. Den Moskvatrogne Tadeusz 
Grabski angrep Kania, med brevet från Moskva som tillhygge, för hans 
oförmåga att upprätthålla disciplin inom partiet.80 Men Thyberg ansåg i 
sin rapport om mötet att helhetsintrycket ändå var att partiet skulle 
fortsätta förnyelsepolitiken. Kanias linje var, enligt Thyberg, att partiet 
endast kunde återvinna makten genom att vinna folkets förtroende. 
Någon eftergift för det hotfulla brevet kunde han inte skönja och han 
menade att CK:s budskap till Moskva var ungefär detsamma som 
Olszowski givit: ”Vi kommer fortsatt att vara socialister och lojala 
medlemmar av WP och SEV – i övrigt gör vi som vi vill.”81 

Utrikesminister Ullsten mottog ett liknande budskap när han några 
dagar senare den15 juni 1981, under sitt besök i Polen, mötte president 
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Henryk Jabłoński. Enligt presidenten strävade hela Polen efter ökad 
demokrati – i framtiden skulle alla få vara med och bestämma om före-
tagets, regionens, landets framtid – och det var inte själva demokrati-
seringsprocessen som ifrågasattes av Moskva utan ”vissa företeelser”. 
Partiledaren Kania preciserade i sitt samtal med Ullsten vilka dessa 
”företeelser” var, nämligen en odisciplinerad och anarkistisk opposition, 
dum och oansvarig och inspirerad av kretsar i Västeuropa, som sökte en 
”våldskonfrontation”. 82 

När så väl kongressen ägt rum den 14-19 juli var Thybergs värdering 
till att börja med att den var den märkligaste som ”ägt rum i detta land 
och väl även i kommunistvärlden överhuvud”, eftersom de tvåtusen 
ombuden valts i fria, hemliga val och dessa i sin tur valt en CK som till 
mer än 90 procent bestod av nya medlemmar. Detta var alltså sensa-
tionellt men innebar inte, förklarade ambassadören, nödvändigtvis att 
outrerade reformvänner dominerade den nya CK. Flertalet av de 
nyvalda var okända men troligen kunde majoriteten ses som moderata 
reformkommunister. De farhågor som ortodoxa kan ha haft för att 
”horisontalister” och socialdemokrater skulle dominera hade inte besan-
nats. Till skillnad från kollegerna i Moskva83, ansåg han att resultatet ur 
Sovjets synpunkt borde framstå som ”ganska hyfsat”. Däremot var det, 
enligt Thyberg, inte säkert att kongressen stärkt partiets ställning bland 
befolkningen så mycket att det kunde styra landet. Det var därför 
”tveksamt om kongressen fört Polen närmare en lösning av landets 
verkliga problem.”84 

I de fortsatta analyserna dominerade dystra prognoser. Bort bleknade 
förhoppningarna om att partiet skulle slå in på en ny väg, som kunde 
stärka dess trovärdighet och ge det en chans att lösa den ekonomiska 
krisen. Vid ett CK-möte den 2-3 september sade Kania att mer djup-
gående reformer var omöjliga med hänsyn till dels de ekonomiska 
effekterna, dels ”grannarnas” krav att allt skulle förblir vid det gamla och 
”de socialistiska grundvalarna” bevaras.85 Talet om ekonomiska refor-
mer och självstyre hade tystnat och Thyberg konstaterade att Polen 
skulle förbli en centralstyrd planekonomi. I ett underlag inför ett möte i 
Utrikesnämnden slog Peter Osvald, kansliråd på Pol I, kort och gott fast 
att alla spekulationer om att partiets skulle utvecklas i revisionistisk 
riktning hade slagit fel. Det hade förblivit ett dogmatiskt, Moskva-troget, 
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marxistisk-leninistiskt parti. Sovjet och de andra alliansbröderna torde 
ha lugnats.86 

Men i Polen under detta turbulenta år växlade intrycken snabbt och i 
början av oktober tyckte sig Thyberg på nytt se signaler som förebådade 
att kommunistpartiet ändå var på väg att i grunden reformeras. Orsaken 
var ett tal av Hieronim Kubiak, som i juli valts in i partiets politbyrå. 
Talet var, recenserade Thyberg, det märkligaste som hållits av en person 
i den ställningen. Kontentan var att partiet nu hade en chans att bygga 
upp något som hittills aldrig existerat, nämligen ett socialistiskt, demo-
kratiskt industrisamhälle i Europa. Kubiak menade att den sovjetiska 
socialismen, ”denna fossil”, var föråldrad och inte längre användbar i 
Polen och partiet måste ställa sig i spetsen för en verklig demokrati-
sering om Polen skulle kunna räddas.87 Thyberg fäste stor vikt vid 
Kubiaks reformvänliga anförande och föreslog i särskilt meddelande till 
Osvald att det skulle redovisas vid en förestående briefing för bl.a. 
riksdagens talman.88 

Men Kubiak var en omstridd person – vid politbyråsammanträden i 
Moskva rapporterades att han var en ”KOR-rådgivare” som Jaruzelski 
borde avlägsna ur politbyrån – och efter CK:s möte den 16-18 oktober 
framstod han som isolerad. I Stockholm summerade Osvald den 19 
oktober att Kubiaks reformkommunistiska tal visat sig vara en svala som 
inte gjorde någon sommar.89 

Slutsatsen kvarstod således att den konservativa och Moskva-trogna 
flygeln vuxit sig starkare inom partiet. De demokratiska element som 
infördes i partistadgan vid sommarens kongress nonchalerades och 
partimedlemmar som också var med i Solidaritet uteslöts ur partiet om 
de inte lämnade Solidaritet. De konservativa riktade vid CK-mötet den 
16-18 oktober häftig kritik mot den samförståndsinriktade Kania och 
vann också en framgång när han till följd av kritiken valde att avgå till 
förmån för Jaruzelski. Den liberala, reformistiska flygeln framstod som 
splittrad och oorganiserad. Mittenfraktionen höll, enligt Osvalds 
bedömning den 19 oktober, ställningarna. Jaruzelski, som vid sidan av 
posterna som regeringschef och försvarsminister nu även övertagit 
ställningen som partiledare efter Kania, hade en svår uppgift framför sig. 
Hans manöverutrymme mellan Solidaritets krav på reformer och 
Moskvas krav på stopp för kontrarevolutionen var inte stort.90 
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Ur samförståndsvisionens synvinkel var de konservativas återkomst i 
partiet ett bakslag. Thyberg hade satt sitt hopp till de reforminriktade 
och hade länge varit optimistisk när det gällde deras ställning i partiet 
och möjligheter att fungera som konstruktiva samtalspartners till oppo-
sitionen. Kongressen hade trots den demokratiska valprocessen inte 
skapat något övertag för reformvännerna. De efterföljande CK-möten 
visade att ett av de ben, som skulle bära upp ett nationellt samförstånd 
på den moderata reformpolitikens grund, vacklade betänkligt. 

Solidaritets radikalisering: En ny samförståndsvision 

De radikala grupperna inom Solidaritet, de som ville ha grundläggande 
förändringar omedelbart, var det andra hotet mot ett nytt polskt modus 
vivendi i den moderata reformismens tecken. Under sommaren 1981 
gjorde de radikala strömningarna sig påminta genom demonstrationer, 
strejker och andra protestaktioner. Den viktigaste radikala rörelsen var 
dock den som syftade till självstyrelse i företagen. Solidaritets-fack-
klubbar vid större företag runt om i Polen hade organiserat ett eget 
nätverk för självstyre. Avsikten var att arbetarna på företagen genom 
direktvalda arbetarråd skulle utse ledning, planera produktionen och ta 
ansvar för företagets ekonomi. Det handlade, enligt en PM från ambas-
saden, om att ”gripa åtminstone den ekonomiska makten i landet och 
för gott knäcka regimens kontroll av tjänstetillsättningar, den s.k. 
nomenklaturan”.91 

I förhandsspekulationerna inför Solidaritets kongress i början av 
september (5-10/9) hamnade de radikala i blickfånget. Partiledaren 
Kania sade att deras ställning inom rörelsen var avgörande för om Soli-
daritet skulle bli en del av det socialistiska samhället eller vända sig mot 
partiet, Folkpolen och landets allierade.92 Moskva utfärdade på sitt föga 
subtila sätt en varning till de radikala: under kongressdagarna genom-
förde den sovjetiska krigsmakten den största övningen sedan andra 
världskriget. Vissa delegater kunde se det sovjetiska hangarfartyget Kiev 
från sina hotellrum.93 Men de radikala lät sig inte stoppas, kongressen 
blev tvärtom en bekräftelse på att de stärkt sin ställning inom Solidaritet; 
tydligast kom det till uttryck när kongressen med acklamation antog ett 
uttalande till förmån för fria fackföreningar i hela östblocket. Under sin 
andra del, i slutet av september och början av oktober (26/9–7/10), 
antog kongressen ett omfattande program för en ”Självstyrande repub-
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lik”. Det bestod av åtta kapitel och 34 ”teser” som handlade om ekono-
miska reformbehov, socialpolitiska frågor, självstyrelsefrågan och en rad 
andra områden. Wałęsa omvaldes som ordförande men utan att hans 
mer försiktiga hållning vann majoritetens stöd.94 

De första rapporterna från kongressen gav inget hopp om att 
samförståndets förespråkare stärkt sin ställning. Efter två dagar skrev 
Thyberg att kongressens budskap till omvärlden var självmedvetet: 
”Solidaritet är den kraft som skall leda Polen ur krisen, parti och 
regering har visat sig odugliga.[…] Solidarnosc är den enda garanten för 
en förnyelse av det polska samhället.”95 Bilden av Solidaritet som en 
moderat, pragmatisk, anpassningsvillig fackförening motsvarade inte 
längre verkligheten. Thyberg var givetvis medveten om denna förvand-
ling och hans analyser och framtidsvisioner följde med i utvecklingen. 
Han hade redan under senvåren 1981 beskrivit Solidaritet som något 
”mer än en fackförening”, som ”en mäktig folkrörelse, en praktiskt taget 
oemotståndlig protest mot ett helt system, en politisk opposition”.96 
Efter kongressens första del var han ännu tydligare med att Solidaritet 
bytt skepnad. Han betonade att Solidaritet dittills ”understrukit sin 
karaktär av fackförening utan ambition att vara en politisk opposition 
eller ett politiskt parti”. Men: 

Under trycket av den allt djupare ekonomiska krisen och den kom-
munistiska regimens uppenbara oförmåga att styra utvecklingen har en 
klar förändring nu inträffat i Solidarnosc’ deklarerade ambitioner. Ett 
huvudtema vid kongressen har varit att tiden runnit ut och att Solidar-
nosc självt måste ta över ansvaret för landets utveckling. 

Thyberg menade att det i väst fanns en tendens att överskatta de 
defaitistiska stämningarna inom Solidaritet. Sanningen var snarare att 
kampviljan ökat genom kongressen. Den helt övervägande delen av Soli-
daritets medlemmar önskade grundläggande förändringar av makt-
förhållandena i landet och var beredda att helt enkelt försöka ta över 
makten.  

Föreställningar om att rörelsens stora massa skulle bestå av ”moderater” 
som i kamp med en grupp hardliners eller extremister skulle vara till-
freds med att inom det rådande socialistiska systemets ram skapa en 
nisch för en fri fackföreningsrörelse utan mer vittgående politiska ambi-
tioner, sådana föreställningar tror jag således är felaktiga. Om inte alla 
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tecken slår fel är Solidarnosc antagligen i grunden precis så ”radikal” och 
”extremistisk” som framgick av besluten och resolutionerna i Gdansk. 

Thyberg var nu på väg att revidera sin samförståndsvision. Han skrev att 
förhoppningarna om att rörelsen eftersträvade ett nytt jämviktsläge 
inom det rådande systemet, ett modus vivendi med kommunistpartiet, 
hade byggt på en illusion. Alla tecken tydde på att Solidaritets mål nu 
var att en gång för alla i grunden ändra samhällssystemet och därmed 
bryta kommunistpartiets – och Sovjets – dominans i Polen. Detta var 
den rimliga utgångspunkten för bedömningar av den framtida utveck-
lingen och risken för en konfrontation.97 

Att Solidaritet inte längre såg sig i första rummet som en fackförening 
utan som en politisk opposition var en nyhet som väckte betänkligheter 
hos många av rörelsens sympatisörer. När den kanadensiske ambas-
sadören i Stockholm, Joseph Couvrette, diskuterade saken med  pol-
chefen Lennart Eckerberg och Peter Osvald från Pol 1 var alla bekym-
rade. Frågan var, sade Eckerberg, ”om inte Solidaritet, i eget och Polens 
intresse, borde ha stannat upp och sökt konsolidera de vunna posi-
tionerna i stället för att redan vid innevarande kongress gå fram så hårt 
med krav och uttalanden av rent politisk innebörd”. I den polska och 
östeuropeiska verkligheten var dessa krav förknippade med stora risker. 
Osvald framhöll att Sovjet kunnat acceptera utvecklingen i Polen främst 
p.g.a. att partiet förblivit marxistiskt-leninistiskt och Solidaritet hållit sig 
inom sina fackliga ramar. ”[F]rån svensk sida”, sade han, var man för-
vånad över att Solidaritet gått så långt vid sin kongress. Kanadensaren 
konstaterade att synsätten i Stockholm och Ottawa stämde väl överens.98 

Osvalds antydningar om att det fanns en svensk samsyn om Soli-
daritets utveckling hade knappast fog för sig. Den 9 oktober, en dryg 
vecka efter samtalet på UD, inkom ett telegram från Warszawa som 
talade ett helt annat språk. Ambassadör Thyberg hade då några dagar 
tidigare varit uppkallad till vice utrikesministern Dobrosielski och fått 
höra hur olämpligt det var att utländska regeringar blandade sig i Polens 
inre angelägenheter. Utrikesministern hade dock gjort undantag för vad 
han kallade ”helpful statements”. Vad han syftade på torde ha varit t.ex. 
danske utrikesministern Olesens uttalande att det var i västs intresse att 
göra allt för att förmå Solidaritet att inte fortsätta på den inslagna vägen 
eller österrikiske förbundskanslern Kreiskys uppmaning till Polens 
arbetare att sluta strejka och börja arbeta.99 Thybergs telegram kan läsas 



 
 

D E N  D I S K R E T A  I N B L A N D N I N G E N S  K O N S T  
 

 89 

som en kommentar till sådana uttalanden. I ganska temperamentsfulla 
vändningar påminde han om att den ekonomiska situationen gick mot 
en katastrof och nämnde att ”på sina håll” hävdades att orsaken till detta 
var att polackerna inte arbetar utan bara ”strejkar och bråkar”.  

Allt oftare möter man denna attityd hos annars sansade utländska 
bedömare. Namnkunniga statsmän i väst, som borde veta bättre, har i 
offentliga uttalanden gjort sig skyldiga till denna felsyn. Det är tack-
nämligt att inga svenska företrädare gjort liknande uttalanden och där-
igenom understött en av huvudteserna i den sovjetiska och östtyska 
propagandan. Det är nämligen i grunden fel att skylla Polens olyckor på 
att polacker inte arbetar. 

Det var inte strejkerna, poängterade Thyberg, som var orsaken till den 
ekonomiska krisen utan ett ekonomiskt system som tillåtit ”gigantiska 
felsatsningar”, ett ”oerhört slöseri med kapital och människor” och en 
”helt sanslös skuldsättning av landet”. För att Polen skulle komma ur 
den onda cirkeln och återvinna ekonomisk stabilitet krävdes menade 
Thyberg två saker. Den ena var kreditstöd från omvärlden. Den andra 
var en ekonomisk reform som innebär en systemförändring som gav 
folket en del av makten. Polens arbetare var beredda att arbeta i utbyte 
mot demokrati och rättvisa. Med hänvisning bland annat till de själv-
styrelsereformer som höll på att genomföras framhöll Thyberg att ”det 
nya facket” gradvis tilltvingat sig den ena rättigheten efter den andra. 
Fick detta fortsätta skulle även den ekonomiska verkligheten förändras. 
Detta var, menade han, ”den mest hoppfyllda utvecklingen i Östeuropa 
på mycket, mycket lång tid”.100 Kort sagt, den lösning på Polens 
dilemma som Thyberg kunde skönja, handlade inte längre om att ge 
Solidaritet en roll inom ramen för ett av partiet dominerat kom-
munistiskt system, utan om att acceptera att Solidaritet tog ledningen i 
arbetet på att demokratisera det polska samhället. Ambassadören 
bejakade Solidaritets radikalisering. 

Den demokratisering Thyberg såg framför sig förutsatte att partiet 
var med på noterna, vilket med tanke på de konservativas framgångar 
och Moskvas och Kanias varningar före kongressen, verkade osannolikt. 
Men i början av november såg det ändå ut som om en överenskommelse 
var möjlig. Den 4 november möttes ärkebiskop Glemp, den katolska 
kyrkans primas, partiledaren Jaruzelski och Solidaritets ordförande 
Wałęsa. Den kommuniké som PAP (den officiella polska nyhetsbyrån, 
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Polska Agencja Prasowa) gav ut efter mötet sade inte vad som avhand-
lats. Men Thyberg noterade att den presenterade mötet som det första 
mellan ledarna för Polens ”tre ledande krafter”. Han läste detta som ett 
erkännande av att kommunistpartiet inte längre ensamt hade den 
ledande rollen. Hans intryck att partiet retirerat förstärktes av att 
Jaruzelski sagt sig vara beredd att diskutera alla frågor, vilket menade 
han, torde inbegripa även grundläggande förändringar i det polska 
samhällssystemet. Jaruzelski ansåg att det brådskade med ”drastiska 
åtgärder för att avvärja ett totalt sammanbrott i Polen”. 

Thyberg hade, som redovisats, en stark tro på det polska folket som 
en mäktig kraft i demokratiseringens tjänst och han menade nu att 
mötet tydde på att Jaruzelski var på väg att anpassa sig till detta faktum. 
”Det verkar”, skrev han, ”som om Jaruzelski bedömer risken över-
hängande för att partiet helt enkelt sopas bort om det inte nu går 
Solidarnosc till mötes på ett helt annat sätt än tidigare.” 

Partiets maktmonopol måste brytas, det går inte längre att styra Polen 
utan demokrati, landets styre måste återspegla att det finns tre verkliga 
krafter i Polen, nämligen kyrkan som stöds av nästan alla polacker, 
Solidarnosc som har tio miljoner medlemmar och kommunistpartiet 
som tack vare stödet från Sovjet fortfarande har de fysiska makt- och 
våldsmedlen i sina händer. 

Sett i detta perspektiv innebar mötet, skrev Thyberg, ”ett rätt oerhört 
medgivande för att komma från en kommunistisk partiledare”. Mötet 
följdes av trepartsförhandlingar men om de verkligen skulle leda till en 
verklig förändring berodde på svårbedömda faktorer som de radikala 
Solidaritetsaktivisternas respektive partibetongens reaktion, samt, inte 
minst, vad kamraterna i Moskva drog för slutsatser.101 Ambassaden fick 
inte mycket information om förhandlingarnas förlopp. Thyberg miss-
tänkte att det inom både partiet och Solidaritet saknades kompromiss-
vilja i de grundläggande frågorna, men på UD skrev Osvald att 
förhandlingarna var svåra och tidskrävande men ändå gav ”skymten av 
ett hopp”.102  

 
*** 

Den nya samförståndsvision som förmedlades av ambassaden i War-
szawa efter Solidaritets kongress byggde på att partiet accepterade Soli-
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daritet som en likvärdig partner, inte bara som en integrerad del av ett 
system som ytterst styrdes av partiet. I sitt bejakande av Solidaritets 
radikalisering skilde sig Thyberg från kollegerna på UD och närmade sig 
den hållning som bland andra Tiden-redaktören och Solidaritets-sup-
portern Sten Johansson intagit.103 Rådet att stanna upp och befästa 
vunna framgångar avvisade han, kanske med tanke på att den håll-
ningen tidigare lett till att allt det vunna gått förlorat. Han menade också 
att partiet måste inse att den demokratisering som Solidaritet krävde var 
en förutsättning för att den alltmer desperata ekonomiska situationen 
skulle kunna lösas. 

Men partiets dilemma var, som Thyberg påpekat, att om det gick 
Solidaritet till mötes riskerade det att väcka vrede i Moskva. Sovjet var 
ingen ”pappersbjörn”, som många polacker, enligt Thyberg, kommit att 
tro.104 Under senhösten 1981 kom rapporterna från Warszawa allt oftare 
att handla om att varken björnen själv eller dess polska anhängare var att 
leka med. 

Den dramatiska hösten 1981: svenska kommentarer och bedömningar 

Ambassaden i Warszawa framställde alltså en samförståndslösning med 
Solidaritet som en med partiet jämbördig partner, som en både rimlig 
och möjlig utgång av den polska krisen. Det innebar inte att den höll en 
sådan lösning för den mest troliga. I själva verket framhöll den under 
hela krisen att risken för en våldsam upplösning var överhängande, 
vilket var en följd av det grundläggande dilemma som den polska 
regimen stod inför. Om den, som Moskva länge krävt, införde krigslagar 
skulle Solidaritet sannolikt proklamera generalstrejk. Det hade Soli-
daritets nationella samordningskommitté förklarat redan i mars 1981 
och den utfästelsen upprepades i början av december. Thybergs bedöm-
ning var att generalstrejk skulle leda till polskt inbördeskrig vilket i sin 
tur kunde leda till en sovjetisk militär intervention.105 Också om regimen 
valde att ge efter för Solidaritets krav var risken överhängande att Sovjet 
skulle finna det nödvändigt att, enligt Bresjnevdoktrinens principer, 
ingripa med militärmakt för att rädda ”socialismens landvinningar”.106 
Vare sig regeringen valde konfrontation eller kompromiss var alltså 
risken för en våldsam upplösning överhängande. Det var den grund-
läggande bedömningen. 
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Med denna olycksbådande analys som utgångsvärde är det inte 
förvånande att ambassadens rapporter är fulla av uttryck som ”en ny 
konfrontation som mycket väl kan bli den hittills allvarligaste”, ”man 
bör vara beredd på vad som helst” eller ”stämningen i landet kan utan 
överdrift betecknas som explosiv”.107 Visserligen hade ambassaden även 
tidigare varnat för att en katastrof kunde vara på väg men aldrig lika ofta 
och kraftfullt som under senhösten 1981. 

Till den akuta krisatmosfären denna höst bidrog i hög grad det 
katastrofala försörjningsläget. Som nämnts befanns sig det polska folk-
hushållet i en nedåtgående spiral redan sommaren 1980 när den epok-
görande strejkvågen inleddes, och läget hade sedan dess blivit stadigt 
sämre. Ambassaden beskrev i oktober situationen som alarmerande. 
Produktionen sjönk kraftigt eftersom det rådde brist på råvaror och på 
insatsvaror för industrin. Bönderna hade slutat sälja eftersom det inte 
fanns några industrivaror att köpa för pengarna. Affärerna var tomma, 
inte bara på livsmedel utan även på skor, kläder och husgeråd. 
Förutsägelserna inför den kommande vintern var olycksbådande. Ett 
land mitt i Europa skulle inte längre klara sin egen försörjning med så 
grundläggande förnödenheter som värme, vatten, el, mat, kläder och 
tvål. Miljoner polacker skulle frysa, risken för epidemier öka.108 

Om polackerna skulle reagera på den ekonomiska krisen med uppror 
eller apati var en öppen fråga. Rapporterna från Warszawa förmedlade 
tecken på bådadera, men mest handlade de om de strejker och 
demonstrationer med vilka polackerna uttryckte sitt missnöje med sina 
herrar, både de i Warszawa och de i Moskva. För ledningen i Kreml var 
detta ytterligare ett tecken på att den polska regimen hade förlorat 
kontrollen och i ett nytt brev daterat den 17 september uppmanade den 
sina polska kamrater att vidta ”beslutsamma” åtgärder för att få ett slut 
på den antisocialistiska och antisovjetiska propagandan. En artikel i 
Pravda talade ett liknande språk. Innebörden i dessa deklarationer var, 
enligt Thyberg, att om regimen inte ingrep mot antisovjetiska ord och 
handlingar så skulle Moskva anse att Polen brutit mot sina förpliktelser 
som medlem av Warszawa-pakten. Man skulle därmed – enligt en i väst 
rätt allmänt omfattad uppfattning – nått den punkt där ett sovjetiskt 
militärt ingripande blev ofrånkomligt. ”Närmare ett ultimatum kan man 
inte gärna komma.”109 
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En vecka senare deltog Ullsten i FN:s generalförsamlings möte och i 
sitt tal där vände han sig i otvetydiga ordalag mot sovjetisk inblandning i 
den polska utvecklingen. Polen befann sig, sade han, i en lovande 
utveckling mot grundläggande demokratiska rättigheter. Men Sovjets 
”öppna och brutala krav att utvecklingen måste vändas tillbaka” ingav 
stigande oro. Polackerna borde själva få bestämma sin framtid utan 
utländsk inblandning. FN-stadgan gav inte stormakterna myndighet att 
påtvinga mindre nationer sin vilja.110 Ytterligare en vecka senare kallades 
Thyberg upp till vice utrikesminister Dobrosielski på Utrikesministeriet 
i Warszawa. Där han fick han höra att Ullstens tal vållat polackerna 
allvarliga bekymmer: ”Polen sökte göra allt för att förbättra öst-väst 
förbindelserna, men det svenska uttalandet tjänade det motsatta syftet.” 
Att tala om sovjetisk inblandning i Polen försvårade ”saker och ting”. 
Det skapade misstroende i förhållande till ryssarna, som frågade sig vem 
som egentligen inspirerat den svenske utrikesministerns uttalande. 
Dobrosielski sammanfattade: ”ju mindre som sägs om Polens interna 
situation desto bättre”.111 

Thyberg höll det för troligt att ryssarna på ett eller annat sätt låg 
bakom Dobrosielskis klagomål och i vissa av dennes formuleringar såg 
han en antydan om att ryssarna misstänkte att Ullstens uttalande 
”inspirerats” från polskt håll.112 Det är alltså återigen frågan om att yttre 
inblandning uppfattades som, eller användes som, tecken på att inte 
bara Solidaritet utan även den polska regimen stod i förbund med 
illasinnade krafter i väst. 

Att länderna i väst betraktades som på något sätt delaktiga i det som 
hände i Polen bekräftades senare i oktober när utrikesminister Czyrek 
kallade upp, i tur och ordning, de brittiska, amerikanska, franska, väst-
tyska och svenska ambassadörerna till samtal. Till Thyberg sade Czyrek 
att kommunistpartiets försök att nå politisk förnyelse och social endräkt 
hade omintetgjorts av hökarna i Solidaritet, som vägrade delta i samtal 
och förhandlingar och saboterade regeringens initiativ. Han beklagade 
Ullstens FN-uttalande; den svenske utrikesministern borde stödja den 
polska regeringens ansträngningar att stabilisera läget i stället för att 
fördöma sovjetiska hot om intervention. Nu var man, menade Czyrek, 
på väg mot en konfrontation, som skulle innebära en katastrof för Polen 
och därtill allvarligt försämra det internationella läget. Katastrofen 
kunde undvikas endast om Jaruzelski fick stöd i sina försök att 
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stabilisera läget.113 De fyra andra ambassadörerna fick motta ett liknande 
budskap. Efteråt diskuterade de varför just de kallats upp. Västtysken 
ansåg att det var för att deras länder haft särskilt livliga kontakter med 
Solidaritet.114 Det budskap Czyrek ville förmedla var, trodde Thyberg, att 
man närmade sig bristningsgränsen och att den polska regeringen snart 
kunde komma att tillgripa hårdare metoder. Hans fyra kolleger höll med 
om att det var ett av syftena. Ett annat syfte, som den västtyske 
ambassadören tyckt sig finna, var att man i dessa länder skulle dra 
slutsatsen att man borde försöka påverka Solidaritet i modererande 
riktning.115 

Czyreks budskap förstärkte oron för en våldsam upplösning och 
under oktober-november 1981, liksom i november 1980 och mars 1981, 
förberedde sig UD för en polsk flyktingström. Theutenbergs PM från 
1980, som fastställde de humanrättsliga principernas företräde, togs 
fram ur skåpet.116 Ambassaden i Warszawa förstärktes med en kommis-
sarie från Rikspolisstyrelsen som skulle hjälpa till med flyktingfrågor.117 
Samtidigt påminde UD svenskar som planerade att åka till Polen om att 
de reste på egen risk och att de borde veta var svenska ambassaden 
ligger.118 

Hotet om en våldsam upplösning upplevdes alltså som över-
hängande. Samtidigt fortskred – vilket bara de invigda plus CIA119 visste 
– förberedelserna för införande av krigslagar. Den 2 december bröts en 
veckolång ockupationsstrejk vid Brandsoldatsakademin i Warszawa av 
säkerhetsstyrkorna ZOMO. Dagen därpå meddelade Solidaritets ledning 
att den skulle utlysa generalstrejk om Sejmen antog ett förslag om 
undantagslagar. Thyberg konstaterade den 4 december att de förhopp-
ningar som knutits till trepartsförhandlingarna mellan regimen, Soli-
daritet och kyrkan nu grusats. Han lade skulden främst på partiet som 
inte varit redo för de nödvändiga demokratiseringsreformerna, och han 
påminde än en gång om risken för att hårdare tag mot oppositionen 
skulle följas av generalstrejk och inbördeskrig.120 Men precis som under 
de gångna 16 månaderna fortsatte rapporterna att pendla mellan hopp 
och förtvivlan. Den 10 december skrev Thyberg att han hade intrycket 
att krisen kunde ha passerat sin kulmen. En katolsk ledamot av Sejmen, 
Ryszard Reiff, hade vid ett lunchsamtal förutspått att en kompromiss var 
på väg i frågan om undantagslagar. Reiff hade också dagen innan haft ett 
långt samtal med Jaruzelski och fått intrycket att denne var öppen för 
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kompromisslösningar. Solidaritet hade i ord uppträtt synnerligen aggres-
sivt men primas Glemp hade enligt uppgift talat med Wałęsa och de 
andra ledarna och uppmanat dem att lugna ner sig. Thyberg trodde att 
Jaruzelski nu sökte efter samförståndslösningar som inte skulle bli alltför 
förödmjukande för partiet. ”Vad som idag avtecknar sig är konturerna 
till en möjlig uppgörelse så att Polen skall kunna klara sig också över 
denna kris.”121 

Tre dagar senare, den 13 december, rapporterade ambassaden att 
krigslagar införts i Polen. Tusentals Solidaritetsaktivister hade omedel-
bart arresterats.122 

Fred och framsteg: en omöjlig kombination? 

Den engagerade opinionen i väst hade två förhoppningar på utveck-
lingen i Polen. Den ena var att en sovjetisk invasion skulle undvikas, den 
andra att de framsteg som gjorts i form ökad frihet skulle bevaras. För 
att de förhoppningarna skulle uppfyllas krävdes att de moderata mitten-
krafterna inom partiet respektive oppositionen stärkte sina ställningar 
och enades om en kompromiss som även Moskva kunde leva med. Men 
de moderata och förhandlingsvilliga stärkte inte sina ställningar. Inom 
partiet behöll betongen, något oväntat, sina positioner och inom Soli-
daritet kom radikala grupper att dominera scenen.  

Omvärldens försök att påverka utvecklingen i Polen handlade länge 
om att i mer eller mindre diskreta former uppmana regimen att visa 
större medgörlighet. Med Solidaritets radikalisering vände vinden och 
från flera håll riktades nu i stället maningar till Solidaritet att dämpa sin 
framfart. Man menade att Solidaritet borde ha stannat upp och gått in 
för att konsolidera gjorda vinster snarare än gå vidare och ställa nya 
krav. Också på UD i Stockholm följde tankarna sådana banor. Thyberg i 
Warszawa ställde sig däremot bakom det radikaliserade Solidaritet. Det 
var, menade han, det oberoende facket som hade en plan som kunde ta 
Polen ur den pågående ekonomiska krisen; partiet däremot hade 
försuttit sin chans att leda landet in i på nya vägar. Samtidigt som han 
trodde på Solidaritets förmåga trodde han även på att gräsrötterna inom 
partiet kunde påverka utvecklingen. 

Hösten 1981 tycktes den samförståndsvision som innebar att Solida-
ritet integrerades i en av partiet ledd politisk ordning vara överspelad. 
Solidaritet gjorde nu anspråk på rollen som en jämbördig och i prakti-
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ken drivande och vägvisande partner. Det var högst osäkert om en sådan 
utveckling kunde accepteras i Moskva. I Stockholm och i Sydsverige för-
beredde man sig åter för att ta emot flyende polacker.  

För att förhindra katastrofen kunde mäktiga länder som USA hota 
med ekonomiska sanktioner; Sverige fick, liksom andra mindre makter, 
nöja sig med att åkalla höga principer. Regeringen hänvisade vid flera 
tillfällen till FN-stadgan och Helsingforsavtalet som gav Polen rätt att 
utan inblandning utifrån reformera sina inre angelägenheter och som 
avvisade användningen av våld eller hot om våld i de mellanstatliga 
relationerna. Men det var svårt att veta vilka effekter sådana uttalanden 
fick. Att blanda sig i Polens affärer under den oroliga hösten 1981 var 
vanskligt: alla tjänster den svenska regeringen försökte göra polackerna 
kunde lätt förvandlas till björntjänster. Förberedelser att ta emot 
flyktingar kunde bidra till att ytterligare öka en redan alltför hög kris-
temperatur. Uttalanden mot icke-inblandning kunde hökarna i Moskva 
anföra som belägg för Solidaritets band till imperialistiska makter; 
alternativt kunde de användas för att diskreditera den polska regimen 
genom att göra gällande att det var den som beställt dessa åthutningar 
från väst. Men tystnad var inte heller något bra alternativ, inte för 
oppositionen i Polen som behövde moraliskt stöd, och inte heller för 
den svenska regeringen som behövde visa att den tog ställning för 
demokrati och frihet.  

1982: Krigslagarnas år 

Att återta kontrollen var målet med Jaruzelskis kupp. Hans resonemang 
om att landet hotades av totalt kaos på grund av Solidaritetsledarnas 
hänsynslösa konfrontationspolitik ledde till slutsatsen att någon måste ta 
ansvar för att förfallet hejdades och ekonomins hjul åter sattes i rullning. 
Därför hade det militära nationella räddningsrådet bildats och företrä-
dare för Solidaritet och andra oppositionella organisationer hade fängs-
lats och internerats. 

Regimens primära uppgift efter kuppen var att få igång produktionen 
i gruvor och industrier och att upphäva den värsta bristen på livsmedel 
och andra dagligvaror. Viktiga företag ställdes under militär kontroll för 
att garantera närvaro och disciplin. Men på sikt gällde det att försöka 
vinna den egna befolkningens förtroende; annars skulle alla initiativ från 



 
 

D E N  D I S K R E T A  I N B L A N D N I N G E N S  K O N S T  
 

 97 

regeringen mötas av obstruktion eller apati. Regimen utlovade reformer 
inom näringsliv och politik. Polen skulle inte återgå till läget före augusti 
1980 hade Jaruzelski sagt den 13 december 1981; men reformerna skulle 
införas under ordnade former.123 Men trots att reformvännen Mieczysław 
Rakowski, illa sedd i Moskva, fungerade som vice premiärminister 
hände inte mycket i det avseendet under den tid krigslagarna gällde.124 

Ett annat sätt att vinna folkets acceptans var att visa att regimen 
respekterades av västvärlden. Men det var en svår uppgift och allra svå-
rast var att återupprätta normala kontakter med amerikanarna. Presi-
dent Reagan reagerade snabbt och indignerat på kuppen och beslöt att 
införa omfattande ekonomiska sanktioner inte bara mot Polen utan 
även mot Sovjet. Polackerna svarade med anklagelser för att bryta in-
gångna avtal och utöva utpressningspolitik och de officiella relationerna 
var minst sagt kyliga. Den amerikanska ambassaden i Warszawa förde 
dock ingen isoleringspolitik utan upprätthöll korrekta relationer med 
det polska utrikesministeriet. Regimen Jaruzelskis relationer till Väst-
europa var inte heller bra men ändå bättre. Den som var minst kritisk till 
kuppen var kanske Willy Brandt, som i egenskap av ordförande i Socia-
listinternationalen formulerade ett utlåtande som visserligen kritiserade 
att mänskliga rättigheter inte respekterats men samtidigt andades 
förståelse för Jaruzelskis trängda läge. Men Socialistinternationalen for-
mulerade i Brandts frånvaro ett nytt, skarpare uttalanden mot Jaruzelski, 
och även den västtyska fackföreningsrörelsen intog en mer kritisk 
hållning till kuppen och var mer mån än Brandt att hålla kontakt med 
Solidaritet.125 Flertalet västeuropeiska regeringar uttalade otvetydig 
kritik av Jaruzelskis brott mot de mänskliga rättigheterna och anslöt till 
de tre kraven på krigslagarnas upphävande, fångarnas frisläppande och 
återupptagande av dialogen med oppositionen. Däremot var det ingen 
som helt slöt upp bakom den amerikanska sanktionspolitiken.126 

I svensk utrikespolitik hade intresset för Polen under hösten 1981 
kommit att trängas undan av ubåtsincidenter och därav följande frik-
tioner i relationerna till Sovjetunionen. Med Jaruzelskis kupp i decem-
ber hamnade Polen åter i brännpunkten men Sveriges viktigaste 
internationella engagemang under de följande åren gällde nedrustnings-
frågan. Under ESK:s uppföljningsmöten tog Sverige initiativ till en 
konferens om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrust-
ning. En sådan kom också till stånd och förlades till Stockholm där den 
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pågick mellan januari 1984 och september 1986. Men samtidigt käm-
pade den polska oppositionen för sin överlevnad och för Sverige och 
andra västländer gällde det att finna bästa sättet att stödja den och få 
regimen att böja sig för de tre kraven. Under 1982 var det kravet på 
krigslagarnas upphävande som stod i centrum. 

De första reaktionerna på kuppen 

Den spontana reaktionen i väst på Jaruzelskis kupp var att visa sitt stöd 
för det polska folket. Så var det också i Sverige. När statsminister Fälldin 
i ett uttalande den 23 december uppmanade svenskarna att visa sitt stöd 
för Polens folk genom att ge ”rejäla bidrag” till de hjälpsändningar som 
organiserades runt om i landet blev gensvaret starkt. Hjälporganisa-
tioner översvämmades av gåvor till Polen. Före jul hade närmare 25 
miljoner kronor samlats in. Julkollekten i många av landets kyrkor till-
föll Polens barn. Ett regeringsbeslut att paket från och med den 29 
december skulle få sändas portofritt till Polen väckte omedelbar anklang. 
Från Halmstad, som exempel, lämnades under den första dagen in 
försändelser med en sammanlagd vikt på över 50 ton.127 Samtidigt fort-
satte fackföreningsrörelsen sitt stöd till Solidaritet genom att bekosta 
Informationskontoret i Stockholm och genom materiellt stöd till den 
underjordiska informationsverksamheten i Polen.128 Man får gå tillbaka 
till andra världskriget för att finna ett lika starkt folkligt engagemang för 
ett grannland. 

Den politiska reaktionen på kuppen gav uttryck åt detta folkliga 
engagemang, samtidigt som den präglades av risken för sovjetisk 
inblandning. Kuppen innebar visserligen att risken för en militär inter-
vention – ett nytt 1968 – hade minskat. Men man kunde inte bortse från 
möjligheten att ett folkligt motstånd mot kuppen skulle leda till våld-
samheter, vilka i sin tur kunde föranleda ryssarna att intervenera. Därför 
valde flera politiska ledare att i sina kommentarer påminna om prin-
cipen om icke-inblandning.129 

Men precis som tidigare var begrepp som ”icke-inblandning” och 
”interna angelägenheter” tveeggade. Att använda dem i samband med 
kuppen innebar en risk att framstå som en som lämnade den polska 
oppositionen i sticket. I det första svenska uttalandet efter kuppen, som 
kom den 14 december, upplyste statsminister Fälldin att han inför 
försvarsrådet konstaterat ”att läget ger anledning till betydande oro, men 
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att det rör sig om en intern polsk angelägenhet.”130 Avsikten torde ha 
varit att bekräfta att något ännu värre, d.v.s. en invasion av främmande 
trupper, inte hade inträffat. Men ordvalen kunde misstolkas och i en 
kommentar två dagar senare förklarade Olof Palme, utan att direkt 
nämna Fälldins uttalande, att det som hänt inte var en intern polsk fråga 
utan en angelägenhet för alla som stod upp för mänskliga fri- och rättig-
heter. Samtidigt meddelade han att den socialdemokratiska riksdags-
gruppen anslutit sig till de tre krav som regeringarna i väst nu ställde på 
den polska ledningen.131 

Två dagar senare, den 18 december, var det utrikesminister Ullstens 
tur att kommentera formuleringen ”intern polsk angelägenhet”. I en 
redogörelse för Utrikesnämnden underströk han att händelserna i Polen 
självklart angick även Sverige. När omistliga värden som demokrati och 
mänskliga fri- och rättigheter utplånades fick man inte tiga. Men man 
kunde heller inte acceptera att den mäktige grannen Sovjetunionen 
blandade sig i Polen inre angelägenheter. Polen måste själv välja väg. 
Han sammanfattade: ”Det är självklart endast ur denna synpunkt som 
händelserna i Polen kan sägas vara en intern polsk angelägenhet. Under 
våren 1982 bekräftades den tolkning av Helsingforsdokumentet som 
innebar att försvaret av mänskliga rättigheter sågs som en gemensam 
internationell angelägenhet. 

Någon polemik mellan regering och opposition om den rätta 
hållningen till det som hänt i Polen kom aldrig att blossa upp. Enighet 
rådde om att Sverige måste markera sitt avståndstagande från kuppen 
och den nya regimen och efter förmåga stödja ”det andra Polen”. Hur 
det skulle gå till, vilka åtgärder som skulle användas och när de borde 
avbrytas skulle bli föremål för diskussioner inom utrikesförvaltningen, 
men inte för några partipolitiska kontroverser. 

Den officiella svenska protesten mot Jaruzelkis kupp överlämnades av 
utrikesminister Ullsten den 16 december till Polens ambassadör i Stock-
holm. Under åberopande av Helsingforskonferensens slutakt uttryckte 
han den svenska regeringens djupa oro över de polska myndigheternas 
”åsidosättande av människans grundläggande fri- och rättigheter”.132 
Två dagar senare sade Ullsten i ett offentligt uttalande att krigslagarna 
måste upphöra och de fängslade släppas. Sedan polska gruvarbetare fått 
sätta livet till i samband med en strejk slog statsminister Fälldin fast att 
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makthavarna i Warszawa mot allt förnuft slagit in på ”ofrihetens och 
våldets väg”.133  

De svenska protesterna ledde till att ambassadör Thyberg kallades 
upp till utrikesministeriet i Warszawa, där en tjänsteman uttryckte ”be-
drövelse” över Ullstens uttalanden. Men han gjorde det, rapporterade 
Thyberg, ”med så lätt hand och såg så olycklig ut att jag inte hade hjärta 
att svara”.134 

När det så blev dags för polske presidentens traditionella nyårs-
mottagning beslöt Thyberg, med UD:s goda minne, att stanna hemma. 
Inte heller skrev han sitt namn i den bok som lades ut i presidentpalatset 
för att ge beskickningscheferna möjlighet att uttrycka sina lyckönsk-
ningar inför det kommande året. De flesta Nato-länder liksom de nor-
diska länderna tycks ha följt samma linje. Thyberg rapporterade dock 
senare att han straffades för sina markeringar genom att avtalade möten 
på polska utrikesministeriet inhiberades.135 
 

*** 
Att Sverige skulle ta avstånd från kuppen och de metoder regimen 
använde mot oppositionen var självklart. De officiella uttalandena var 
skarpa. Den polska regimen anklagades för brott mot principer som 
Polen förbundit sig att respektera som medlemmar av FN och som 
signatärer av 1975 års Helsingforsdokument. Sverige ställde sig bakom 
dem som enligt Jaruzelski fört Polen till avgrundens rand. Men frågan 
var om denna polska opposition verkligen förblev en kraft som kunde 
förvalta omvärldens stöd. 

Brinner elden under askan? 

Många var beredda att stödja Solidaritet och andra fria grupper, men 
skulle stödet bli uthålligt krävdes att oppositionen visade vilja och för-
måga att fortsätta kampen. Från Stockholms horisont var det oklart hur 
det förhöll sig med den saken. Den generalstrejk som enligt Soli-
daritetsledningen skulle inledas när krigslagar infördes, inträffade aldrig, 
och de smärre strejker som bröt ut dagen efter Jaruzelskis tal stoppades 
av säkerhetstrupperna ZOMO och andra polisiära styrkor. Nya 
sporadiska strejker bröt ut under de följande månaderna men inga 
större samordnade aktioner.136 De svenska observatörerna var osäkra om 
hur läget skulle tolkas. Vid en Polen-genomgång längre fram under 
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våren 1982 konstaterade Göran Berg på Pol 1 att man ända sedan 
kuppdagen fått två parallella slag av information; dels att det jäste under 
ytan och att en allmän resning var att vänta, dels att resignation och 
apati rådde och att militärregimen kommit för att stanna.137 Bevarade 
rapporter och PM bekräftar Bergs beskrivning. 

Den som klarast företrädde uppfattningen att ”elden brann under 
askan”138 var Thyberg i Warszawa. Han hade under året innan skrivit 
mycket om den beslutsamhet och motståndsvilja som präglade den 
polska arbetarklassen och den nya oberoende fackliga rörelsen, och han 
hade förutspått att undantagstillståndet skulle följas av generalstrejk så 
som Solidaritet varnat. Under de första veckorna efter kuppen noterade 
han visserligen någon enstaka gång tecken på passivitet och upp-
givenhet139 men huvudbudskapet var att motståndet levde. När regimen 
påstod att fullståndig fred rådde i landet skrev han att det var frestande 
att beteckna det som ”ren lögn” och led i en desinformationskampanj. 
Det hade förekommit öppet motstånd mot militärregimen på många 
arbetsplatser. Motståndsviljan fanns kvar och skulle sannolikt söka sig 
nya former. Möjligheten av ett regelrätt inbördeskrig kunde inte ute-
slutas. 140 Under hela december underbyggdes bilden av ett växande mot-
stånd med exempel på strejker och demonstrationer och sammanstöt-
ningar med milisens motoriserade förband. Nu kom också uppgifter om 
soldater som hade deserterat och anslutit sig till de strejkande. Tecknen 
på att regimen var allvarligt skakad hopade sig, hette det den 22 
december. Ärkebiskop Glemp hade vid samtal sagt att inbördeskriget nu 
var ”den allt överskuggande faran”.141 

I januari 1982 trodde Thyberg att motståndet skulle anta mindre 
uppseendeväckande former som t.ex. maskningsaktioner.142 Men i mars 
1982 skrev han att folk återigen vågade visa vad de tyckte. Strejker och 
andra protestaktioner kunde inte uteslutas. Stockholm borde, skrev han, 
”avvakta med beslut och åtaganden som ger intryck av att vi trots allt 
accepterat den nuvarande situationen hur illa vi än säger oss tycka om 
denna. Loppet är inte kört i Polen.”143 

Under den kommande sommaren och hösten kunde Thyberg rap-
portera om olika regimfientliga manifestationer, t.ex. den 1 maj, den 3 
maj och den 31 augusti, den dag då Gdańsk -avtalet undertecknats. Thy-
berg såg manifestationerna som uttryck för en levande motståndsvilja 
och han förutsåg fler sammandrabbningar mellan oppositionen och 
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myndigheterna.144 Många av hans rapporter under året handlade om 
motståndsviljan bland arbetare och ungdomar och om den demokra-
tiska oppositionens obrutna frihetslängtan.145 

Men uppfattningen att elden brann under askan delades som sagt 
inte av alla. Redan kring årsskiftet 1981/82 kom information till UD som 
pekade i en annan riktning, som talade om en atmosfär av underkastelse 
och rädsla hos befolkningen. Tanken att detta var en fasad bakom vilken 
motståndet pyrde avvisades. Vid mitten av januari var bedömningen på 
UD att första ronden i den polska kampen gått till Jaruzelski.146 

I mitten av februari konstaterade Osvald att Polen nu präglades av 
uppgivenhet och resignation även om lokala protester och upplopp 
tydde på att motståndsfickor ännu fanns kvar. Solidaritet som nationell 
samlande organisation var krossad och en återgång till de frihetliga för-
hållanden som rådde före den 13 december 1981 förföll allt mer osanno-
lik. ”Mörkret håller på att sänka sig över Polen”, skrev han.147 En månad 
senare, då Thyberg skrev att ”[l]oppet är inte kört i Polen”, konstaterade 
Osvald i stället att: ”Mörkret har sänkt sig över Polen.”148 

Efter Sejmens beslut den 8 oktober om en ny fackföreningslag vari-
genom Solidaritet blev olaglig, blev UD:s bedömning ännu något 
dystrare. Nationell försoning tycks nu mer avlägsen än någonsin, för-
klarade Osvald vid en Polen-genomgång den 1 november 1982. Soli-
daritet hade visserligen etablerat en underjordisk struktur men hade fått 
allt svårare att agera. Den katolska kyrkan kvarstod som den enda 
obrutna moraliska kraften, men den hade blivit allt försiktigare av 
fruktan att själv bli regimens nästa offer.149 

Den helhetsbild som tecknades på UD var uppenbarligen nedslående 
och det är inte förvånande att den nyutnämnde kabinettssekreteraren 
Pierre Schori i november 1982 under ett Polen-möte till sist frågade: 
”Har vi rätt att resignera totalt ifråga om Polens framtid?” Som svar 
påminde Berg om att felaktiga prognoser förekommit och att utveck-
lingen kunde bli en annan än den mycket dystra man just tecknat. Men 
han hade svårt att se hur det skulle gå till.150 

Jaruzelski: patriot eller despot? 

Utgick man från att Solidaritet och andra oppositionella grupper var de 
enda förnyelseivrande krafterna och att dessa nu var förlamade var det 
givet att Polens framtidsutsikter tycktes dystra. Tänkte man sig att även 
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regimen ville förändra landet var mörkret inte lika kompakt. Jaruzelski 
hade i sitt tal den 13 december sagt att Polen inte skulle återgå till läget 
före augusti 1980. Den socialistiska förnyelsen skulle fortgå, men nu i 
ordnade former. Men ingen kunde veta om detta verkligen varit all-
varligt menat och om han i så fall hade det nödvändiga handlings-
utrymmet i förhållande till Moskva.  

Detta var viktiga frågor för att förstå vad som hände i landet. 
Diskussionerna i väst handlade mycket om var Jaruzelski stod någon-
stans. Den amerikanske försvarsministern Caspar Weinbergers kallade 
honom ”en rysk soldat i polsk uniform”, andra såg honom snarare som 
en polsk patriot. Till de senare hörde tyske förbundskanslern Schmidt 
som via kontakter inom den katolska kyrkan i Polen fått höra att 
Jaruzelski ansett att ett sovjetiskt ingripande var nära förestående. Han 
menade att amerikanarna bedrev en hetskampanj mot Jaruzelski.151 

Men om det var riktigt som Schmidt trodde, och de polska diplo-
materna antydde, att kuppen varit enda möjligheten att undgå ett rysk 
militärt ingripande, innebar det rimligen att Polen överskridit gränsen 
för vad Kreml kunde tolerera i fråga om ”socialistisk förnyelse”. Frågan 
var då om man kunde förvänta sig att Jaruzelskis regim hade möjlighet 
att efter kuppen återuppta reformarbetet och bevara Polens relativa 
öppenhet, det som Thyberg kallade den ”polska egenarten” En inte 
orimlig prognos var då att Polen skulle inleda en ”normalisering” av 
tjeckisk post-1968-modell, d.v.s. en återgång till oinskränkt och dogma-
tiskt partivälde. 

Trodde man däremot att regimen hade ett handlingsutrymme i 
förhållande till Moskva kunde man också hoppas på att en del av de 
reformer som tillkommit under Solidaritets-eran skulle kunna överleva. 
Det var också den arbetshypotes som kom att gälla på UD i Stockholm. 
Osvald ansåg att man från svensk sida inte borde ”utesluta möjligheten 
till en gradvis återgång [till civilt styre] och dialog”.152 Tydligast uttryckte 
han detta i en PM den 11 januari 1982, inför pol chefens besök i Bonn, 
enligt vilken ”vi” vägrade tro att allt var förlorat och fortfarande 
hoppades att dialogen mellan kyrkan, Solidaritet och regeringen skulle 
kunna återupptas och att något av det Solidaritet uppnått skulle kunna 
bevaras.153 

I rapporteringen från Warszawa under månaderna efter kuppen upp-
repade Thyberg sin uppfattning att Jaruzelski faktiskt hade ett visst 
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handlingsutrymme. Hans tolkning var att Moskva vore berett att accep-
tera reformer i Polen bara ordningen upprätthölls och landets utrikes-
politik låg fast.154 I början av juni skrev han att generalen troligen hade 
större handlingsutrymme än man vanligen trodde: ”Ryssarna skulle 
antagligen nödgas acceptera tämligen vittgående förändringar i Polen 
om Jaruzelski slog in på en sådan linje eller situationen här skulle visat 
sig kräva det.”155 I november återkom han till tanken att ”till och med en 
radikal nyordning i Polen” kanske var det pris Sovjet måste betala för att 
”äntligen få lugn och ordning i detta viktiga grannland.156 

Om det sålunda fanns ett handlingsutrymme i förhållande till 
Moskva inställer sig frågan om Jaruzelski och hans regim verkligen var 
intresserad av att använda det utrymmet till att reformera det socia-
listiska systemet i demokratisk riktning. Ullsten svarade nekande på den 
frågan när han i februari, vid ESK-konferensen i Madrid, yttrade att 
Jaruzelskis maktövertagande inte genomförts för att rädda nationen 
utan för att bevara de privilegierades makt. Den uppfattningen förekom 
vid något enstaka tillfälle i den diplomatiska rapporteringen, som när 
Thyberg i juni 1982 skrev att kuppen i grunden handlat om ”en ’elits’ 
ovilja att dela med sig av makt och privilegier”.157 Men detta var inte den 
enda eller dominerande uppfattningen: I regeringens utrikesdeklaration 
i mars slogs fast att tragedin i Polen var en följd av ”sovjetisk makt-
politik” i form av ”militära styrkedemonstrationer och politiska påtryck-
ningar”.158 På UD gav Osvald några månader senare en bild av generalen 
som snarare underströk hans maktlöshet. Han var klämd mellan två 
krafter som ställde diametralt olika krav: det sovjetiska ledarskapet och 
det polska folket: 

Det är mellan Sovjets krav på ”normalisering” och befolkningens kanske 
helt orealistiska men levande förhoppningar som Jaruzelski nu balan-
serar, utan att till synes kunna röra sig i någondera riktningen. Resultatet 
har hittills bara blivit ökad polisbrutalitet och skenreformer.159 

I oktober 1982 var även Thybergs bild av Jaruzelski mer förstående. Han 
konstaterade då att såväl regimens företrädare som de få besökare från 
väst som träffat honom var eniga om att han verkligen var en hederlig 
och uppriktig person som inte vill återgå till förhållandena före som-
maren 1980. När Thyberg nu läste hans försvar för den nya fack-
föreningslagen som skulle ge arbetarna möjlighet att bilda egna, obe-
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roende och självständiga fackföreningar frågade han sig om Jaruzelski 
”kanske rent av menar vad han säger”.160 

Regimen Jaruzelski förblev svårdefinierad. Om den bedrev försiktig 
reformpolitik eller var på väg tillbaka till realsocialistisk dogmatism var 
oklart. Dess åtgärder och beslut gav inga entydiga besked. I samband 
med en av Solidaritet utlyst strejk den 10 november visade sig regimen 
från sin repressiva sida när den lät förstå att de strejkande skulle ute-
stängas inte bara från den egna arbetsplatsen utan från hela arbets-
marknaden.161 Men bara några dagar senare, den 15 november, visade 
den ett annat ansikte. Lech Wałęsa släpptes fri och det kom signaler om 
att fler frigivanden var att vänta. Dessutom signalerade regeringen att 
krigslagarna snart skulle suspenderas. Thyberg aktade sig dock för 
snabba slutsatser om en ny och liberalare politik och slog fast att 
”[S]ystemet är oförändrat repressivt”.162 Också Osvald menade att dessa 
tecken på liberalisering måste betraktas med skepsis.163 

Samma skeptiska hållning intog de svenska observatörerna till 
Jaruzelskis besked den 12 december 1982 att krigslagarna skulle suspen-
deras från årsskiftet.164 Orsaken till misstänksamheten var att parla-
mentet just antagit nya lagar som delvis fyllde samma repressiva 
funktion som krigslagarna. En möjlig tolkning var dock att de nya 
lagarna tillkommit för att lugna partiapparaten och att Jaruzelski ändå 
var inställd på att så snart Sovjet medgav återge det polska folket en del 
av dess rättigheter och friheter. Om detta var en riktig tolkning var dock 
omöjligt att veta och man borde avstå från att utställa förhastade fribrev 
som byggde mer på önsketänkande än realiteter. Thyberg var inte impo-
nerad av de kolleger från väst vars positiva syn på regimen avspeglade 
deras av ekonomiska skäl betingade önskan att lätta på sanktionerna.165 
 

*** 
I slutet av det första året med krigslagarna var bedömningen på UD att 
det folkliga motståndet var brutet och oppositionen förlamad. Skulle 
ändå några steg tas i liberal och demokratisk riktning så måste det ske på 
regimens initiativ, men vad den ville var höljt i dunkel. 

Kritik och kontakt: den svenska politiken 1982 

Att Sverige skulle efter förmåga stödja en utveckling mot demokrati i 
Polen var självklart. Men hur det skulle gå till i det nya läge som inträtt 
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efter kuppen var inte lika klart. Den finske diplomaten Max Jacobson 
gav sin syn i en krönika med rubriken ”Östeuropas framtid” som var 
införd i SvD den 13 januari. Händelserna i Polen var utgångspunkten för 
hans resonemang och hans budskap var att västvärldens kritik av 
Jaruzelskis krigslagar var lättköpt och delvis okunnig. I det avslutande 
stycket sammanfattade han sin syn på hur väst borde forma sin politik: 

De som har att utforma den västliga politiken står [därför] inför ett 
välkänt dilemma. En politik av protester och bojkotter stillar deras sam-
vete men har liten inverkan på den verklighet som råder i Östeuropa. 
Endast en politik som innebär fortsatt samarbete kan påverka utveck-
lingen i Östeuropa i den riktning som den västliga opinionen önskar. 

I en kommentar som cirkulerade på UD framförde Stellan Ottosson, 
departementssekreterare på pol 1, skarpa invändningar mot många av 
Jacobsons synpunkter. Också till det citerade stycket var han kritisk, 
men inte odelat. Antagligen hade Jacobson rätt, skrev Ottosson, när det 
gällde politiken på lång sikt. Men, fortsatte han, på kort sikt vore det ett 
förräderi om inte västländerna uttryckte sin avsky inför krossandet av 
den polska frihetsrörelsen. Om de demokratiska länderna visade för-
ståelse för militärregimen, så skulle det bidraga, om än i ringa mån, till 
att knäcka den polska motståndsviljan. ”Jag tror”, avslutade han, ”att 
den är huvudorsaken till att Polen haft ett mänskligare system än de 
andra ’socialistländerna’”.166 

Ottossons linje innebar att politiken måste arbeta med olika 
perspektiv simultant. Kritik idag fick inte utesluta samarbete i fram-
tiden. Stöd till oppositionen fick inte förhindra kontakter med regimen. 
Denna kombination av kritik och samarbete var högaktuell under de 
första månaderna efter kuppen. Den 9 februari 1982 skulle ESK:s upp-
följningsmöte i Madrid återsamlas. Förhandlingarna i Madrid hade 
pågått under hösten 1981 och Sverige hade tillsammans med andra NN-
länder167 utarbetat ett förslag om sammankallande av en nedrustnings-
konferens för att om möjligt hejda den pågående upprustningen i 
Europa. Förhoppningen var att förslaget skulle kunna antas under 
uppföljningsmötet. Men för att det skulle lyckas fick inte kontakterna 
mellan öst och väst brytas. 

Sveriges både-och-linje utsattes för viss press från båda sidor. 
Amerikanarnas uppfattning var att alla länder i väst borde ställa sig 
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bakom en skarp och detaljerad kritik av Jaruzelskis kupp. I det syftet 
krävde de att mötesagendan i Madrid skulle kompletteras med en 
särskild session om Polen-frågan. Tillfrågade svenska diplomater 
avvisade förslaget och hänvisade till att de traditionella öppningsan-
förandena gav var och en möjlighet att ta upp Polen-frågan. Deras 
viktigaste argument var dock att om mötet kom att inledas med något 
som liknade en domstolsförhandling skulle resultatet bli en våldsam 
konfrontation mellan öst och väst och alla förhoppningar om framgång i 
nedrustningsfrågan skulle grusas.168 

Från öst-sidan kom det motsatta förslaget, dvs. att Sverige för att 
rädda nedrustningen borde helt avstå från att kritisera det som hänt i 
Polen. Svenska diplomater uppvaktades av kolleger från Sovjet, Ungern, 
Tjeckoslovakien och Polen som alla varnade för de negativa följderna av 
att ta upp Polen-frågan i Madrid; kanske skulle förhandlingarna bryta 
samman och nedrustningskonferensen i Stockholm punkteras. Det 
svenska svaret formulerades utförligt av Thyberg i ett samtal på polska 
utrikesministeriet. Sverige trodde på ESK-processens värde för freden i 
Europa och hade motsatt sig att använda ESK-förhandlingarna som 
domstol. Men antydningar om att man därmed äventyrade förhand-
lingarna, kunde inte hindra Sverige från att säga sin mening om det som 
hänt i Polen. ”Att hålla tyst när mänskliga rättigheter trampades under 
fötterna i ESK-länder var att göra ESK-processen en otjänst.”169 

Den svenska ståndpunkten var alltså att kritisera Jaruzelskis kupp 
utan att ordna en särskild debatt med just det syftet. Den ståndpunkten 
delades också av flertalet ESK-länder och när delegaterna samlades i 
Madrid den 9 februari hade det amerikanska förslaget fallit. Men många 
delegationer använde sina inledande anföranden till att kommentera 
”det polska dramat”. För Sveriges del uttryckte utrikesministern i otve-
tydiga ordalag den svenska ”dubbelståndpunkten”. Å ena sidan kriti-
serade han det som skett i Polen. Vi kan inte förbli tysta, sade han, när 
mänskliga och medborgerliga rättigheter kränks i Polen. Han avvisade 
Jaruzelskis förklaring att krigslagarna införts för att stoppa Solidaritets 
strejkterrorism. I själva verket handlade det om regeringens vägran att 
”verkligen dela makten i Polen”. Hans formuleringar var skarpa:  

Sålunda krossades en genuin folklig revolt, som hade miljontals män-
niskor inom Solidaritet bakom sig, för att rädda ett bankrutt system utan 
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all trovärdighet. Är det detta kommunister menar med proletariatets 
diktatur? 

Å andra sidan underströk han den hotfulla situation som uppstått 
genom ”den enorma och farliga uppbyggnaden av både kärnvapen och 
andra arsenaler”. Rustningsspiralen kunde endast brytas genom för-
handlingar i alla tänkbara fora och det gällde trots vad som skedde i 
Polen. ”Vi hjälper inte Polens folk”, förklarade han,  

genom att svika alla européers förhoppningar om ett stopp i den van-
vettiga vapenkapprustningen. […] Jag vädjar om att vi trots alla motsätt-
ningar måste försöka nå överenskommelser, som inte bara innebär ökat 
samarbete utan också stärker säkerheten genom en stabilisering av den 
farliga rustningssituationen på vår kontinent. Vi har alla ansvar för de 
miljoner européer som oroar sig för vår gemensamma framtid. 170  

Polen-frågan aktualiserades vid ytterligare två internationella konferen-
ser under våren 1982, dels vid ett möte med FN:s kommission för 
mänskliga rättigheter i Genève i februari, dels vid ett ECOSOC -möte i 
New York i april/maj.171 Vid båda tillfällena framförde den svenska dele-
gationen kritiska synpunkter och anklagade den polska regimen för att 
begå allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i sina försök att 
rädda ett misskrediterat system. Efter det senare tillfället sökte förste-
sekreteraren vid polska ambassaden i Stockholm upp UD:s Polen-hand-
läggare Osvald och framförde ”de polska vederbörandes stora besvikelse 
över att just Sverige hållit det skarpaste anförandet om Polen vid 
ECOSOC-mötet i New York”.172 

 
*** 

De svenska protesterna var, som Ottosson noterat i sina synpunkter på 
Jacobsons krönika, den spontana reaktionen på en dramatisk händelse. 
Protesternas tid tog för svenskt vidkommande slut i och med att Ullsten 
fördömde kuppen i FN den 15 oktober. Men det innebar inte att rela-
tionerna därefter normaliserades. Kvar fanns de långsiktiga marke-
ringarna mot den polska regimen. Hur de skulle utformas hade börjat 
diskuteras redan dagarna efter krigslagarna trätt i kraft.  
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Besöksbojkotten etableras 

I likhet med en rad andra europeiska länder tog Sverige avstånd från den 
amerikanska sanktionspolitiken.173 Redan innan någon formell förfrågan 
om svensk anslutning till sanktionerna inkommit förklarade kabinetts-
sekreterare Leifland för USA:s chargé d’affaires att Sverige av legala och 
konstitutionella skäl inte kunde ansluta sig till andra sanktioner än 
sådana som beslutats av säkerhetsrådet i enlighet med kapitel 7 i FN:s 
stadga. Vidare var man från svensk sida inte övertygad om det rimliga i 
den typ av sanktioner som föreslagits av Reagan. Vad gällde stopp för 
polska fiskare skulle ett motsvarande förbud avseende svenska vatten 
främst drabba det redan hårt prövade polska folket; ett stopp i kom-
munikationerna, t.ex. inställande av färjeförbindelserna skulle täppa 
igen en öppning för det polska folket och skulle försvåra den svenska 
humanitära hjälpen.174 Den svenska regeringen höll fast vid denna 
ståndpunkt även om man på UD kunde konstatera att Italien, Frankrike 
och i någon mån England närmade sig Reagans hållning. Västtyskarna 
däremot motsatte sig alla sanktioner som kunde äventyra handeln med 
östblocket.175  

Det fanns dock en form av sanktion mot regimen i Polen som län-
derna i väst kunde enas om, åtminstone inledningsvis, nämligen diplo-
matisk isolering genom att avbryta det officiella besöksutbytet. Det 
innebar att regeringsledamöter och högre tjänstemän, utöver den regul-
jära diplomatiska representationen, lät bli att resa till Warszawa och att 
inga inbjudningar gick ut till motsvarande polska befattningshavare.  

För den svenska utrikesledningen gällde, precis som i fråga om pro-
testerna, att förena skilda perspektiv, att markera sitt avståndstagande 
utan att klippa alla band. Inledningsvis var dock frågan inte så svår: När 
chefen för UD:s politiska avdelning i februari fick frågan om ett besök i 
Warszawa svarade han kort och gott att så länge Polen befann sig i 
krigstillstånd var besök inte aktuellt.176 Några månader senare utveck-
lade Thyberg den svenska inställningen vid ett samtal med vice 
utrikeministern Olechowski. Han förklarade att Sverige inte deltog i 
några försök att isolera Polen och överhuvudtaget inte trodde på nyttan 
av en sådan politik. Den svenska regeringen trodde på värdet av bredast 
möjliga kontakter med omvärlden och hade vid några tillfällen gjort 
internationellt uppmärksammade avsteg från försök att isolera just 
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socialistiska länder. ”Sedan var det en helt annan sak”, fortsatte han, ” att 
vi kände oss fria att uttala vår mening om den politik andra regeringar 
för. Sverige hade hårt kritiserat den polska militärregimen – innehållet i 
våra uttalanden kände Olechowski säkert till.” Det fanns därför inte, 
avslutade Thyberg, någon anledning att påskynda besöksutbytet.177 
Sverige skulle alltså inte bedriva någon isoleringspolitik men så länge det 
fanns skäl till kritik skulle besöksutbytet hållas på sparlåga. 

Att inhibera officiella besök, som ju ofta uppfattas som tomma gester, 
kan te sig som en ganska blek och kraftlös markering.178 Men för 
polackerna var detta uppenbarligen en viktig fråga som hade med 
regimens legitimitet att göra. Kunde tidningar och TV berätta för 
polackerna att prominenta utländska gäster besökte deras huvudstad så 
blev det ett tecken på att regimen respekterades i utlandet och då kanske 
också polackerna skulle göra det. Utländska besök var också uttryck för 
en normalisering av landets internationella ställning, och ju längre den 
fortskred desto större var chansen att de ekonomiska sanktionerna 
skulle upphöra, att krediter i väst skulle bli tillgängliga och det eko-
nomiska beroendet av Sovjet minska.179 Också svenska besök hade sin 
betydelse i detta sammanhang och besöksutbytet var under flera år ett 
stående inslag i samtalen mellan svenska diplomater och politiker och 
deras polska kolleger. 

Också general Jaruzelski själv visade sitt intresse för de svensk-polska 
förbindelserna. I slutet av oktober 1982, tre veckor efter att Olof Palme 
på nytt bildat en socialdemokratisk regering, skrev han ett brev till den 
svenske statsministern. Han anknöt till hur Palme i sin regerings-
förklaring talat om vikten av att arbeta för nedrustning, dialog och 
avspänning. Han redogjorde för hur Polen lämnat sitt bidrag till en 
sådan utveckling bland annat genom ”genomgripande demokratiska 
reformer i det politiska, sociala och ekonomiska livet”. Polens ansträng-
ningar motarbetades dock av vissa kretsar i väst. Till sist hänvisade 
Jaruzelski till de goda grannförhållanden som rått mellan Sverige och 
Polen i det förflutna och uttalade en förhoppning om att Sverige också i 
framtiden skulle verka för bilaterala kontakter och en fortsättning på 
den polsk-svenska dialogen.180  

I sitt svar upprepade Palme den svenska kritiken av Jaruzelskis 
politik. Han beskrev Solidaritet som en genuin demokratisk rörelse som 
genom dialog, kompromiss och förhandlingar försökte lösa Polens pro-
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blem. Han beklagade djupt de förluster av liv och de hårdhänta ingrepp 
som, i strid med Helsingforsavtalets bokstav och anda, följt på 
införandet av krigslagarna. Mot den bakgrunden fann han det svårt att 
bara vända blad och ignorera det som just hänt. Men han försäkrade att 
också han hoppades den dagen inte skulle ligga långt bort då de två 
länderna med full kraft skulle kunna utveckla goda grannskapsrela-
tioner.181 Svaret var en god sammanfattning av den svenska hållningen. 
Kritiken var ofrånkomlig men kontakten var inte bruten och i framtiden 
skulle den förhoppningsvis återtas i full utsträckning. 

Från indignation till resignation 

Under den polska krisen hade den sovjetiska partiledningen, inte den 
polska, framstått som det stora hotet mot Polens demokratisering. I 
rapporterna hade antytts en viss gemenskap mellan åtminstone delar av 
regimen och delar av oppositionen i kampen för att skapa ett handlings-
utrymme för Polen gentemot Sovjets och de andra paktbrödernas krav 
på realsocialistisk konformitet. Om inte annat hade de förenats av polsk 
patriotism. Efter kuppen den 13 december 1981 var bilden av gemenskap 
slagen i spillror; Solidaritetsaktivisterna förvarades i fängelser eller inter-
neringsläger, säkerhetstrupperna sattes in mot strejkande eller prote-
sterande arbetare, elva gruvarbetare miste livet. Ambassaden konstaterade 
att den kommunistiska regimen inlett ett krig mot sitt eget folk. 

I detta dystra läge fanns det ändå omständigheter som talade för att 
omvärlden borde inta en relativt förstående inställning till Jaruzelskis 
handling. En var givetvis att kuppen kanske var enda chansen att behålla 
Polens öde i polska händer, d.v.s. att undgå en utländsk intervention, en 
annan att de återkommande strejkerna fördjupade den ekonomiska kris 
landet befanns sig i, en tredje att regimen, trots dödsskjutningarna, 
tycktes vinnlägga sig om att minimera användningen av våld och kränk-
ande behandling av motståndarna. Ett fjärde skäl att hålla inne med 
häftig kritik var att följden kunde bli avbrutna relationer och därmed 
minskade möjligheter att påverka regimen i rätt riktning, ett femte att 
man inte ville spoliera det samarbete mellan öst och väst som pågick inte 
minst inom ramen för Helsingforsprocessen. 

Den svenska utrikesförvaltningen hade givetvis allt detta klart för sig 
men tog uttryckligen avstånd från varje tanke på att mildra kritiken mot 
Jaruzelskis kupp. Att uttrycka stöd för oppositionen var för ögonblicket 
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det väsentliga. I utrikesminister Ullstens offentliga uttalanden var tonen 
skarp och genom att hävda att avsikten varit att behålla makten i de 
privilegierades händer bortsåg han från eventuella förmildrande om-
ständigheter. På ambassaden i Warszawa spreds ”känslor av bekläm-
ning, för att inte säga indignation” när man läste om framstående poli-
tiker som ansåg att Jaruzelski var det fördelaktigaste alternativet för 
Polen och förtjänade stöd från regeringarna i väst.182  

Den svenska inställningen till inblandning i Polens affärer utgick från 
att försvaret av mänskliga rättigheter genom Helsingforsdokumentet 
blivit en angelägenhet för alla. Förbudet mot ingripande i interna ange-
lägenheter gällde, enligt den svenska uppfattningen, endast ”större ak-
tioner av viss farlighetsgrad” som väpnat ingripande eller militärt, 
politiskt, ekonomiskt eller annat tvång. Sovjetiskt militärt ingripande 
skulle alltså strida mot dokumentet medan däremot försvar för mänsk-
liga rättigheter genom protester och diplomatisk isolering var helt i linje 
med dess bokstav och anda. 

Sverige avböjde anslutning till de massiva ekonomiska sanktioner 
mot både Polen och Sovjet som Reagan-administrationen införde. 
Sverige följde i stället den linje som flertalet västeuropeiska länder valde 
och som innebar protester mot militärlagarna, anslutning till kraven på 
militärlagarnas avskaffande, fångarnas frisläppande och dialogens åter-
upptagande och inställt besöksutbyte på regerings- och högre tjänste-
mannanivå. Dessa markeringar kombinerades tidigt med en tydligt uttryckt 
vilja att på diplomatisk nivå fortsätta kontakterna i normal omfattning. Det 
gällde både i multilaterala sammanhang som Helsingforsprocessen och de 
viktiga nedrustningsförhandlingarna och i de bilaterala kontakterna i 
Warszawa och Stockholm. Kritik och kontakt skulle förenas. 

Men när det första året med krigslagarna närmade sig slutet syntes 
inga tecken på att regimen tagit intryck av omvärldens protester. Stäm-
ningen på UD i Stockholm var resignerad. 

1983–1986: Fångarna i fokus 

När den polska regeringen i juli 1983 upphävde krigslagarna tog den ett 
steg på vägen mot bättre relationer med såväl det polska folket som med 
länderna i väst. Men det var ett ganska litet steg. Både inom och utom 
Polen förväntade man sig mer av politiska och ekonomiska reformer. 
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Regeringen var också inställd på att den utlovade ”socialistiska för-
nyelsen” skulle bli verklighet. Som vice premiärminister fungerade fort-
farande reformkommunisten Rakowski och i olika fora, som politbyrå-
utskott och ett råd för Samhälls- och näringslivsfrågor, diskuterades hur 
näringslivet skulle decentraliseras, nomenklaturans befogenheter begrän-
sas, priserna marknadsanpassas och kostsamma subventioner avvecklas. 
Men i stort sett stannade det vid diskussioner och planer, och regimen 
skyllde det usla försörjningsläget på de amerikanska sanktionerna.183 

Reformarbetet gynnades inte heller av att Jaruzelski i oktober 1985, 
efter ett nyval till Sejmen, avgick som regeringschef och överlämnade 
uppdraget till Zbigniew Messner. Trots goda avsikter uteblev resultaten; 
intrycket var snarast att reformarbetet stannade av ytterligare. 

Reformvännerna hade många svårigheter att brottas med. Till dem 
hörde tvånget att ta hänsyn till grannen i öster. Bresjnev fortsatte efter 
kuppen att föreskriva återgång till partistyre, centralisering och hårda 
tag mot oppositionen. Efter hans död i november 1982 kom visserligen 
under Jurij Andropovs ledarskap en period av relativ förståelse för 
Polens egenart och socialismens behov av reformer, men efter dennes 
död och Tjernenkos makttillträde återställdes den gamla, ortodoxa ord-
ningen. I Polen vann de konservativa tongångarna anklang hos de 
grupper inom partiet som av ledningen i Kreml benämndes ”goda kam-
rater” och ”sanna kommunister” och som i reformkretsar kallades ”be-
tongen”. De hörde till den polska nomenklaturan och skulle förlora 
makt och privilegier om reformerna drevs igenom. De behöll sina ställ-
ningar i partiets ledande organ.  

Ett annat minst lika stort problem var att den polska befolkningen var 
skeptisk till reformplanerna, inte för att den var emot reformer utan för 
att den misstrodde regimen. Jaruzelski förklarade också att hans stora 
mål var att återvinna partiets trovärdighet och övertyga polackerna om 
att missförhållandena i det förflutna aldrig mer skulle upprepas. Beslutet 
att bjuda in påven att besöka Polen i juli 1983 förde honom kanske 
närmare det målet med det krävdes mer. Framför allt måste opposi-
tionen ges möjlighet att verka utan att riskera fängelsestraff. Att släppa 
de politiska fångarna fria var nödvändigt både för att vinna den egna 
befolkningens förtroende och för att normalisera relationerna med väst. 
Men regimen vacklade i sin hållning; en amnesti den 22 juli 1984, på den 
polska republikens 40-årsdag, följdes av nya fängslanden under hösten 
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1984 och hela 1985. Först i september 1986 – som en reaktion på både 
västs påtryckningar och Gorbatjovs perestroika – utfärdade regeringen 
en slutlig amnesti. Nu deklarerade den också att ingen i framtiden skulle 
fängslas på grund av sina åsikter, ett besked som radikalt förbättrade 
Polens relationer till väst. 

Regimen Jaruzelski bättrar på sitt rykte 

Ambassadens bild av Jaruzelski som person hade under 1982 visserligen 
förskjutits från negativ till ambivalent men den grundläggande håll-
ningen till hans regim förblev kritisk. Ambassaden betonade under 
våren 1983 att krigslagarna inte var upphävda utan bara suspenderade 
och att annan nytillkommen lagstiftning erbjöd samma möjligheter att 
kväsa oppositionen och kontrollera det politiska livet.184 På UD sam-
manfattade Osvald läget i februari 1983: de avgörande inskränkningarna 
i de politiska fri- och rättigheterna kvarstod oförändrade; militärrådet 
satt kvar och stora företag skulle även i fortsättningen vara militari-
serade; nya lagar gav arbetsgivaren möjlighet att avskeda arbetare som 
skapade oro på arbetsplatserna och presscensuren hade skärpts. En lång-
siktig lösning på Polens politiska kris var därmed nästan lika avlägsen 
som tidigare.185 Thyberg framhöll att inget av de tre krav som ställts av 
regeringarna i väst hade uppfyllts. Förutom att krigslagarna inte var 
upphävda så satt tusentals polacker fortfarande fängslade för politiska 
brott och inga tecken på vilja till dialog med Solidaritet kunde skönjas.186 

Men med krigslagarnas upphävande i juli 1983 inleddes ändå en 
långsam förändring av synen på regimen Jaruzelski. Under de följande 
två åren försvann något av misstänksamheten och kommentarerna 
antog en mer empatisk karaktär. Tre förändringar är särskilt tydliga. 
Den första gällde Jaruzelski som person, den andra regimens handlings-
frihet och den tredje de referensramar man använde vid bedömningen 
av tillståndet i Polen. 

Bilden av Jaruzelski som en militärdiktator av närmast sydameri-
kanskt snitt hade börjat ifrågasättas redan i oktober 1982 när Thyberg 
redovisat några förhållandevis positiva röster om mannen med de 
mörka glasögonen.187 I mars 1983 tog Thyberg ett nytt steg mot en för-
siktig omvärdering; han försökte rekonstruera den övergripande plan 
som vägledde Jaruzelskis politik. Han antog att den syftade till att 
oskadliggöra såväl extremister inom oppositionen som de mest korrupta 
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och ineffektiva partipamparna för att därefter återupprätta kontakten 
mellan ledningen och folket. Det skulle ske med hjälp av en ekonomisk 
reform, en ny fackföreningsorganisation och den nya front- och för-
soningsorganisationen PRON188. Öppet motstånd mot det socialistiska 
systemet skulle inte tolereras, men i ordnade och disciplinerade former 
skulle en försiktig demokratisering genomföras. Denna plan saknade 
inte, summerade Thyberg, konsekvens och trovärdighet. Att den ändå 
tycktes dömd att misslyckas berodde inte på Jaruzelskis bristande vilja 
utan snarare på en kombination av bristande handlag, otillräckliga 
ekonomiska insikter och befolkningens djupt rotade misstro.189 

Det är också uppenbart att Jaruzelskis ansträngningar att förklara och 
försvara sin politik vann viss anklang hos de svenska rapportörerna. De 
uppskattade inte minst att han talade en enkel och vacker polska, 
obefläckad av den gängse leninistisk-marxistiska jargongen.190 Särskilt 
uppskattat var ett tal han höll vid partiets CK-plenum i mitten av 
oktober 1983. Det hade, noterade Thyberg, bitvis karaktär av straff-
predikan riktat mot den egna partikadern. Partikoryféerna gisslades för 
korruption, ineffektivitet, passivitet, för att inte tala så att folk begrep 
dem och för att ägna sig åt ”påträngande undervisning och förenklingar, 
samt banala och långtråkiga anmärkningar”.191 Thybergs rapport lämnar 
inga tvivel om att han åtminstone på denna punkt sympatiserade med 
den polske partiledaren. 

Också Thybergs efterträdare från hösten 1984, Örjan Berner, för-
medlade bilden av en hederlig och patriotisk ledare. Han noterade att 
Jaruzelski som person var relativt uppskattad. Han var inte utsatt för 
någon hatkampanj av sina politiska motståndare. 192  

Att Jaruzelski befann sig i en svår situation klämd mellan ortodox 
dogmatism å ena sidan, omstörtande radikalism å den andra, hade varit 
en vanlig kommentar under de många kriserna hösten 1981. Men efter 
kuppen i december 1981 försvann den synpunkten ur rapporteringen; 
Jaruzelski framstod snarast som en envåldshärskare som med arméns 
hjälp höll Polen i en fast hand. Det dröjde till mars 1983 innan regimens 
trängda läge åter blev ett ämne att rapportera om. I en diskussion om 
möjligheterna till liberala reformer skrev Thyberg att Jaruzelski må 
mena allvar med sina reformplaner men det fanns andra som drog i en 
annan riktning. Det var folk inom säkerhetsorganen, dogmatiker inom 
partiapparaten, höga militärer och inte minst ledningen i Moskva. Så 
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sent som den 4 mars 1983 hade Pravda framställt Polen som ideologisk 
avfälling och som något av östblocket svarta får. Jaruzelskis manöver-
utrymme var antagligen inte stort, summerade ambassadören.193 

Den repressiva lagstiftning, som antogs när krigslagarna suspen-
derades och som väckt så mycken misstro i de svenska rapporterna, 
beskrev Thyberg i oktober 1983 som det pris generalen måste betala till 
en orolig partiapparat för att bli av med krigstillståndet. Han citerade 
”eftertänksamma polacker” som menade att Jaruzelski på sitt sätt för-
sökte slå vakt om den polska särarten och att det största hindret var en 
nervös partiapparat som fruktade för sina privilegier.194 I oktober 1984 
förklarade han att han tidigare varit skeptisk till talet om att Jaruzelski 
stod under ett hårt tryck från de dogmatiska delarna av det polska 
etablissemanget. Han hade sett det som desinformation från generalens 
omgivning. Men nu trodde han att det kunde ligga något i det: ”[…] 
även folk som verkligen inte har någon anledning att gå regimens 
ärenden tror att trycket från den s.k. betongen är en realitet som 
begränsar Jaruzelskis manöverutrymme. Oro hos de sovjetiska och - 
ännu mer - de östtyska och tjeckiska bröderna för effekten av polska 
experiment torde verka i samma riktning.”195 

Också Berner beskrev hur regimens politik formades i spänningen 
mellan två krafter: å ena sidan ”de hårda, prosovjetiska, som vill göra om 
Polen i en mer sovjetisk modell, minska kyrkans inflytande, kollekti-
visera jordbruket, reducera västkontakterna”; å den andra sidan de som 
”vill bevara Polen som ett någorlunda öppet system, där dialog kan 
förekomma med kritiska grupper, självfallet fast knutet till Sovjet […] 
och med vidsträckta maktprerogativ för myndigheterna”.196 Att Berner 
placerade Jaruzelski i denna senare grupp var ganska givet. Den över-
gripande bilden var att regimen Jaruzelski hade ett begränsat handlings-
utrymme och att någon snabb utveckling mot demokrati inte var möjlig. 
”Under överskådlig tid måste nog förbättringar, om överhuvud, komma 
inom systemets egna ramar, och därför bli marginella, frukter av 
tålmodig, disciplinerad och moderat opposition, som spelar på att 
regimen också rymmer framstegsvänliga krafter.” 197  

Den tredje förändringen under perioden innebar att nya referens-
ramar kom i bruk vid bedömningen av Jaruzelskis regim. Efter kuppen 
hade omvärlden, naturligt nog, jämfört den nya situationen med till-
ståndet före den 13 december 1981, d.v.s. med Solidaritetserans Polen. 
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Resultatet hade blivit nedslående; censur hade återinförts, massor av 
människor hade frihetsberövats av politiska skäl, repressionen hade 
ökat. Men redan under hösten 1982 gjorde sig andra perspektiv 
gällande. Ambassaden i Bonn refererade kolleger i Auswärtiges Amt 
som understrukit att även under krigslagarna så var respekten för de 
mänskliga fri- och rättigheterna större i Polen än i grannländerna. Tyd-
ligen med instämmande hade någon citerat en förekommande formu-
lering: ”Så dåligt som polackerna nu har det, så bra kommer aldrig 
ryssarna eller tjeckerna få det.”198 I Warszawa hörde Thybergs liknande 
uttalanden och beskrev dem i en rapport sommaren 1982 som felaktiga, 
cyniska och irrelevanta.199 Men ett drygt år senare påpekade både han 
själv och Osvald på UD att läget trots allt var bättre i Polen än på andra 
håll i östblocket.200 

Vid flera tillfällen under hösten 1983 utvecklade Thyberg vad denna 
polska egenart innebar: ”Det politiska förtrycket är mindre kvävande än 
i andra delar av den sovjetiska sfären. Förföljelsen av oliktänkande tar 
sig inte lika upprörande uttryck som på många andra håll. Fruktan för 
myndigheterna har inte samma centrala plats som i andra kommuni-
stiska diktaturer. Kulturlivet präglas inte av samma likriktning – det sägs 
och skrivs fortfarande anmärkningsvärda saker i Polen.”201 Med den i 
juli 1984 utfärdade amnestin i tankarna förklarade han att ”när det gäller 
mänskliga rättigheter är det nog faktiskt så att Polen inom östblocket 
står i en klass för sig”.202 

Även på denna punkt fick Thyberg medhåll av sin efterträdare. Örjan 
Berner konstaterade att den polska regimen ur västerländsk, demo-
kratisk synvinkel var förkastlig men ändå ”väl så presentabel som någon 
annan öststatsregim”.203 Den polska debatten var unik i sin öppenhet:  

Den som liksom jag kommer hit med en referensram hämtad från 
Sovjetunionen (och Maos Kina) upphör ej att förvåna sig över hur reella 
politiskt/ekonomiska problem diskuteras offentligt i detta land […] hur 
ministrar svarar konkret på direkta, obehagliga frågor […] Samhällets 
problem får en långt mer öppen belysning än i något annat kom-
munistland (med undantag för Jugoslavien). Läget i detta stycke är själv-
fallet sämre än 1980-81, men bättre än under tiden dessförinnan, och 
regimen verkar ej ha för avsikt att söka genomföra någon radikal 
ändring.204 
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En intressant variant av synpunkten att Jaruzelskis regim inte borde 
jämföras enbart med Solidaritets-eran presenterades i början av april 
1985 av ambassadsekreteraren Per Anderman. Han hade återkommit till 
Warszawa efter sju års bortavaro och han jämförde inte Jaruzelskis 
Polen med andra östländer utan med det land han lämnat 1978 då 
Gierek ännu satt vid makten. På en punkt utföll jämförelsen till Giereks-
erans fördel; ekonomin var då klart bättre än 1985. Möjligen var också 
antalet politiska fångar mindre men generellt sett hade de oppositionella 
en jämförelsevis stor frihet att agera innan polisen ingrep. Den under-
jordiska politiska verksamheten, inklusive utgivningen av böcker och tid-
skrifter, var mycket mer omfattande 1985 än 1978. Den politiska debatten 
var öppnare och mer verklighetsanknuten än tidigare. Den katolska 
kyrkans ställning var starkare. Kontakterna med väst var fler och män-
niskor var öppnare i samtal med t.ex. diplomater än för sju år sedan. 

Men den kanske viktigaste skillnad som Anderman lyfte fram var att 
regimen år 1985 bedömdes efter en annan måttstock av medborgarna: 
”En och samma företeelse bedöms idag – efter upplevelserna från 
augusti 1980 till december 1981 – med mer kritiska ögon än för sju år 
sedan.” Människornas referensramar hade förskjutits och folkets själv-
medvetande hade trots allt stärkts. Klyftan mellan befolkning och regim 
hade vuxit och ledningens förtroendekapital krympt trots att den förda 
politiken snarast var mer liberal än på Giereks tid.205 Förväntningarna 
hade ökat och därmed hade också missnöjet ökat trots att förhållandena 
faktiskt förbättrats.  
 

*** 
Den svenska bedömningen hade våren 1985 avlägsnat sig från den 
indignerade reaktionen på kuppen och närmat sig den relativt för-
stående hållning som den västtyska socialdemokratin redan tidigt 
intagit. Ambassaden noterade att väst tillämpade olika måttstockar i sin 
bedömning av de olika kommunistländerna, att som den skrev, ”en 
politisk arrestering i Polen uppmärksammas mer än förekomsten av 
tusen politiska fångar i ett annat östland”.206 Jaruzelskis regim framstod 
alltmer som ett skydd mot konservativa krafter som vill återföra Polen 
till ett läge där repressionen var ännu hårdare och det andliga och 
politiska klimatet ännu mer inskränkt. Jaruzelskis egen version, att han 
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försökte rädda så mycket som möjligt av de framsteg som uppnåtts 
under åren 1980–81, vann en viss trovärdighet.  

Oppositionen – en kraftlös rest 

I oktober 1984, innan han lämnade sin post i Warszawa, skrev Thyberg 
att regimen Jaruzelski ”slagit ner det öppna motståndet, samhället är 
demoraliserat och apatin tilltar”.207 Bilden av oppositionen under åren 
mellan krigslagarnas upphävande och 1986 års amnesti var dyster. 
Rapporterna från Warszawa handlade i mycket om att bekräfta och 
förtydliga Osvalds ord om att ”mörkret sänkt sig över Polen”. 

Enligt ambassaden hade det organiserade motståndet kraftigt under-
tryckts och det spontana, folkliga motståndet försvunnit. Den såg en 
utveckling från öppna protester till inre emigration, från demon-
strationer och strejker till arbetsovilja och modlöshet. Redan i mars 1983 
uppfattade Thyberg – som i det längsta trott på det folkliga motståndets 
styrka – tecken på sinande handlingskraft. Trots att missnöjet ökat i takt 
med den sjunkande standarden behövde regimen inte frukta en ny 
explosion av folkligt uppror. All entusiasm och framtidstro hade för-
svunnit: ”De oerhörda sociala energier som framkallades under Solidar-
nosc-tiden har förflyktigats.” Apati och modlöshet hade kommit i dess 
ställe. Ingen arbetade mer än vad som behövdes för att behålla jobbet.208 

Frågan var om det trots allt gick att blåsa liv i den folkliga motstånds-
viljan. När Solidaritet utlyst landsomfattande demonstrationer till den 1 
maj 1983, och gator och torg fyllts av folk såg Thyberg det som ett 
tecken på att organisationen trots allt hade en stor och oböjlig kärna och 
att oppositionen fått luft under vingarna.209 När Osvald i en lägesöver-
sikt för UD-bruk redogjorde för demonstrationerna återanvände han, 
som brukligt var, en del formuleringar från de inkommande rappor-
terna. Framför Thybergs ord om att oppositionen fått ”luft under 
vingarna” infogade han dock ett skeptiskt ”vissa bedömare anser”.210 

Nästa kontrollpunkt inträffade redan den 16 juni 1983 då påven åter 
besökte Polen. Närmare tio miljoner människor deltog i påvens mässor. 
De sändes också över radio och åhördes då, enligt Thyberg, ”med pas-
sionerat intresse” av flertalet av landets 36 miljoner invånare. Den 
svenske ambassadören såg den väldiga uppslutningen som ”en närmast 
förkrossande manifestation av nationell enighet och samhörighet, ett 
massivt förkastande av de värderingar som företräds av den kom-
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munistiska regimen”. ”Det är svårt att tänka sig”, fortsatte han, ”ett mer 
åskådligt vittnesbörd om den ringa auktoritet som regimen Jaruzelski 
åtnjuter i landet.” Men det var inte självklart att besöket stärkte po-
lackernas motståndsvilja; en del menade att det snarare skulle pacificera 
dem; när de nu fått hit sin älskade påve skulle de hålla sig lugna i en 
generation, ryckas upp ur sin letargi och börja arbeta bättre. Thyberg 
gjorde ingen egen bedömning.211 

Under hösten 1983 och våren 1984 berördes frågan om det folkliga 
motståndet mycket sparsamt i rapporter och PM.212 Ett intressant 
undantag handlar om ett besök hos Osvald på UD den 16 december 
1983 av en herr Andrzej Osęka, verksam vid polska vetenskapsakade-
min. Hans ärende var att informera om de icke-officiella strukturer som 
utvecklats vid sidan av Solidaritet. Framför allt uppehöll han sig vid 
”Kommittén för folkligt motstånd”, en paraplyorganisation för en rad 
olika grupper som sysslade med vetenskap, oberoende kultur, nationell 
bildning. Kommittén gav ut tidningar och underjordiska tidskrifter. 
Verksamheten fungerade bra och hade lyckats undvika säkerhets-
organens agenter. Att Osęka ville förmedla denna information berodde 
på att man i väst, enligt hans uppfattning, uppmärksammade stora 
demonstrationer och andra mer sensationella manifestationer men 
visste mindre om ”det grå vardagsarbetet” inom oppositionen. Det vikti-
gaste var dock, förklarade han, att människorna i väst förstår att det 
polska folket inte vill leva i ett totalitärt samhälle.213 

Det är förvånande att denna ”Kommitté för folkligt motstånd” inte 
omnämns vidare i det diplomatiska materialet. Det kan se ut som en 
bekräftelse på Osękas uppfattning att man i väst nonchalerade oppo-
sitionens ”grå vardagsarbete” och var okunnig om verksamhet som inte 
var direkt kopplad till Solidaritet. Som senare forskning har visat växte 
det i Jaruzelskis Polen fram en ganska omfattande flora av underjordiska 
böcker, tidningar och tidskrifter.214 Den svenska rapporteringen innehöll 
många referenser till ett starkt regimkritiskt ”samhälle” men få konkreta 
detaljer om den verksamhet som pågick där och tilltron till detta 
underjordiska samhälles förmåga att verkligen utmana regimen var nu, 
vintern 1983-84, mycket svag. 

Att motståndet var kraftlöst var också det budskap som Thyberg för-
medlade när han i oktober 1984 sände in sin sista rapport från War-
szawa. Solidaritet fungerade inte längre som en sammanhållen rörelse, 
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dess ledare hade oskadliggjorts, och de intellektuellas organisationer 
upplösts. Men han ville ändå inte gå med på att det polska folket var 
kuvat. Det fanns en motkraft till regimen: 

Det som gör Polen så speciellt i Östeuropa är att det här vid sidan av 
”makten”, även finns ett ”samhälle” som i viss mening är suveränt, ett 
samhälle som lyckats bevara ett mått av oberoende och där det före-
kommer en viss förmedling av icke styrd information. 

Thyberg såg detta polska samhälle som en informell, men viktig 
maktfaktor; det satte gränser för det förtryck makten kunde utöva.215 
Även om det för tillfället hade förlorat förmågan att utmana makten, 
eller tvinga den till reformer, kunde det ändå förhindra ytterligare 
försämringar. 

Den bild Örjan Berner gav några månader senare, i januari 1985, 
liknade i mycket föregångarens om än en nyans mer pessimistisk. 
Oppositionen var, skrev han, trött och svag och utan förmåga att på all-
var ifrågasätta regimens ställning. Som organiserad kraft med någor-
lunda klara mål existerade den knappast. Solidaritet hade redan från 
början varit en splittrad rörelse och var numera endast en symbol och 
ett namn som täckte en rad skilda aktiviteter utan samlat syfte. Kyrkans 
makt var visserligen stor men den utmanade inte makthavarna. Om de 
vanliga människorna, de som befolkade Thybergs ”samhälle”, verkligen 
kunde sätta gränser för regimens repression föreföll i Berners fram-
ställning tveksamt. Det polska folket, skrev han, hade från början mött 
militärregimen med en massiv misstro men med tiden hade stämningen 
blivit alltmer resignerad. Folket ville ha lugn och koncentrerade sig på 
att överleva under ytterst svåra materiella förhållanden.216 

 
*** 

Uppfattningen att Solidaritet förlorat sin betydelse var inte ovanlig i 
väst. Vid en träff med pressen under sitt besök i Warszawa i december 
1985 förklarade Willy Brandt att hans besök gällde de båda huvud-
faktorerna i polska dramat, nämligen regeringen och kyrkan. Solidaritet 
räknade han inte dit.217 Också de svenska diplomaterna i Warszawa såg 
under dessa år Solidaritet som en förbrukad kraft, splittrad och oför-
mögen till handling. Det hindrade inte att de förde samtal med ledande 
Solidaritetsföreträdare och att de, i likhet med sina amerikanska 
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kolleger, på privat och informell basis höll tät, social kontakt med Soli-
daritetsaktivister. Thyberg har kallat denna verksamhet för ”värme-
stuga”, den amerikanske beskickningschefens hustru talade i stället om 
sin ”salong”.218 

Den underjordiska verksamhet som uppenbarligen förekom vid sidan 
av Solidaritet finns det inga spår av i rapporterna och inte heller av den 
”Kommitté för folkligt motstånd” som Andrzej Osęka informerade Os-
vald om. Intrycket är att ambassaden visserligen utgick från att under-
jordisk oppositionell verksam förekom, men att den, naturligt nog, var 
dåligt underrättad om dess omfattning. Att söka kontakt med illegala 
verksamheter hade inneburit en betydande risk att skada det man ville 
skydda. Ambassadpersonalen måste räkna med att vara övervakad och 
att säkerhetsorganen planterat informatörer bland de lokalanställda.219  

Normalisering med förhinder 

Möjligheterna för svensk diplomati att stödja en demokratisk utveckling 
i Polen var begränsade. Ambassaden kunde inte, som fackförenings-
rörelsen, skicka matpaket till de internerades familjer eller smuggla 
tryckpressar till underjordiska tidningar. Däremot kunde den ge visst 
moraliskt stöd genom att hålla informell kontakt med oppositionen och 
den kunde kalibrera den officiella markeringen mot regimen, d.v.s. 
besöksbojkotten. Frågan om besöksutbytet satte sin tydliga prägel på 
kontakterna mellan Sverige och Polen under dessa år. Thyberg och 
Berner kunde inte besöka utrikesministeriet i Warszawa utan att frågan 
kom upp och när de polska ambassadörerna Paweł Cieślar och Maria 
Regent-Lechowicz220 besökte Arvfurstens palats framförde de regelmäs-
sigt sin regerings önskemål om fler besök på högre nivå. Utrikesmini-
steriet i Warszawa såg det under dessa år som en huvuduppgift att 
förbättra relationerna med kapitalistiska länder, i synnerhet mindre, 
västeuropeiska.221 Från svensk sida framhölls i skiftande vändningar att 
frågan var kopplad till den inrikespolitiska utvecklingen i Polen. De tre 
kraven fanns hela tiden med i bakgrunden och svenskarna inpräntade 
att de noga följde utvecklingen i Polen. 

På nyåret 1983 då krigslagarna just suspenderats och Wałęsa frigivits, 
fanns det skäl att överväga om det var tid att bryta, eller åtminstone 
mildra, isoleringen. Polackerna föreslog besök på UD i Stockholm av 
vice utrikeministern Józef Wiejacz, som i rang var att jämställa med en 
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relativt hög UD-tjänsteman, dock ej kabinettssekreterare. På UD var 
man beredd att ta emot honom men frågan var av vem: utrikes-
ministern, kabinettssekreteraren eller polchefen? Thyberg utvecklade i 
ett långt telegram sina synpunkter och landade i slutsatsen att det borde 
ses som ett ”artighetsbesök” hos kabinettssekreteraren eller polchefen. 
Han hade betydande reservationer mot att ge besöket någon högre 
status. Han konstaterade att Wiejacz representerade en komprometterad 
regim som brutalt slagit ner en genuin arbetarrörelse och som nu förs-
ökte knäcka det passiva motstånd som stora delar av befolkningen bjöd. 
Det fanns fler politiska fångar än i något annat östeuropeiskt land och 
oppositionella arbetare misshandlades systematiskt på polisstationer 
runt om i landet:  

Brutaliteten är av ett annat slag än den som förekommer i Latinamerika 
men för den skull inte mindre effektiv. […] Vad vi bevittnar är kort och 
gott ansträngningar från militärregimens sida att med terror krossa 
kvardröjande motstånd, låt vara att denna terror är av polskt och inte av 
sovjetiskt eller chilenskt slag. 

Thyberg konstaterade också att denna terror föranlett flertalet demo-
kratiska länder att reducera sina officiella kontakter med Polen till ett 
minimum. Detta gällde även Sverige. Polackerna var enligt Thyberg 
mycket känsliga för denna diplomatiska markering och Wiejacz före-
stående resa var därför inte oviktig. Det gällde att noga överväga hur han 
skulle tas emot. Själv tyckte Thyberg alltså att ett besök hos utrikes-
ministern vore ”överdrivet”. Så blev det inte heller. När denne represen-
tant för ”en komprometterad regim” anlände till UD den 23 februari 
1983 var det polchefen Lennart Eckerberg han fick träffa.222 

Eckerberg lät i sitt samtal med polacken förstå att besöket inte inne-
bar någon vändpunkt i den svenska politiken. När ett normalt besöks-
utbyte kunde återupptas berodde, förklarade Eckerberg, på den politiska 
utvecklingen i Polen. ”Även om krigstillståndet nu formellt suspenderats 
var det svårt för många människor att glömma att Solidaritet hade 
bannlysts. Solidaritet var ju en genuint demokratisk rörelse som stötts av 
många polacker, och det var svårt att förstå varför Solidaritet ej fick 
fortsätta att verka.”223 

Wiejacz besök behandlades på UD närmast som en parentes. I en 
lägesöversikt sammanställd en vecka efter besöket konstaterades att för-
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bindelserna med Polen inte kunde anses vara helt normala, att något 
utbyte på statsrådsnivå inte förekommit sedan juni 1981 och inte heller 
planerades. Wiejacz besök nämndes inte.224 Ett år senare, i juni 1984, 
noterades i en sammanfattning av besöksutbytet att Wiejacz varit i 
Stockholm ”några gånger, närmast på privat basis” och då tagits emot av 
polchefen på UD.225 

Ur polackernas synvinkel var läget otillfredsställande och de återkom 
till önskemålen om ökat besöksutbyte. Som ett första steg föreslog de 
besök av kabinettssekreterare Schori.226 Ambassadören i Stockholm hän-
visade till de reformer som den polska regeringen höll på att genomföra. 
Svaret blev att den interna situationen i Polen fortfarande gav anledning 
till oro och diskussioner om besöksutbytet måste skjutas på framtiden.227 

Med krigslagarnas definitiva avskaffande den 22 juli 1983 blev det 
åter anledning att överväga en lättnad i besöksbojkotten. I början av 
september 1983 enades EG:s utrikesministrar om att intensifiera de 
informella kontakterna med den polska regeringen och att återuppta de 
bilaterala kontakterna på tjänstemannaplanet.228 På UD hade Osvald 
hävdat att man borde se hur de lagar som ersatt krigslagarna tilläm-
pades, innan man övervägde några ändringar i den svenska håll-
ningen.229 I en ny utförlig PM i ämnet framhöll han åter att den inre 
utvecklingen i Polen inte motiverade en återgång till normala förbindel-
ser. Men hans rekommendation var ändå att en viss uppmjukning skulle 
inledas. Han angav två skäl: att undvika ”en utdragen och steril 
konfrontation med Polen” genom att Sverige ställde orealistiskt höga 
krav för normalisering och att undvika en politik som var identisk med 
NATO/EG-ländernas. ”Vårt långsiktiga intresse måste vara att undvika 
en ytterligare politisk isolering av Polen; i stället är det väsentligt att vi 
upprätthåller en dialog med detta viktiga grannland.” 

Osvald rekommenderade således en stegvis återgång till normala 
relationer. Konkret kunde detta bland annat innebära besöksutbyte på 
kabinettssekreterarnivå; vilket borde kunna äga rum under det närmaste 
halvåret, samt fackministerutbyte, som om möjligt borde komma i gång 
under det närmaste året. Men han tillfogade reservationen att de 
bilaterala relationerna ytterst bestämdes av den interna utvecklingen i 
Polen.230 Jämfört med EG-ministrarnas linje var den politik Osvald 
föreslog något mer generös mot Polen genom att de omfattade besök 
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inte bara av tjänstemän utan även av fackministrar, d.v.s. andra statsråd 
än utrikes- och statsministern. 

Osvald skickade över sina synpunkter till Thyberg i Warszawa med 
följande förklaring: ”Vi har funnit att förutsättningarna för att fortsätta 
den restriktiva svenska politiken gentemot Polen, som inleddes när 
krigstillståndet proklamerades i december 1981, med starkt stöd i svensk 
opinion, nu behöver ses över.”231 Fyra dagar senare meddelade Thyberg 
sina synpunkter i ett sjusidigt telegram. Han ville tona ned sambandet 
mellan den svenska hållningen till Polen och den interna utvecklingen i 
Polen. Sverige hade visserligen i olika uttalanden ställt vissa krav på 
regeringen Jaruzelski men nu kunde man säga att regimen på några 
punkter tillmötesgått kraven och man måste räkna med en viss ”prut-
mån”. Vidare, och viktigast: Sverige hade aldrig gjort uppfyllandet av 
dessa krav till villkor för att normalisera förbindelserna. Sverige kunde 
därför gradvis återgå till normala förbindelser utan att behöva känna att 
man kröp till korset eller släppte några väsentliga krav.  

Thyberg pläderade inte för en omedelbar normalisering av besöks-
utbytet men han underströk att det på sikt var livsviktigt för den ”polska 
egenarten” – d.v.s. de liberala drag i det polska systemet som gav Polen 
en särställning i östblocket – att hålla liv i kontakterna med väst. ”De 
kulturella, de vetenskapliga och de ekonomiska förbindelserna är därvid 
centrala, men även det vi brukar kalla de ’politiska’ kontakterna saknar 
inte betydelse.”232 Thyberg anslöt därmed till den grundhållning som här 
illustrerats av Max Jacobsons krönika efter Jaruzelskis kupp, nämligen 
att isolering inte främjar de värden väst vill gynna. Det är också värt att 
notera den vikt Thyberg fäste vid de till synes opolitiska kontakterna 
inom kulturens och vetenskapens områden.233 

Det rådde således enighet om att det var dags att bryta isoleringen av 
Polen och i oktober 1983 skrev Osvald att ”[e]n återgång till mer 
normala förhållanden torde ... kunna inledas om några månader”.234 
Men normaliseringen lät vänta på sig. I januari 1984 avlade visserligen 
polchefen Jan Eliasson ett besök på utrikesministeriet i Warszawa och 
som ett nästa steg förutsåg man på båda sidor fackministerbesök.235 Men 
inget mer hände och i juli 1984 klagade den polske ambassadören 
Regent-Lechowicz över den stiltje som rådde mellan länderna. För nye 
polchefen Vollrath Tham påpekade hon – helt korrekt236 – att Polen var 
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det enda socialistland som inte mottagit besök av svenska stats- eller 
utrikesministrar.237 

Också för utrikesminister Bodström delgav ambassadören sina 
bekymmer. Hon hade haft ett svårt första år i Sverige, sade hon. Den 
polska ambassadens företrädare hade mötts av idel stängda dörrar. Och 
nu hade utrikeshandelsminister Hellströms förutskickade besök skjutits 
på framtiden. Bodström förklarade att det inte fanns några utrikes-
politiska hinder för Hellströms besök och att det var den socialdemo-
kratiska partikongressen som höll honom hemma. Han höll med om att 
besök på utrikesministernivå var i båda parters intresse, men varnade 
för att ett för tidigt aktualiserat besök riskerade att i Sverige väcka en 
diskussion ”som knappast skulle vara i parternas och sakens intresse”.238 
 

*** 
Den polska ambassadörens klagan tjänar väl som sammanfattning av de 
polsk-svenska relationerna under det första året efter krigslagarnas upp-
hävande i juli 1983. Från polsk sida förväntade man sig en återgång till 
mer normala förhållanden, framför allt att besöksutbytet skulle åter-
upptas. På UD i Stockholm och på ambassaden i Warszawa frågade man 
sig om besöksbojkotten verkligen var rimlig och nyttig. Att lättnader 
ändå uteblev berodde på en specifik fråga som tilldrog sig omfattande 
internationell uppmärksamhet, nämligen den förebådade rättegången 
mot elva välkända dissidenter.239 

Intervention för fångarna? 

Elva KOR- och Solidaritetsledare hade hållits fängslade sedan december 
1981. Bland dem fanns dissidenter med världsrykte som Jacek Kuroń 
och Adam Michnik men också de övriga var välkända profiler med 
framträdande roller i ”det andra Polen”.240 Deras öde följdes i väst av 
såväl regeringar som den allmänna opinionen och den 16 februari 1984 
undertecknade president Reagan en överenskommelse om att vissa 
sanktioner – inställd linjetrafik på USA för LOT och indraget veten-
skapligt utbyte – skulle upphöra om de elva släpptes fria. Men detta var 
okänt för samtiden och det var inte heller givet att polackerna skulle 
använda sig av det amerikanska anbudet.241 Regimen insåg givetvis 
frågans betydelse för dess möjligheter att bryta isoleringen, men den 
måste också ta hänsyn till Moskvas och de Moskvatrognas krav att 
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dissidentkulturen skulle kväsas. Den sökte efter kompromisser och förde 
diskreta förhandlingar med representanter för kyrkan och med moderata 
Solidaritetsanhängare. Rykten sade ömsom att de fängslade skulle friges 
men förses med politisk munkavle, ömsom att de skulle tvingas i exil. 
Men i mitten av maj kom uppgifter om att förhandlingarna brutit sam-
man efter att fångarna vägrat acceptera en två-årig politisk tystnad.242 

Ledare i väst frågade sig om de kunde intervenera till de fängslades 
förmån. I april kom uppgifter om att österrikiska LO övervägde en 
diskret hänvändelse till den polska regeringen till förmån för de politiska 
fångarna och i mitten av maj vädjade Bruno Kreisky i ett personligt brev 
till Jaruzelski om fångarnas frigivande.243 I Sverige uppmanade SSU:s 
ordförande Jan Nygren och ledaren för Solidaritets Informationskontor 
i Stockholm Marek Michalski i en gemensam skrivelse den svenska 
regeringen att göra detsamma.244 Frågan skickades vidare till Thyberg i 
Warszawa. Han ansåg att en diskret vädjan som omfattade samtliga 
politiska fångar, inte bara de elva KOR- och Solidaritets-ledarna, kunde 
vara motiverad om förhandlingarna om ett frigivande bröt samman. 
Men innan det hade hänt borde man avvakta, enligt Thybergs och UD:s 
gemensamma uppfattning.245 

Även om den rätta tidpunkten infann sig var det inte självklart att en 
svensk vädjan verkligen skulle vara till nytta. Thyberg ägnade några 
dagar i slutet av maj och början av juni åt att ”nosa runt” och inhämta 
initierade synpunkter på lämpligheten av en svensk intervention. Han 
talade med sex olika personer. En var diplomat och omnämndes bara 
som en ”västkollega” och två hörde till kretsen kring den katolska 
kyrkans primas, Józef Glemp. Dessa tre ansåg att en svensk intervention 
inte skulle skada fångarnas sak men inte heller vara till någon speciell 
nytta. Bland de andra tre fanns Bronisław Geremek samt ytterligare två 
personer med nära kontakter med Wałęsa och Solidaritet. De trodde att 
en diskret, personlig vädjan till General Jaruzelski, undertecknad av 
statsministern, kunde vara ett stöd för de krafter inom den polska led-
ningen som arbetade för reformer och samförstånd.246 

Thyberg gav ingen bestämd rekommendation i frågan, men det 
samlade intrycket av hans rapporter är att han sympatiserade med 
Solidaritetsanhängarnas ståndpunkt. På UD gick tankarna, åtminstone i 
vissa korridorer, i en annan riktning. På Pol 1 författades en PM som 
mynnade ut i ett förslag att en svensk vädjan skulle skjutas på framtiden. 
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Det viktigaste argumentet för detta var att den planerade utformningen 
av en skrivelse till Jaruzelski helt överensstämde med vad Geremek 
föreslagit i sina samtal med Thyberg. ”Det skulle härigenom”, förklarade 
PM-författaren, ”kunna sätta statsministerns trovärdighet i fara om det 
blev känt, vilket givetvis inte kan uteslutas, att vi till fullo följt en modell 
som ’anvisats’ av oppositionen”. Efter föredragning för departements-
ledningen och statsrådsberedningen beslöts att tills vidare vänta med en 
svensk vädjan.247 

Denna väntan varade i två veckor, till den 27 juni då ambassaden 
rapporterade att en rättegång mot de fyra KOR-ledarna var aviserad till 
den 13 juli.248 Dagen därpå beslutade statsministern att sända en vädjan 
till Jaruzelski och en sådan skrevs ut och undertecknades samma dag 
och överlämnades med viss fördröjning till Jaruzelskis kansli.249 Brevet 
var hållet i en hövlig ton, noterade de framsteg Polen gjort och 
avslutades med en vädjan om de politiska fångarnas frigivande, dock 
utan att särskilt framhäva de elva KOR- och Solidaritetsledarna. I sitt 
svar, som inkom till UD den 20 juli, framhöll Jaruzelski att Polen 
försökte lösa sina problem under hänsynstagande till ”den humanitära 
faktorn” och han antydde att nya bevis på detta snart skulle ges. Avslut-
ningsvis uttryckte han sina förhoppningar om att de omfattande förbindel-
ser mellan Sverige och Polen, som en gång funnits, nu skulle återuppstå.250 

Det bevis på respekt för ”den humanitära faktorn” som Jaruzelski 
förutskickat i sitt brev gavs redan påföljande dag, den 21 juli. Sejmen 
antog då en lag om amnesti för de politiska fångarna som innebar att 
dagen därpå, den 22 juli, Polens nationaldag och Folkrepublikens 40-
årsdag, skulle alla som fängslats eller dömts för politiska brott, i allt 660 
personer, friges.251 I en kommentar till amnestin framhöll Palme att 
beslutet innebar ”ett betydande bidrag till nationell försoning” och ”ett 
viktigt steg mot förbättrade förhållanden i landet”. Samtidigt påminde 
han om att omvärldens tredje krav genom att uttala en förhoppning om 
att en dialog mellan regering och opposition nu skulle följa.252 

Beslutet om amnesti kopplades av de flesta bedömare till regimens 
behov av att frigöra sig från en långdragen och besvärande fråga som 
störde förbindelserna med omvärlden. Som den viktigaste utländska 
påtryckaren framstod den amerikanska regeringen, som kunde locka 
med lättnader i sanktionerna. Två veckor efter amnestin annonserade 
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också Vita Huset att LOT skulle få öppna sina flyglinjer till USA och att 
det vetenskapliga och tekniska utbytet skulle återupptas.253 

Men förhållandet mellan repression och sanktioner var givetvis kom-
plicerat. När sanktionspolitiken väl var etablerad var det inte givet att 
den polska regimen tjänade mest på att stilla avveckla alla övergrepp. 
Tvärtom kunde den finna anledning att dra ut på processen och kanske 
vidta nya repressiva åtgärder i hopp om att fler skulle engagera sig i 
frågan och utlova belöningar. Var det så Jaruzelskis regim resonerade 
rörande de elva fängslade oppositionsledarna så förklarar det varför den 
inte släppte fångarna strax efter överenskommelsen med Reagan i 
februari, utan väntade så att fler hann vädja för fångarna och därmed 
indirekt bli skyldiga en gentjänst i form av t.ex. lättnader i besöks-
bojkotten. Ser man saken så kan en vädjan av den typ Palme sände till 
Jaruzelski ha varit välkommen för regimen. 

Framsteg och nya komplikationer 

Oavsett vilka kalkyler som låg bakom beslutet om fångarnas fri-
släppande så innebär det att spelet mellan den polska regimen och 
regeringarna i väst gick in i ett nytt skede. Ytterligare ett av de krav väst-
världen ställt på den polska regimen var nu uppfyllt och, som Jaruzelski 
antytt i brevet till Palme, polackerna förväntade sig en nystart av 
förbindelserna med väst. I viss mån infriades förväntningarna. I oktober 
1984 anlände den förste gästande utrikesministern till Warszawa, 
nämligen österrikaren Leopold Gratz. Senare samma månad anlände 
finske utrikesministern Paavo Väyrynen och grekiske premiärministern 
Andreas Papandreou. Dessa tre besök var ur de polska värdarnas syn-
vinkel lyckade. Ingen av besökarna tog kontakt med oppositionen och 
Papandreou uttalade offentligt högt beröm för Jaruzelskis styre. Men 
med mordet på den frispråkige prästen fader Jerzy Popiełuszko i slutet 
av oktober 1983 stannade normaliseringen upp. Den polska regeringen 
fördömde visserligen snabbt och kraftfullt dåden och de skyldiga ställdes 
inför rätta. Men dådet fläckade omvärldens bild av Polen och påverkade 
de närmaste utländska besöken. 

Den förste utländske besökaren efter Popiełuszkos begravning var 
den brittiske vice utrikesministern Malcolm Rifkind. Han begav sig utan 
dröjsmål till den mördades grav där han nedlade en krans från brittiska 
regeringen. Dessutom hade han överläggningar med framstående 
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representanter för Solidaritet och uppträdde i BBC:s polskspråkiga pro-
gram där han bl.a. förklarade att om regimen i framtiden ville ha kon-
takter med väst så måste den byta politik. Nästa besök gick lugnare till. 
Gästen, SPD-ledaren Hans-Jochen Vogel, var inbjuden av kommunist-
partiet och följde dess program. Men när programmet skulle göras upp 
för västtyske utrikesministern Hans-Dietrich Genschers besök uppstod 
problem. Polackerna protesterade mot att Genscher tänkte sig en 
mottagning på ambassaden med deltagande av oppositionella, krans-
nedläggning vid en tysk soldatgrav och besök vid Popiełuszkos grav. När 
polackerna dessutom vägrade ge visum till en av journalisterna i 
Genschers sällskap blev följden att besöket med kort varsel inställdes.254 

Dessa första erfarenheter belyste normaliseringens problem. Den 
långsiktiga ambitionen att i fredens och avspänningens intresse åter-
upprätta normala förbindelser måste vägas mot önskan att visa 
oppositionen att den inte var glömd och hemmaopinionen att man inte 
lät sig luras av en kommunistisk förtryckarregim. Dessutom hade 
polackerna bränts av Rifkind-besöket och var inte beredda att betala 
vilket pris som helst för ett utländskt besök. Utbytet saktade ner. För 
Sveriges del blev resultatet att större delen av hösten 1984 passerade 
utan nya besök. När Thyberg i oktober avlade avskedsvisiter inför sin 
förflyttning till Helsingfors möttes han av klagomål över att de bilaterala 
förbindelserna inte förbättrats. Och när den nye ambassadören, Örjan 
Berner, tillträdde och gjorde sina introduktionsbesök var det uteblivna 
besöksutbytet det givna samtalsämnet. Liksom utrikesministern tre 
månader tidigare tvingades Berner förklara att utrikeshandelsminister 
Hellström, som skulle inleda besöken på ministernivå, var förhindrad av 
SAP:s partikongress. Höstens enda besök blev i stället polske bygg-
nadsministern Kukurykas visit i Stockholm i november 1984. 255 

Knappt var Kukurykas besök avklarat innan också svenskarna fick 
erfara att polackerna skärpt tonen mot vad de uppfattade som angrepp 
på Jaruzelski-regimen. Redan i augusti hade Polens ambassadör i Stock-
holm klagat över att myndigheterna tillät ständiga demonstrationer 
utanför ambassaden och i slutet av september hade hon med skärpa 
reagerat mot att Palme inför partikongressen nämnt Polen som ett land 
där mänskliga och fackliga rättigheter förtrampades.256 I mitten av 
november stegrades den polska irritationen ytterligare efter ett inslag i 
BBC:s polska sändningar den 16 november 1984. Enligt vad Berner fick 
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höra av en upprörd tjänsteman på Utrikesministeriet, t.f. västeuropa-
chefen Bartoszek, hade BBC rapporterat att ”en viss herr Sten Johans-
son” besökt Polen och där haft kontakter med ”illegala organisationer”. 
BBC hade vidare uppgivit att Johansson var statsminister Palmes 
representant och att han vid hemkomsten utarbetat en rapport, och med 
den som grund hade beslut fattats om kontakter mellan Palme och Soli-
daritets utlandsverksamhet. Palme skulle därefter ha sammanträffat med 
Jerzy Milewski, chef för Solidaritets samordningskontor i Bryssel och 
Mirosław Chojecki från Solidaritets Parisavdelning.257 Detta var, fick 
Berner höra, ”chockerande” upplysningar, i synnerhet som en norma-
lisering av de ömsesidiga relationerna tycktes vara på gång, vilket visats 
av byggnadsminister Kukurykas nyss avlagda besök i Sverige. Bartoszek 
fortsatte: 

Nu ser vi dock kanske en tvehövdad svensk politik, samtidigt som ni 
officiellt börjar uppta en onekligen senkommen och fortfarande 
trevande normalisering av förbindelserna så sker inblandning i Polens 
inre angelägenheter genom att representanter sänds för kontakt med 
illegala organisationer. Detta måste vi kraftigt motsätta oss. Polska affärer 
är polska affärer och inblandning utifrån komplicerar blott general 
Jaruzelskis strävan till normalisering och bättre förhållande här.258 

Berner svarade att Sten Johansson inte var statsministerns eller rege-
ringens representant utan hade besökt Polen som privatperson, samt att 
Palme hade för vana att i intressanta frågor hålla sig så brett informerad 
som möjligt och inte bara ty sig till de officiella kanalerna.259 

Bartoszek utvecklade sin kritik ytterligare när Berner besökte honom 
den 3 december. Han upplyste att det bara var i Frankrike och Sverige, 
förutom i Bryssel, som Solidaritet fortfarande var aktivt och inspirerade 
till högljudd kritik av Jaruzelski-regimen. I Sverige bedrev Solidaritet 
anti-polsk propaganda och organiserade demonstrationer och i svensk 
radio förekom de grövsta beskyllningar mot General Jaruzelski. I Sverige 
kunde Solidaritet, anklagade Bartoszek, verka med regeringens med-
givande och med finansiellt stöd av det Socialdemokratiska partiet och 
LO. Inget land borde tolerera sådan verksamhet riktad mot en 
vänskapligt sinnad stat och än mindre uppmuntra eller finansiera den. 
Men vid samma tillfälle tog Bartoszek också upp frågan om vice utrikes-
minister Kuczas besök i Stockholm och förklarade att man snart skulle 
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återkomma med förslag om datum.260 Kritik och kontakt var en gångbar 
kombination också i polsk diplomati. 

När Kucza till sist anlände till Stockholm i mitten av april 1985 gav 
han en ytterligare påminnelse om att den polska attityden till utlands-
besöken stramats upp. Polen ville ansluta till den internationella dia-
logen men kunde inte acceptera att man drog in allehanda främmande 
inslag i samtalet. Därför sade man nej till sådant som nedläggande av 
kransar på tyska krigskyrkogårdar, blommor på Popiełuszkos grav och 
kontakter med halvt olagliga eller illegala grupper. 261 Vid ett samtal med 
t.f. utrikesministern Gertrud Sigurdsen fick han dock bekräftat att den 
svenske utrikesministern var beredd att vid lämpligt tillfälle besöka 
Polen.262  

Därmed hade en treårig isoleringspolitik gått in i slutfasen. En på-
drivande kraft bakom denna utveckling hade ambassadören i Warszawa 
varit. Under december 1984 och januari 1985 hade Berner i flera ut-
förliga brev och rapporter belyst besöksutbytena ur ett västeuropeiskt, 
polskt och svenskt perspektiv. Han noterade att den polska regimen var 
varmt intresserad av att de internationella förbindelserna återupptogs 
för att därmed få ”normaliseringen” av landets politik accepterad inter-
nationellt. Han återgav regimens argument att ingen, i västerländsk 
mening, förbättring skulle inträffa om landet isolerades. Ingen annan 
och bättre regering skulle styra landet och ingen radikalt ändrad politik 
skulle föras. Risken var snarare att läget skulle förvärras.263 

Berners egen analys stred inte mot regimens; han konstaterade att 
Polen inte skulle bli bättre av att isoleras utan snarare sämre och inte 
borde missgynnas i jämförelse med andra östeuropeiska länder. Vad 
gällde oppositionen menade Berner att den tidigare uppskattat och 
uppmuntrat omvärldens protester mot militärkuppen och Jaruzelskis 
regim, men att den nu höll med om att det för landets ekonomi var 
nödvändigt att bryta isoleringen. Och oppositionen skulle inte glömmas 
bort; redan nu odlade han själv och ambassaden flitigt kontakter med 
olika oppositionella grupper och med hjälp av ett framtida intensifierat 
kulturellt utbyte skulle de kontakterna kunna ytterligare stärkas.264 

Berners rekommendation för Sveriges del var alltså att förbindelserna 
borde återupptas. Sverige borde inte vara sist bland västeuropéerna att 
uppta kontakterna. Ett besök av utrikesministern borde utlovas, utöver 
redan planerade fackministerbesök. Handelsministern och bostads-
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ministern skulle, hoppades Berner, kunna komma under våren och 
utrikesministern under hösten, kanske någon gång efter riksdagsvalet i 
oktober.265  
 

*** 
Våren 1985 var normalisering det ord som bäst sammanfattade den 
svenska Polen-politiken. Tiden för kortsiktiga protester och demon-
strativa markeringar var förbi. Några möjligheter att genom besöks-
utbytet eller andra diplomatiska medel påverka den polska regimen eller 
stödja oppositionen tycktes inte finnas. Nu gällde i stället att återgå till 
en politik som genom reguljära diplomatiska och politiska kontakter 
verkade för stabilitet, för ekonomiskt utbyte och kanske också på sikt för 
frihet och demokrati.  

Normalisering innebar också att Polen skulle behandlas som varje 
annan öststat. Isoleringen, som ju inte motiverats av att Polen var sämre 
än andra öststater, utan av att landet väckt större förhoppningar, skulle 
upphöra. Men normalisering blev trots allt en tvivelaktig politik om 
utvecklingen i landet gick i fel riktning, om repressionen åter ökade. Det 
fanns under hösten 1985 och våren 1986 oroande tecken på en sådan 
försämring. 

Nya problem och en ny amnesti 

Polens väg mot normala diplomatiska relationer med västvärlden 
tycktes i början av 1985 ligga öppen.266 Men normaliseringen stannade i 
stället upp vilket främst berodde på att den polska regimen, något 
oväntat, åter skärpte repressionen mot dissidenterna. Många i omvärl-
den, inklusive den svenska ambassaden, satte skärpningen i samband 
med att Sovjetunionen fått en ny ledare. Efter tre täta dödsfall hade 
posten som SUKP:s generalsekreterare i mars 1985 övertagits av en ung 
och handlingskraftig reformvän, Michail Gorbatjov. 

När Gorbatjov tog över i Kreml antog många i omvärlden att 
Sovjetunionen stod inför en period av ekonomiska och politiska refor-
mer. Men av det följde inte att man kunde förvänta sig större tolerans 
mot nationella avvikelser inom den socialistiska gemenskapen, utan 
snarare tvärtom. Den nya ledningen i Kreml behövde sannolikt lugn och 
stabilitet i östblocket medan den genomförde sina reformer på hemma-
plan. Skulle reformansatser i Ungern, Tjeckoslovakien och Polen leda till 



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 134 

social turbulens och allmän oreda – vilket ju hänt tidigare – skulle det 
spela Gorbatjovs konservativa motståndare i händerna. En rimlig 
prognos kunde därför vara att den nye ledaren skulle göra allt för att visa 
att det rådde ordning i östblocket. En artikel i Pravda den 21 juni 1985 
tycktes bekräfta den analysen. Artikeln uttryckte en ortodox syn på 
utvecklingen i Östeuropa. Idéer om nationella särvägar till socialismen 
avvisades som västliga splittringsförsök. Kremlologer såg artikeln som 
uttryck för Gorbatjovs personliga uppfattning.267 

Också på den svenska ambassaden i Warszawa förutsåg man nu ett 
kärvt klimat för de östeuropeiska satellitländerna. I en lång rapport som 
nådde utrikesministern i maj 1985 återgav ambassadör Berner visser-
ligen ett uttalande av Gorbatjov om att ”Polens nationella och kulturella 
särart skulle respekteras” och att man (Moskva) inte skulle lägga sig i 
hur Polen sköttes bara vissa allmänna principer för socialistiska stater 
iakttogs. Men huvudbudskapet i rapporten var att Gorbatjov nu med all 
sannolikhet ansåg sig tvingad att ”tydligt visa sin fasthet”. Berner på-
minde om hur Chrustjev skapat oreda med sin avstalinisering och 
liberalisering; sådana misstag ville Gorbatjov säkerligen undvika. ”[D]en 
bästa tiden” för Jaruzelski var kanske förbi. Fortsättningsvis skulle han 
hållas under ”ständig uppsikt och kontinuerligt tryck”. Hade han inte 
hittills lyckats vidga marginalerna för det tillåtna skulle det knappast gå 
bättre i framtiden. 268 

Berner gav också åtskilliga exempel på hur tyglarna stramats åt i 
Polen. Kända oppositionella, minst 150 personer, satt ånyo fängslade av 
politiska skäl, bland dem Lis, Frasyniuk, Michnik och Kuroń, säker-
hetspolisen ägnade sig enligt färska rapporter åt att misshandla dissi-
denter, advokatkåren utsattes för politiskt tryck, på arbetsplatser in-
fördes kontroll av de anställdas politiskt-moraliska hållning vilket bland 
annat lett till att Bronisław Geremek avskedats från sin tjänst som 
docent i medeltidshistoria. Vidare hade Sejmen antagit en lagstiftning 
som gav möjlighet att gripa politiska aktivister och efter summariska 
rättegångar döma dem till frihetsstraff.  

Inför Gorbatjovs besök i Warszawa i juli 1986 återkom Berner till 
maximen att reformer gick hand i hand med disciplin. Gorbatjov måste 
ge ”de hårda i maktapparaten” något i utbyte för deras stöd och måste 
”av eget intresse” se till att oliktänkande höll sig på mattan i denna far-
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liga brytningstid. Det var detta som återspeglades i den polska regimens 
minskade tolerans mot oppositionen.269 

Att bilden av Polen således åter mörknade under 1985 och våren och 
sommaren 1986 ledde inte till några dramatiska förändringar av den 
svenska politiken. Men den svenska hållningen stramades åt, och det i 
april 1985 utlovade utrikesministerbesöket sköts ytterligare på fram-
tiden. Åtstramningen yttrade sig också i att ambassaden i Warszawa 
övervägde vad man i Sverige kunde göra till ”nytta och glädje för ’det 
andra Polen’, d.v.s. oppositionen”. I den lista över tänkbara åtgärder 
som presenterades förekom inte inställda besök eller att besökande 
ministrar kontaktade oppositionen. Däremot föreslogs att Sverige skulle 
reagera mot övergrepp mot oppositionen och Berner tyckte att man 
borde ha gjort en kritisk markering när Frasyniuk och Michnik den 14 
juni dömdes till långa fängelsestraff av en domstol i Gdańsk. I övrigt 
föreslogs en liberal flyktingpolitik, ett brett och livligt kulturellt sam-
arbete – eftersom ”alla” kulturpersonligheter också var oppositionella – 
kontakter med aktiva oppositionella i enlighet med ambassadens tradi-
tioner samt stöd till kyrkans jordbruksfond.270 

Åtstramningen tycks också ha färgat det besöksutbyte på minister-
nivå som trots allt fortsatte planenligt. När utrikeshandelsminister Mats 
Hellström besökte Warszawa sommaren 1985 hade han med sig en 
rekommendation från UD att i samtalen med sin polske kollega fram-
föra den svenska regeringens oro för att domarna i Gdańsk och de nya 
repressiva lagarna var tecken på ett hårdnande klimat mellan regering 
och opposition. Han borde också uttrycka en förhoppning om att nya 
ansträngningar skulle göras för att överbrygga motsättningarna i det 
polska samhället.271 Några ansatser till kontakter med oppositionen 
tycks inte ha förekommit under Hellströms besök. 

Vad gällde besök på utrikesministernivå hade ju ett sådant länge stått 
på polackernas önskelista och hade också ställts i utsikt när vice 
utrikesministern Kucza besökte Stockholm i april 1985. Men i december 
hade besöket inte kommit närmare ett förverkligande. På UD tyckte 
man att det var dags att gå från ord till handling. Sverige fick inte, skrev 
Mikael Westerlind i en PM den 6 december, hamna ”i en alltmer 
isolerad position bland västländerna i sin syn på ett återupptagande av 
besöksutbytet på utrikesministernivå”. Att så blivit fallet berodde enligt 
Westerlind på den förnyade repression som ”det andra Polen” utsatts för 
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under året och den svenska opinionens och fackföreningsrörelsens 
engagemang för Solidaritet. Några månader senare gjorde han samma 
analys: det var det starka engagemang som svenska fackliga och andra 
organisationer känt i fråga om Solidaritet som, ”i icke ringa utsträck-
ning”, lett till återhållsamhet i besöksutbytet.272 Westerlind ansåg att det 
nu var dags att följa de andra västeuropeiska länderna i spåren och 
återuppta besöksutbytet också på utrikesministernivå. I april 1986 tycks 
också Sten Andersson sagt sin polske kollega att han var villig att besöka 
Polen men att besöket p.g.a. bristande utrymme i kalendern inte kunde 
äga rum under året.273 Därmed torde bojkotten i princip ha brutits; 
risken för protester från den Solidaritetsvänliga opinionen var man 
uppenbarligen beredd att ta. 

Men innan några konkreta förberedelser för ett utrikesministerbesök 
hunnit vidtas hade den polska regimen själv, genom två avgörande 
beslut, eliminerat risken för protester. I månadsskiftet juni/juli höll 
kommunistpartiet kongress och i sitt huvudanförande förklarade 
Jaruzelski att i framtiden skulle ingen straffas för sina åsikter. Öppen 
debatt skulle istället uppmuntras.274 Om det andra beslutet informerade 
vice utrikesminister Kinast de västliga ESK-ländernas beskicknings-
chefer den 11 september. Han upplyste att man nu skulle frige alla som 
dömts eller arresterats för brott mot staten och den allmänna ordningen. 
Ledande Solidaritetsaktivister som Bujak, Borusewicz, Bielecki och 
Frasyniuk skulle friges, sammanlagt 225 personer. Det var, konstaterade 
Berner, ett oväntat djärvt beslut som innebar en i det närmaste hel-
täckande amnesti.275  

Regimens besked i juni/juli och början av september innebar att de 
oliktänkandes villkor i grunden förändrades. Det var visserligen inte 
givet att censuren skulle upphöra men ingen skulle behöva frukta 
fängelsestraff för sina åsikters skull. Det andra av de krav som omvärlden 
ställt på den polska regimen var av allt att döma slutgiltigt uppfyllt. De 
politiska fångarnas tid var över. Ur svensk synvinkel innebar detta att 
normaliseringen av de diplomatiska relationerna kunde fullföljas.  

Det tredje kravet, att samtal med oppositionen skulle inledas, var inte 
längre ett villkor för återtagna kontakter. Nu var inte bara Västeuropa 
utan även USA införstådda med att relationerna normaliserats. Regi-
mens ställning hade onekligen stärkts vilket också skulle visa sig i de 
fortsatta kontakterna med Sverige.  
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Isolering eller kontakt? 

Det politiska kraftfält som framträtt i ambassadens rapporter hade 
under 1980-81 varit fyrdelat: regimen och oppositionen hade båda varit 
uppdelade i moderata och radikala fraktioner. Under det första året efter 
kuppen hade makten i Polen framstått som monolitisk; Jaruzelski 
tycktes ha i stort sett alla trådar i sin hand. Under åren därefter, fram till 
amnestin i september 1986, tycktes kraftfältet tvådelat. Partiet utma-
nades inte av Solidaritet men led av inre splittring. Jaruzelski och andra 
reformkommunister, som arbetade för att den socialistiska förnyelsen 
skulle fortgå, utmanades åter av en betong som åtminstone periodvis 
kunde känna stöd från Moskva. Jaruzelski vann i trovärdighet som 
reformivrare, hans kritik av det egna partiet gjorde intryck, men han 
hade svårt att övervinna polackernas djupt rotade misstro mot det 
kommunistiska partiet. Frågan var om Solidaritet skulle kunna komma 
tillbaka som en politisk kraft när regimen slutat fängsla dess ledare och 
aktivister. Ambassaden gav inte mycket hopp. Solidaritet liksom resten 
av oppositionen, uppfattades vid mitten av 1980-talet som svag och 
trött, som knappt existerande. 

I och med att regimen stegvis anpassade sig till omvärldens krav t.ex. 
genom amnestin i juli 1984 uppstod frågan om att lätta på sanktionerna. 
Både på ambassaden och på UD höjdes röster för att återuppta 
besöksutbytet, vilket man gjort i flera andra länder. På båda håll kom 
man fram till att det var dags för en uppmjukning. Ett skäl var att 
regimen givit efter för omvärldens krav, kanske inte i alla delar men 
ändå tillräckligt för att en ”belöning” vore motiverad. Ett annat skäl var 
att situationen var ganska stabil. Regimen hade kontroll, kyrkan var 
passiv och oppositionen svag och splittrad. Den bakomliggande tanken 
var att sanktioner är verkningsfulla bara när regimen utmanas av en 
aktiv opposition. Stabila diktaturer är det ingen mening med att 
bestraffa. I Polens fall tillkom dessutom den omständigheten att Sverige 
hade normalt besöksutbyte med andra kommunistregimer, som t.ex. 
Rumänien, där repressionen var på en helt annan nivå än i Polen. 

Ett skäl till att normaliseringen av besöksutbytet ändå lät vänta på sig 
var att det hände saker i Polen som man på svensk sida betraktade som 
bakslag. Ett annat skäl var att det inom den svenska opinionen fanns ett 
starkt stöd för Solidaritet. Det fackliga engagemanget och Solidaritets 
Informationskontors aktiviteter fick effekter också på det diplomatiska 
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planet. Beslut om besöksutbyte på hög nivå skulle, som Bodström 
uttryckte det, leda till en ”oönskad debatt”. Resultatet blev att Sverige, till 
den polska regeringens besvikelse, kom att höra till de länder som låg 
sist när det gällde att återuppta normala politiska kontakter. 

Diskussionerna om besöksbojkotten belyser inblandningens kompli-
kationer. Regeringen ville slippa anklagas för att tolerera en repressiv 
regim. Men det var inte självklart att oppositionen i längden gynnades 
av att regimen isolerades. Högnivåbesök öppnade för en allmän ökning 
av kontakter över gränserna. Ambassaden argumenterade för att den 
”polska egenarten”, som inrymde stark regimkritik, var beroende av liv-
liga kontakter med väst. Och det gällde inte bara politiska kontakter 
utan även, och inte minst, vetenskapliga, ekonomiska och kulturella 
kontakter.  

En annan komplicerad form av inblandning som aktualiserades 
under denna period var vädjanden om fångarnas frisläppande. Den 
frågan blev aktuell våren 1984 när elva välkända fängslade oppositions-
ledare hotades av rättegång och långvariga fängelsestraff. Resultatet av 
ingående överläggningar blev att statsministern sände en diskret vädjan 
om amnesti till den polska regeringschefen. Om detta var ett menings-
fullt ingripande är osäkert och det inte bara för att brevet anlände när 
beslut om amnesti sannolikt redan var fattat. Fångarna var brickor i ett 
intrikat förhandlingsspel där regimen förväntade sig belöning i form av 
lättnader i sanktioner eller isolering om den gav efter för omvärldens 
krav. Den som vädjade och bönhördes blev skyldig en gentjänst. Den 
tydligaste effekten av det svenska brevet var att Jaruzelski fick möjlighet 
att i sitt svar uttrycka förväntningar om förbättrade bilaterala relationer. 

Slutskedet: dialogen återupptas 

I november 1987 noterade den svenske ambassadören i Warszawa att 
konjunkturerna för en polsk politik som syftade till demokratisering, 
liberalisering och dialog knappast kunde bli bättre.276 I Moskva hade 
Gorbatjov inte bara lanserat glasnost och perestrojka utan även förklarat 
att det stod länderna i östblocket fritt att finna sin egen väg till 
socialismen. I väst lättade regeringarna på den diplomatiska isoleringen 
och i februari 1987 beslöt president Reagan, efter samfällda önskemål av 
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Lech Wałęsa och kardinal Glemp, att alla ekonomiska sanktioner skulle 
upphöra.277 

Vad som nu hindrade den polska regimen från att med kraft ägna sig 
åt den dialog med oppositionen som omvärlden förväntade sig, var dels 
dess ambition att själv sitta vid rodret när Polen lade om kurs, dels 
motståndet från de konservativa krafterna, ”betongen”. 

De ekonomiska och politiska reformförslag som regimen utarbetade 
skilde sig inte mycket från de som oppositionen lanserat. Men regimen 
ställde sig länge avvisande till samarbete med oppositionen, och i syn-
nerhet med Solidaritet, och gick in för att på egen hand vinna folkligt 
stöd för sina planer. I det syftet ordnade den i november 1987 en folk-
omröstning om reformpolitiken. Resultatet blev att en majoritet av de 
röstande stödde såväl en radikal sanering av ekonomin som en 
demokratisering av det politiska systemet.278 Men eftersom mindre än 
hälften av de röstberättigade svarat ja kunde regeringen ändå inte tolka 
resultatet som den förtroendeförklaring den hoppats på. 

När sedan reformplanerna ändå sattes i verket ledde de oundvikliga 
prishöjningarna till strejker, först i april/maj 1988 och sedan i augusti/-
september samma år. Regeringen tvingades inse att den inte kom 
någonstans utan samarbete med Solidaritet. På förhösten 1988 föddes 
idén om rundabordssamtal och senare under hösten enades kretsen 
kring Jaruzelski om att man måste acceptera Solidaritets krav på att åter 
legaliseras. 

Men legalisering innebar i praktiken tillträde till makten och det var 
de konservativa inom partiet emot. När partiets CK diskuterade frågan i 
december protesterade ”betongen” mot ledningens linje och först sedan 
hela politbyrån hotat att avgå kunde den vinna majoritetens godkän-
nande. När beslutet väl var fattat kunde de beramade rundabordssam-
talen komma igång och den 5 april 1989 undertecknades den historiska 
kompromiss som bl.a. innebar att delvis fria val skulle hållas. Vid valen 
den 4 och 18 juni vann Solidaritet sin jordskredsseger.  

För de konservativa innebar valresultatet att deras värsta farhågor 
besannats. Hela den omfångsrika och mäktiga nomenklaturan och alla 
andra som tack vare sin partilojalitet vunnit en privilegierad ställning 
kände marken gunga under fötterna. Att säkerhetstrupperna och andra 
beväpnade enheter skulle stanna i barackerna var inte självklart. I det 
läget spelade general Jaruzelski en viktig roll som garant för en lugn 
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övergång till postkommunismens Polen. Efter dramatiska turer kunde 
han också den 19 juli 1989 väljas av Sejmen till landets president. Den 24 
augusti fullbordades den oblodiga revolutionen genom att den mång-
årige Solidaritetsrådgivaren Tadeusz Mazowiecki utsågs till Polens 
premiärminister. 

Regimens systemförädling 

Jaruzelskis regim hade i juli 1983 avskaffat krigslagarna och i september 
1986 hade den infört allmän amnesti för de politiska fångarna och 
deklarerat att ingen skulle fängslas för sina åsikter. Återstod nu om-
världens tredje krav, d.v.s. att inleda dialog med oppositionen. Det var 
ett krav som regimen var beredd att följa så länge som det var förenligt 
med att partiet bevarade sin centrala ställning i polsk politik. Den 
strategi den följde från 1987 och framåt gick ut på att dialogen med det 
polska samhället skulle ske i av regimen kontrollerade former. 

Vad dialogen skulle handla om var givet. Landet befann sig i en 
konstant ekonomisk och politisk kris och behövde ett genomtänkt 
reformprogram och ett sådant kom också till stånd. I maj 1987 presen-
terade regeringen sitt program ”Teser för den ekonomiska reformens 
andra fas”. Den svenska ambassaden var imponerad och beskrev pro-
grammets olika liberaliserings- och demokratiseringsförslag som ingen-
ting mindre än ”en nedmontering av den socialistiska kommando-
ekonomin”.279 Den noterade också att programmet i princip inte skilde 
sig från de krav som förts fram av oppositionen. Med reformprogram-
met framstod regimen Jaruzelski som en förnyelsekraft i perestrojkans 
anda, konstaterade Berner i november 1987.280 

Regeringens försök att ordna dialogen med det polska samhället fick 
ett mer blandat mottagande. När Jaruzelski i december 1986 försökte 
vinna en bredare förankring av reformpolitiken genom att inrätta ett 
Socialt Råd med honom själv som ordförande, noterade ambassaden att 
han bjöd in företrädare för oberoende grupper och framträdande 
katolska intellektuella men inte representanter för Solidaritet. Slutsatsen 
var att regeringen tillämpade en söndra och härska strategi.281 Folkom-
röstningen om reformprogrammet i november 1987 gjorde ett starkare 
intryck. Ambassaden citerade en ”historiskt bevandrad person” som 
ansåg att den var det första hederligt förberedda och genomförda val-
arrangemanget i Polen sedan 1926. Ambassaden menade att den måste 
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ses som ett bidrag till demokratiseringen av det polska samhället.282 Den 
bekräftade Berners övergripande omdöme att den polska ledningens 
ambition var att inom systemets ramar skapa en dialog med det polska 
samhället och därmed vidga sitt politiska och ekonomiska rörelse-
utrymme.283 

Ingen kunde veta om regimens försök att, trots folkets misstro, 
genomföra reformprogrammet skulle lyckas, men strejkerna i april/maj 
1988 visade att det skulle bli svårt. Den 29 april, medan strejkerna ännu 
pågick, åt Solidaritetsaktivisterna Geremek och Michnik frukost på 
ambassaden och gav mellan tuggorna sin analys av läget. Geremek, som 
släppts fri efter en kortvarig arrestering, ansåg att regimen hade försuttit 
chansen att genomföra ekonomiska och politiska reformer och att den 
därför förlorat folkets förtroende. Dess enda chans var nu att legalisera 
Solidaritet. Först då vore det möjligt att avkräva polackerna de offer som 
en effektivisering av ekonomin oundvikligen skulle medföra. ”Wałęsa 
och Solidaritet har fortfarande den auktoriteten i samhället att de kan 
påverka utvecklingen om organisationen legaliseras och medverka till att 
kanalisera opinionen till realistiska krav.” Michnik menade att regimen i 
bästa fall kunde pressas till dialog men att det fanns risk för en våldsam 
utveckling; explosion underifrån eller våld uppifrån.284 

Om det, som Geremek hävdade, inte fanns någon väg framåt för 
Polen utan Solidaritet, så var läget förtvivlat. Regimen ansåg att det 
redan fanns en oberoende fackförening, nämligen OPZZ, och att det 
räckte. Ambassaden rapporterade i början av maj 1988 att Jerzy Urban, 
regeringens presstalesman, förklarat att kravet på facklig pluralism inte 
var förhandlingsbart.285 Också reformkommunisten Rakowski, en av 
ambassadens regelbundna samtalspartners286, förklarade vid en briefing 
för utländska beskickningschefer att partiet ansåg att fackförenings-
pluralism inte passade för Polen. Personligen såg han ingen möjlighet att 
åter legalisera Solidaritet, som var en symbol för ”extrema krafters” 
oansvariga uppträdande under år 1981. Han och andra hävdade också 
att Solidaritet i grunden var en politisk rörelse.287 En annan återkom-
mande motivering för motståndet mot facklig pluralism var att fack-
föreningarna då skulle tävla om att kräva de högsta lönerna och därmed 
sabotera den ekonomiska saneringen.288 

Ambassaden redovisade dessa argument mot facklig pluralism men 
ansåg för egen del att det ytterst handlade om att bevara partiets ledande 
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roll. I en reflekterande rapport från augusti 1988 framhöll Anderman att 
mer pluralism än vad som redan fanns vore ett hot mot partiets 
ställning. Därför kunde inga oberoende partier eller fackliga organisa-
tioner tolereras och någon kompromiss mellan regim och opposition 
tycktes inte möjlig. Han menade också att regimen inte för ett ögonblick 
reflekterade över att släppa lös ”en attack mot systemets själva grund-
valar”. Regimens mål var inte systemförändring utan systemförädling.289 
 

*** 
I ambassadens analyser under den oroliga våren 1988 framträdde bilden 
av en akut kris. Landets ekonomi befann sig i ett närmast katastrofalt 
läge, som regeringen försökte komma ur med hjälp av ett omfattande 
reformprogram. Bland annat fick företagen större eget ansvar och själv-
bestämmande och möjlighet till marknadsanpassning. Men när turen 
kom till de nödvändiga prishöjningarna utbröt, som så många gånger 
förr, strejker. Folkets misstro mot regimen var kompakt och växte 
ytterligare när säkerhetstrupper sattes in mot strejkande arbetare. Enda 
möjligheten att genomföra reformer och ta Polen ut ur krisen tycktes 
vara att först legalisera Solidaritet och sedan inleda dialog med dess 
företrädare. Men trots stor enighet i sak vägrade den polska regimen att 
acceptera Solidaritet som samtalspartner. Situationen var kort sagt låst. 

Regimen byter fot under vånda 

När strejkerna återupptogs i förstorad skala efter sommaren 1988 lät 
regeringen återigen meddela att ett erkännande av Solidaritet var omöj-
ligt. Men redan ett par dagar senare, den 24 augusti, kunde ambassaden 
rapportera att en indirekt dialog fördes mellan regimen och opposi-
tionen. Dessutom skulle den dynamiske reformvännen Rakowski överta 
posten som premiärminister. Jean-Christoph Öberg, ambassadör sedan 
november 1987, trodde aningslöst att det skulle underlätta dialogen.290 

Ambassaden kunde också under de följande dagarna rapportera om 
olika underhandskontakter mellan regimen och Solidaritet. Sedan rege-
ringen den 30 augusti 1988, genom sin presstalesman Jerzy Urban, låtit 
förstå att den var beredd att inleda samtal, inte med Solidaritet, men 
med ”den enskilde medborgaren” Lech Wałęsa, skrev Öberg att det 
redan blivit lättare för mången polack att stå ut med de dagliga frustra-
tionerna: ”Ett nytt hopp håller på att födas.”291 Den 31 augusti möttes 
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inrikesministern Kiszczak och Wałęsa i ett ”officiellt” möte. De två 
enades om att rundabordssamtal mellan regimen och oppositionen 
skulle arrangeras och att man där skulle diskutera facklig pluralism och 
ekonomiska, politiska och sociala reformer. 

I en skrivelse ställd till utrikesministern den 2 september gav Öberg 
bilden av att landet nu passerat en historisk milstolpe: Med anspelning 
på mötet mellan Kiszczak och Wałęsa skrev han att ”[f]rån och med 
onsdagen den 31 augusti 1988 är ingenting sig likt i Polen”. Han menade 
att regeringen och oppositionen var på väg att enas om ett samhälls-
kontrakt som tillförsäkrade de oberoende krafterna inflytande utan att 
därför införa regelrätt politisk pluralism. Det var ett stort steg i rätt rikt-
ning, skrev han: ”Man anar början till ett slut på denna ständigt åter-
kommande konfrontation som sedan 1981 åsamkat landet så mycken 
skada.”292 

Öbergs tro att regelrätta samtal kunde inledas visade sig dock 
förhastad; Wałęsa gick inte med på att kopplas loss från sin organisation. 
Hans villkor för att inleda förhandlingar var att Solidaritet först 
legaliserades vilket mötte bestämt motstånd från partiets konservativa 
krafter. I stället för att rapportera om rundabordssamtal tvingades 
ambassaden redovisa regimens argument för att inte acceptera Soli-
daritet som legal organisation och värdig samtalspartner.  

Regimen hävdade, som nämnts, att Solidaritet var en extremistisk 
organisation och ett hot mot en fredlig och kontrollerad reformprocess. 
Vid ett samtal med Jaruzelski den 27 oktober fick Öberg höra att vissa 
ledande personer inom organisationen var farliga och opålitliga och att 
man därför inte kunde acceptera Wałęsas krav på legalisering. Öberg 
ville ha ett mer konkret svar av generalen och frågade, något oförsynt, 
”vad som i själva verket utgjorde det verkliga hindret”. ”Svaret blev”, 
rapporterade han, ”kort men bestämt: Kuroń och Michnik. ’Vi kan ej 
förhandla med folk som proklamerar att deras strävan är att hänga oss 
kommunister i närmaste träd.’”293 

Jaruzelskis svar innebar att om bara Solidaritet bytte ut vissa radikala 
förgrundsgestalter så skulle vägen till runda bordet ligga öppen. Öberg 
trodde snarare att det innerst inne handlade om makt och hans bild av 
regimen fördystrades nu dramatiskt. Tron på att den besjälades av 
verklig kompromissvilja förflyktigades och i mitten av november fick 
utrikesministern en ny depesch som var lika nedstämd som den i 
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september varit upprymd. Den polska ledningen hade inte, underströk 
Öberg, någon som helst tanke på att dela den politiska makten med 
någon annan. Om Jaruzelski och Rakowski skrev han: ”Att de båda 
herrarna inte överväger att medverka till kommunismens avskaffande i 
Polen, vågar jag gå i god för, Herr Minister.”294 

Ambassadens bedömning var nu att regimen, och inte minst den 
hårdhänt dynamiske Rakowski, litade på sin förmåga att på egen hand 
vända den ekonomiska utvecklingen och få det krisdrabbade landet på 
fötter. Öberg fruktade att resultatet skulle bli att spänningarna ökade 
och att Polen än en gång skulle låta en historisk chans glida ur händerna. 

Den sensationella tv-debatten i november 1988 mellan Miodowicz 
och Wałęsa ledde inte till någon omedelbar förändring av ambassadens 
pessimistiska prognos. Öberg noterade visserligen att regimen nu be-
traktade Wałęsa som en etablerad politiker295 och att Czyrek sagt att 
debatten visat att Wałęsa var mogen och ansvarsfull och att dialog och 
försoning var möjlig. Detta innebar, enligt Öberg, att samtalsklimatet 
blivit avsevärt gynnsammare men det fanns inga tecken på att substans-
frågorna kommit närmare sin lösning.296  

När partiets CK i januari 1989 accepterat att gå med på en legalisering 
av Solidaritet rapporterade ambassaden om de dramatiska omständlig-
heterna, inklusive ledningens avgångshot och stormiga debatter fram till 
morgontimmen, och gjorde en första bedömning av vad beslutet kunde 
få för konsekvenser. Slutsatsen blev att båda parter fortfarande hade 
problem med interna kritiker och att man kunde förvänta sig ett fortsatt 
manövrerande efter positioner. ”Något omedelbart genombrott för 
rundabordssamtal och substansförhandlingar är det svårt att tro på. Än 
mindre sannolik är en snabb ’historisk kompromiss’ mellan regim och 
opposition i Polen.”297 

Men ett genombrott för rundabordssamtalen var just vad CK-beslutet 
ledde till. Tre dagar efter att plenum avslutats rapporterade ambassaden 
dels att Jaruzelski under en presskonferens förutskickat att runda-
bordssamtalen skulle återupptas,298 dels att partiets chefsideolog Marian 
Orzechowski vid möte med beskickningscheferna förklarat att CK-be-
slutet öppnade för dialog, rundabordssamtal och i slutändan ett ekono-
miskt och politiskt samhällsfördrag.299 

Legaliseringen av Solidaritet och öppnandet av rundabordssamtal 
innebar att den en gång fackliga organisation som hållit sig inom den 
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begränsade revolutionens ramar nu skulle spela en central politisk roll. 
Frågan var om Polen i det läget kunde förbli ett land som följde 
principen om partiets ledande roll, alltså ett land där kommunistpartiet 
alltid hade sista ordet. Öberg tyckte sig få ett svar på den frågan under 
Sten Anderssons besök i Warszawa i februari 1989. Under ett samtal 
med Czyrek tog Andersson upp frågan om maktväxling och undrade om 
det inte var nödvändigt med en opposition som de facto kunde ta över 
makten. Czyrek betonade att man inom partiet inte dolde att det var det 
som skulle ha den ledande rollen i landet. Men opposition var nöd-
vändig och maktens problem kunde lösas även om man kom i minoritet. 
Partiet kunde gå i koalition med olika partners: ”Det polska kommu-
nistpartiet fick räkna med att förlora majoriteten och i stället förstå att 
värdera sina koalitionspartner.”300 

Öberg gjorde i ett handbrev några dagar senare en dramatisk tolkning 
av polackens yttrande. Czyrek hade, skrev han, förklarat att det polska 
kommunistpartiet var berett på att, om så krävdes, lämna i från sig den 
politiska makten. Öberg tyckte sig ha bevittnat ”ett historiskt ögonblick i 
den kommunistiska rörelsens historia”. Han kunde dessutom upplysa 
att en annan politbyråmedlem, Reykowski,301 nästan samtidigt med 
Czyrek uttalat sig ”i likalydande termer” och Rakowski hade uttalat sig 
på samma sätt i den franska pressen inför sitt s.k. privata besök i Paris. 
Detta måste enligt Öberg innebära att partiets verkställande organ 
beslutat att offentligt uttala sig i denna riktning. Något fundamentalt var 
på väg att ske och fick utvecklingen fortsätta skulle Europas politiska 
karta förändras.302 Öberg menade alltså att Czyrek förklarat att kommu-
nistpartiet var berett att lämna ifrån sig makten och själv gå i opposition. 
Av Öbergs eget referat att döma tycks det minst lika troligt att Czyrek 
velat säga att hans parti kunde tänka sig att samregera med andra 
politiska krafter. Men även det innebar förvisso en avgörande föränd-
ring i bilden av Polens kommunistparti. Ett år tidigare hade ambassaden 
rapporterat om partiledningens obrutna beslutsamhet att behålla makten i 
egna händer, och två månader tidigare hade Öberg hade försäkrat sin 
utrikesminister att de polska ledarna aldrig skulle släppa makten ifrån sig. 
Scenförändringarna var snabba i perestrojkans tidevarv. 
 

*** 
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Det är slående att ambassaden inledningsvis inte bedömde CK:s beslut 
att legalisera Solidaritet som det genombrott som det snart skulle visa sig 
vara. Detta speglar möjligen en undervärdering av betongens roll som 
stoppkloss för Jaruzelski-Rakowski-falangen. Detta kan i så fall bero på 
att den sedan länge i viss mån befunnit sig i bevakningsskugga. Att den 
var en stark kraft, nära förknippad med den polska nomenklaturan, 
framgår av rapporteringen, men mer detaljerade resonemang om dess 
inflytande och handlingsmöjligheter lyser med sin frånvaro. Detsamma 
gäller personliga samtal med företrädare för denna politiska maktfaktor, 
samtal som kunnat belysa hur de resonerade och vilka deras politiska 
mål var. Sannolikt är denna lakun i rapporteringen inte unik för Sve-
rige303 och förklaringen ligger kanske i generella diplomatiska tankesätt 
som att kontakter signalerar respekt, kanske sympati.  

Solidaritet kommer tillbaka 

Ambassadens bild av såväl regimen som oppositionen genomgick 
avsevärda förändringar under åren efter kuppen. Störst var utan tvekan 
förvandlingen av synen på Solidaritet från uträknad föredetting till 
landets frälsare och dominerande politiska kraft. I rapporterna från 
hösten 1986 framstod Solidaritet som en organisation i djup kris. 
Regimen tycktes mycket nära att lyckas i sin ambition att förvandla 
Solidaritet till en politisk nullitet. När Jaruzelski i december 1986 bjöd in 
kyrkan och andra oberoende grupper, men inte Solidaritet, till sitt 
Sociala Råd, framstod det som led i en utfrysningskampanj med goda 
möjligheter till framgång. 

Ambassaden upprätthöll inte desto mindre sina kontakter med Soli-
daritetsledarna och fann att de inte alls kände sig uträknade. När Berner 
i september 1986 samtalade med Lech Wałęsa och Bogdan Lis var det 
två optimister han mötte. De menade att oppositionen vaknat till liv, 
den kände att den på nytt fått en roll och den diskuterade intensivt 
vilken ställning den skulle ta. ”…Wałęsa gav ett ganska säkert intryck 
och i ordsvallet kunde realistiska och förnuftiga tankelinjer skönjas.” 
Berner var dock tveksam till om det verkligen fanns några möjligheter till 
en fruktbar dialog med regimen och han trodde att Wałęsa hade 
avsevärda problem med de mer radikala i den splittrade organisationen.304 

Också Jacek Kuroń och Adam Michnik var fulla av tillförsikt när de i 
mitten av december 1986 talade med Berner. Inte minst Kuroń framhöll 
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de möjligheter som öppnat sig. Självstyrelseorgan på arbetsplatserna 
kunde pressa regeringen att genomföra reella reformer, som att ge före-
tagen självständighet och ändra inriktningen från den tunga industrin 
till den lätta och konsumtionsinriktade. Berner var milt skeptisk och 
menade att de två dissidenterna övervärderade Solidaritets möjligheter 
att påverka utvecklingen. Tendensen hade snarare varit att partiet åter-
tagit gamla positioner i företagen medan de lokala arbetarråden minskat 
sitt inflytande. Alla viktiga beslut om t.ex. investeringsstrukturen var 
centraliserade och Berner såg inga tecken på radikala förändringar i det 
avseendet.305 

Den skeptiska synen på Solidaritets möjligheter att bli en kraft att 
räkna med dominerade ambassadens och UD:s bedömningar under hela 
1987. Att den fortfarande illegala organisationen nu kunde framträda 
öppet och även etablera en ny nationell ledning, KKW (Krajowa 
Komisja Wykonawcza, Nationella Exekutivkommissionen) utan ingri-
panden från myndigheterna förklarades med att regimen ansåg att läget 
i landet var stabilt och oppositionen svag. Solidaritet förmådde inte oroa 
makthavarna.306 

Betecknande är ambassadens kommentar i samband med folkom-
röstningen om reformprogrammet den 29 november 1987. KKW beslöt 
att avvisa omröstningen som ett propagandaspektakel vilket, enligt 
Anderman, gav intryck av handlingsförlamning och illustrerade rörel-
sens svårigheter att anpassa sig till en ny situation, där flera av Soli-
daritets krav hade uppfyllts av regimen. ”Sammanfattningsvis”, skrev 
Anderman, ”tycks läget inom Solidaritet ännu karakteriseras av inre 
splittring, handlingsförlamning och stor osäkerhet om vilka handlings-
vägar som skall väljas för framtiden.”307 

När Öberg tidigt i januari 1988 hade sitt första möte med några av 
ambassadens kontakter inom Solidaritet framstod de som mer bekym-
rade än vad deras kolleger Wałęsa, Lis, Kuroń och Michnik gjort ett 
drygt år tidigare. Nu var det Geremek, Onyszkiewicz och Stelmachowski 
som åt lunch på ambassaden och de bekräftade att en ny situation inträtt 
sedan regimen lanserat ett reformprogram, som på åtskilliga punkter 
anknöt till oppositionens, och i synnerhet Solidaritets, idéer. Det 
centrala problemet enligt de tre gästerna var att den allmänna opinionen 
saknade förtroende för både Jaruzelski och Wałęsa och krävde 
förändringar som var långt radikalare än vad Solidaritet någonsin vågat 
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föreslå. De såg den folkliga opinionen som en uppdämd flodvåg. Oppo-
sitionen och regimen måste – innan fördämningarna brast – komma 
överens och presentera en uppgörelse som kunde få folkets stöd. 

Deras krav på regimen var modesta, synbarligen med tanke bland 
annat på situationen i Moskva; det gällde att inte spela Gorbatjovs 
motståndare i händerna. De tänkte således inte ifrågasätta kommunist-
partiets dominans i och kontroll av det polska samhället. Men inom den 
ramen fanns utrymme för liberalisering och demokratisering. Framföra 
allt gällde det att minska nomenklaturens inflytande. Nomenklaturan 
utgjorde det största hindret för en reformering av det polska samhället. 
Den fanns på alla nivåer och hade allt att förlora på en demokratisering. 
Därför måste Jaruzelski skynda långsamt. Öberg fann att de tre oppo-
nenterna visade prov på politisk mognad och realism. ”Inga överord, 
ingen bravado, ett stort mått av kompromissvilja och ett uppenbart 
ansvarskännande för en utveckling som ännu en tid kan styras men 
som, enligt dem, riskerar att, än en gång, snabbt utvecklas till öppen 
konfrontation mellan folket och regimen.”308 

Den konfrontation som Öbergs samtalspartners befarat blev ju 
verklighet i och med strejkerna i april och maj 1988 sedan regeringen 
höjt priserna på livsmedel. Solidaritets ledning hade ingen del i att 
strejkerna startat, men det hade däremot radikala grupper som ”Käm-
pande Solidaritet”, som var skeptiska till antivåldslinjen och samför-
ståndssträvandena. Wałęsa var, som ambassadens kontakter upplyste, 
ingen anhängare av strejkerna men måste ändå stödja dem för att inte 
förlora sitt inflytande över de unga och radikala inom rörelsen.309 

När den andra strejkvågen inleddes i augusti 1988 ställdes frågan om 
Wałęsas auktoritet inom den egna rörelsen på sin spets. När han öppnat 
för förhandlingar med regimen om bland annat facklig pluralism i 
utbyte mot ett slut på strejkerna frågade sig ambassaden om han 
verkligen hade den makt över de strejkande som han gjorde sken av. 
Brydde sig verkligen de unga, radikala Solidaritetsanhängarna om vad 
han sade? Ambassaden oroade sig för att Wałęsas moderation fjärmat 
honom från de unga; han är ”inte längre någon självklar auktoritet” 
hette det i en rapport från den 22 augusti.310 

Men när Wałęsa i början av september lyckades blåsa av strejkerna 
förändrades bedömningen. Öberg hyllade honom omedelbart som en 
klok och modig ledare som med skicklighet och moderation lyckats 
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återge Solidaritet dess forna ställning. Han var, enligt den svenske 
ambassadören, ”värd stöd och erkännande för sina ställningstaganden 
som åter gjort honom till en oundgänglig interlokutör om regimen, på 
allvar, vill råda bot på det permanenta konfrontationstillstånd som rått i 
det polska samhället sedan 1981”.311 Ett par dagar senare kunde Öberg, 
efter ett samtal med Wałęsa själv, notera att denne var beredd att ta sitt 
sociala och politiska ansvar samtidigt som han måste räkna med att 
eftergifter kunde äventyra hans trovärdighet ”bland de unga leden”.312 

Men för att Wałęsas återkomst skulle bli varaktig krävdes att den 
eftergift han gjort genom att blåsa av strejkerna verkligen belönades av 
regimen. När regeringen förhalade frågan om Solidaritets legalisering 
och t.o.m., som Rakowski, deklarerade att den var helt emot facklig 
pluralism tycktes Wałęsa och Solidaritet åter vara på väg ut. Ännu värre 
blev det när Rakowski, i början av november 1988, meddelade att en rad 
olönsamma företag skulle läggas ned, bland dem Leninvarvet i Gdańsk, 
Solidaritets födelseplats och platsen för Wałęsas legendariska insatser 
som strejkledare. Några dagar efter nedläggningsbeslutet mötte Öberg 
Wałęsa för ett samtal i Birgittakyrkans prästgård i Gdańsk. Wałęsa såg 
beslutet som en politisk provokation. På Öbergs fråga om det innebar att 
de förebådade rundabordssamtalen skulle ställas in, svarade han att så 
kanske inte var fallet men klimatet hade försämrats högst väsentligt och 
under den närmaste tiden kunde man inte räkna med några samtal. Det 
var tydligt att den negativa synen på Rakowski som person var en stor 
del av problemet. ”Misstron mot Rakowski är kompakt hos Wałęsa och 
från honom kan inget gott komma, anser Nobelpristagaren.” Öberg fann 
samtalet i Birgittakyrkans prästgård illavarslande.313 

När OPZZ-presidenten Miodowicz utmanade Wałęsa på tv-sänd 
debattduell den 30 november tycktes alltså Solidaritets framtid ytterst 
osäker. En ljusning inträdde dock, kunde ambassaden rapportera, 
genom Wałęsas otvetydiga framgång.314 Öberg noterade omedelbart att 
Solidaritetsledaren nu var på väg tillbaka till politikens mitt och han 
hade gjort det svårare för regimen att fördröja dialogen med facket.315 
Två veckor senare – sedan Wałęsa nästan dagligen förekommit i pres-
sen, rest till Paris för samtal med president Mitterand och prisats av 
regeringens talesman Jerzy Urban – noterade Öberg i ett handbrev att 
man upplevt en häpnadsväckande förvandling. Regimen bestämde sig 
nu för att respektera Wałęsa som politisk samtalspartner.316 Med detta 
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hade ambassadens skildring av Wałęsas och Solidaritets dramatiska 
förvandling nått en slutpunkt. Två år tidigare hade den rapporterat om 
en splittrad och kraftlös rörelse. Wałęsas förmåga att vinna respekt inom 
sin egen rörelse hade förefallit högst osäker. Nu hade Solidaritet etab-
lerat sig som en för regimen oumbärlig samtalspartner och Wałęsa var 
hela den polska oppositionens obestridde frontfigur. Wałęsa hade i stort 
sett på egen hand satt regimen Jaruzelski under den press som krävdes 
för att den skulle acceptera den fackliga pluralismen och låta runda-
bordssamtalen ta sin början. 
 

*** 
Ambassaden höll kontakt med Solidaritet också under den period då 
organisationen tycktes på väg att förlora all relevans och kunde vittna 
om den obrutna optimism som dess företrädare visade upp. För en 
något skeptisk ambassad visade de upp en envis framtidstro som byggde 
på övertygelsen att de var de och inte regimen som kunde vinna det 
folkliga förtroende som var nödvändigt för en framgångsrik reform-
politik. Samtalen med Solidaritetsledarna visade också att den samtidiga 
utvecklingen i Sovjetunionen, där perestrojka och glasnost vände upp 
och ner på invanda begrepp, inte bara innebar ett moraliskt stöd utan 
också ett ansvar. Strejker och allmän brist på disciplin måste motverkas 
för att inte ge sovjetiska reformmotståndare vatten på sina kvarnar. 

Besöksutbyte och ömsesidig kritik 

Att amnestin i september 1986 skulle följas av utökade diplomatiska 
förbindelser togs på båda sidor mer eller mindre för givet. Utrikes-
minister Sten Andersson förklarade för polska samtalspartners att det 
var dags att normalisera förbindelserna, bland annat genom att åter-
uppta utrikesministerbesöken.317 Att regimens planer för att liberalisera 
och demokratisera Polen blev allt mer övertygande påskyndade givetvis 
den utvecklingen.  

I maj 1987, några veckor innan polske utrikesministern Orzechowski 
skulle besöka Stockholm, sammanfattade Berner den svenska håll-
ningen. Sverige ville, skrev han, skapa förtroende och öka samarbetet i 
hela Europa, och hade inte ambitionen att söka få någon annan 
europeisk stat att ändra sitt system eller sin allianstillhörighet. Men, 
fortsatte han med syftning på de svensk-polska relationerna, debatt och 
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kritik i anledning av förhållandena i de två länderna kunde dock vara 
nyttig. Genom undertecknandet av ESK:s slutakt hade båda länderna 
accepterat att andra länder engagerade sig i hur de bedrev sin politik 
med avseende på mänskliga rättigheter. Från svensk sida såg man gärna 
en ordentlig utveckling av kontakterna. Samarbete kunde utvecklas med 
avseende på miljö, energifrågor, kommunikationer mellan länderna, 
ungdomsutbyte, ekonomiskt samarbete.318 

Grundinställningen var alltså att kontakterna nu skulle normaliseras 
och fördjupas. Men det fanns invändningar, och nu kom de flesta och 
mest energiska från polackerna, vilket Berner fick erfara när han vid en 
nyårsmottagning i januari 1987 träffade en upprörd Jaruzelski. I en ton 
som tidvis var ”rätt passionerad” förklarade generalen att det neutrala 
Sverige borde ha varit mer vänskapligt än Nato-länderna. Berner för-
säkrade att den svenska regeringen nu såg positivt på utvecklingen i 
Polen vilket återspeglades i ett ganska livligt utbyte på ministernivå. 
Närmast skulle den polske utrikesministern besöka Stockholm. Men 
generalen verkade inte övertygad och Berner försökte efteråt, via 
mellanhänder, ge honom en mer positiv bild av de aktuella svensk-
polska förbindelserna.319 

Berner frågade en vecka senare Jaruzelskis kabinettschef Wiesław 
Górnicki om orsaken till generalens reaktion. Till svar fick han en lista 
över svenska försyndelser: Det handlade om övernitiskt handelsem-
bargo, d.v.s. varor belades med exportförbud till Polen så snart de inne-
höll minsta lilla amerikanska komponent, och om ytlig och oseriös 
rapportering i svensk press om Polen (Richard Swartz nämndes som 
undantag). Det handlade också om smugglingen till det underjordiska 
Solidaritet och den lastbil som i november 1986 stoppats av den polska 
tullen. Svenska myndigheter misstänktes vara delaktiga i affären.320 
Överhuvudtaget menade Jaruzelski att Sverige, som borde vara en före-
gångare när det gällde att stärka förbindelserna med Polen, i stället låg 
långt bak. Dock kunde man, rapporterade stabschefen, enas om att för-
bindelserna nu utvecklades i rätt riktning.321 Genom sin mycket tydliga 
reaktion på generalens missnöje markerade Berner att den svenska 
regeringen var angelägen om goda relationer med den polska ledningen. 

När Marian Orzechowski – i enlighet med vad som överenskommits 
hösten innan – besökte Stockholm i juni 1987, och därmed återupptog 
besöksutbytet på utrikesministernivå, var andan positiv men inte odelat. 
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Ett par av Jaruzelskis klagomål återkom. Polen-bilden i svenska mass-
medier fick även nu kritik. Den hade visserligen blivit bättre men var 
ännu inte bra. ”Ofta presenterades en ensidig bild, som ej var korrekt.” 
Lastbilsaffären var det andra orosmolnet. Den var, menade Orzechow-
ski, resultatet av emigrantkretsars illegala verksamhet och hade inne-
burit en belastning på de bilaterala förbindelserna. Men ambitionen att 
utveckla samarbetet på olika nivåer och inom olika fält var det 
dominerande temat i hans samtal i Stockholm. Nu överenskoms också 
att den svenska statsministern vid lämplig tidpunkt skulle besöka 
Polen.322 Orzechowskis besök uppfattades som en bekräftelse på att 
Sverige, liksom övriga Västeuropa, hade normaliserat sina förbindelser 
med Polen.323 

När Jean Christophe Öberg i december 1987 tog över som ambas-
sadör hade polackernas fokus flyttat från besöksutbytet till en bred 
utveckling av de bilaterala förbindelserna på alla plan. Efter sitt första 
möte med t.f. utrikesminister Jaroszek tolkade Öberg polackens över-
svallande hyllning av den svenska utrikespolitiken som en önskan att ge 
förbindelserna med Sverige nya dimensioner efter den nedtoning som 
varit. 324 Vid samtal med vicepresident Barcikowski upprepades och 
förtydligades önskemålen om förstärkta förbindelser med Sverige.325 

Men smuggelaffären skulle återkomma, om än i en skepnad som till 
en början dolde den för ambassaden. I januari 1988 utvisades två po-
lacker anställda vid Generalkonsulatet i Malmö på grund av olovlig 
underrättelseverksamhet. Polackerna svarade med att utvisa kultur-
attachén vid svenska ambassaden i Warszawa, Hans Amberg.326 Ett par 
veckor senare besökte Öberg Józef Czyrek, ordförande i Nationalför-
samlingens utrikesutskott och ansedd som regimens andre man. Öberg 
fördömde då i ganska skarpa ordalag de två polska konsulatstjänste-
männen och sade att de hade brutit mot svensk lag och att ”det var ett 
oeftergivligt svenskt krav att denna verksamhet upphörde om vi önskade 
uppnå fullgoda förbindelser mellan våra båda länder”. Czyrek som för-
modligen visste bättre än Öberg vad de två polackerna sysslat med, 
kontrade med att föreslå att saken skulle redas ut genom svensk-polska 
samtal på regeringsnivå.327 Ett par dagar senare klargjorde Osvald på UD 
i en PM att polackernas underrättelseverksamhet hade riktats mot den 
smuggling till den underjordiska oppositionen i Polen som onekligen 
utgick från svensk mark och underlättades av den svenska tullen i 
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Trelleborg. Hans bestämda slutsats var att ett rättsligt eller polisiärt 
samarbete med Polen om den saken ”helt enkelt inte [var] möjligt”.328  
 

*** 
Det fanns under hela 1988 ett starkt tryck från polsk sida att utveckla 
förbindelserna med Sverige. Men polackerna krävde samtidigt att 
svenskarna visade en viss grundläggande respekt för den polska 
regimen. Provokativa sympatiyttringar för Solidaritet och smuggling till 
den polska oppositionen förväntade den sig att den svenska regeringen 
skulle ta avstånd från, vilket också skedde.329 Från svensk sida visade 
man sig angelägen att reda ut missförstånd och skapa så goda relationer 
som omständigheterna tillät.  

Ska Sverige kommentera polsk politik? 

Genom att markera att besöksbojkottens tid var över hade den svenska 
diplomatin avhänt sig en möjlighet att påverka den polska regeringens 
inställning till dialog med Solidaritet. Skulle svenskarna blanda sig i 
polsk inrikespolitik måste de välja andra metoder, som att helt enkelt 
kommentera regeringens agerande.  

Att lägga sig i en pågående politisk process i ett främmande land hör 
knappast till normal diplomatisk praxis men under strejkvågorna på 
våren och hösten 1988 kom frågan om en svensk meningsyttring ändå 
upp till diskussion. Samtidigt med strejkerna i maj var den polske ut-
rikesministern på besök i Stockholm och Öberg föreslog att man skulle 
ge honom råd om hur ett nationellt samförstånd kunde nås genom att 
skapa en ny och bredare fackföreningsrörelse. Inget i materialet tyder på 
att hans förslag följdes. Däremot framförde Öberg själv liknande syn-
punkter i samtal med politbyråmedlemmen och blivande premiärmini-
stern Rakowski.330 

När nästa strejkvåg bröt ut i augusti 1988 tog dock UD ett diskret 
initiativ. UD:s rättschef Hans Corell, som då var på väg till Warszawa för 
att träffa sin polska motsvarighet vice utrikesministern Jaroszek, fick 
med sig ett budskap i vilket den svenske utrikesministern uttalade sin 
oro inför utvecklingen i Polen och sina förhoppningar om att en dialog 
mellan olika riktningar i det polska samhället skulle komma till stånd.331 
Budskapet mottogs, enligt Öberg, med en överdriven känslighet för 
inblandning i Polens angelägenheter. Ändå fanns det, menade ambassa-
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dören, anledning att fundera över en ny svensk maning till dialog och 
förhandlingar.332 Men frågan föll när information inkom om nya kon-
takter mellan Solidaritet och regeringen. Ett förslag från Öberg att man i 
stället, genom utrikesministern eller kabinettssekreteraren, skulle fram-
föra ”några uppmuntrande och välkomnande ord” avvisades prompt. 
Kabinettssekreteraren ansåg att ett officiellt uttalande för närvarande 
inte var påkallat och hänvisade till Corells tidigare budskap.333 

Öberg fick en chans att återkomma i ämnet när Jaruzelski lät meddela 
att han ville träffa honom under andra hälften av september för en 
genomgång av bilaterala frågor. Han lanserade nu tanken att han till 
Jaruzelski skulle medföra ett skriftligt uttalande om gemensamma 
projekt till vilket skulle fogas en mening om att man i Stockholm följde 
utvecklingen i Polen med stor uppmärksamhet och välkomnade den ut-
lovade dialogen med ett brett spektrum av det polska samhället. Till stöd 
för sitt förslag hänvisade han till sina vänner i Solidaritet som sagt honom 
att det var angeläget med utländskt stöd för att ”förhindra hökarnas 
försök att sabotera den bräckliga arbetsfreden och störa dialogen mellan 
Wałęsa och regimen”. Men också denna idé avvisades av UD.334 

Öbergs olika initiativ syftade till att markera mot regimens ovilja att 
samtala med Solidaritet. Hans egen uppfattning var att man samtidigt 
borde genomföra en kraftfull utveckling av de bilaterala förbindelserna. 
På UD i Stockholm fanns en delvis annan uppfattning. Polchefen Tor-
sten Örn höll i och för sig med om att förbindelserna borde stärkas men 
varnade för att gå allt för snabbt fram. I december 1988 meddelade han 
Öberg sina argument för den hållningen. Ett av dem var att den politiska 
utvecklingen i Polen inte var entydigt positiv och att den fortsatt negativa 
attityden mot Solidaritet föreföll oroande.335 Öbergs engagemang för 
verbal inblandning i polsk politik och för ett utvidgat samarbete var några 
grader varmare än vad kollegerna i Stockholm fann lämpligt. 

Den parallella kontaktpolitiken: ett engagemang med fallgropar 

Det nya intresset för att stärka förbindelserna med den numera god-
tagna polska regimen innebar inga inskränkningar i umgänget med 
oppositionen. Från svensk sida var man tydlig med att man önskade 
goda relationer med båda sidor. 

När kabinettssekreterare Schori var i Warszawa den 27 november 
1986 för att förbereda den polske utrikesministerns besök i Stockholm 
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nästkommande vår träffade han också de tre Solidaritetsrådgivarna 
Geremek, Onyszkiewicz och Śliwiński. Schori upplyste att Sverige nu 
tänkte återuppta kontakterna på regeringsnivå, bl.a. genom att bjuda in 
den polske utrikesministern. Geremek kommenterade att ingen var 
intresserad av isolering. Polen hade traditionella band med väst och med 
Sverige, som man inte ville bryta. Geremek uttryckte också sin uppskatt-
ning över att den svenska ambassadören och ambassaden höll så nära 
kontakt med civilsamhället, vilket man lyckats göra utan att störa de 
officiella relationerna. Schori underströk att man också fortsättningsvis 
ville hålla kontakt med Solidaritet och andra oberoende grupper: man 
ville föra en ”parallell kontaktpolitik”.336 

Också regimen var införstådd med den svenska hållningen. Även om 
ambassadören kunde mötas av ironiska kommentarer när han besökte 
utrikesministeriet – som ”snällt hälsa på oss också” – så mötte han ingen 
kritik av ambassadens vänskapliga relationer med Solidaritet.337 Jaruzel-
ski sade till Öberg den 27 oktober 1988 att han var medveten om att ett 
främmande sändebud måste lyssna till alla parter i en samhällskris som 
den polska.338 

Den parallella kontaktpolitiken innebar att diplomaterna på ett 
påtagligt sätt var närvarande på den polska politiska scenen och därmed 
att aktörerna kunde utnyttja dem för sina syften, t.ex. genom att låta 
dem framföra ett budskap till motsidan. Det var inte ovanligt att rege-
ringens representanter direkt uppmanade svenskarna att vidarebefordra 
ett budskap till oppositionen. Så här återgav Öberg i januari 1988 vad 
utrikesminister Czyrek sagt honom: 

I den mån jag träffade dess [oppositionens] företrädare i Warszawa 
skulle jag göra Polen en tjänst om jag sade Solidarnosc och andra att en 
konsekvent nej-politik från deras sida inte var någon konstruktiv politik. 
Olof Palme hade på sin tid varnat Wałęsa och hans rådgivare för att gå 
för långt i sin opposition. Kanske vore det dags för oss i Sverige att göra 
det om igen.339 

Som tidigare framgått var regimen angelägen att omvärlden skulle inse 
att reformvännerna inom partiet hade stora svårigheter med de konser-
vativa som kunde reagera våldsamt på en radikal reformpolitik. Det var 
en synpunkt som i september 1988 framfördes såväl av Polens ambas-
sadör i Stockholm som av ledande partiföreträdare i Warszawa. I båda 
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fallen tycks förhoppningen ha varit att budskapet skulle vidarebefordras 
till Solidaritets ledare och sympatisörer.340  

Ännu tydligare var den polske industriminister som i oktober 1988, 
sedan regeringen beslutat stänga en rad olönsamma varv, bland dem 
Lenin-varvet, förklarade för Öberg att han skulle vara svenskarna evigt 
tacksam om de kunde få de polska fackföreningarna att inse att det var 
nödvändigt att lägga ned förlustbringande företag. Allra tydligast var 
kanske Czyrek när han den 21 januari 1989 mötte Öberg ”i sällskapligt 
sammanhang”. Efter att ha berättat om partiets dramatiska CK-möte 
sade han att det inte skulle skada om 

ni alla som sedan ett antal år uppmanar oss till eftergifter nu ville an-
vända er övertalningsförmåga på edra vänner341 i Solidaritet och få dem 
att inse att de låter en historisk möjlighet gå sig förbi om de inte tar vår 
efter mycken vånda utsträckta hand342 

Det är alltså inte svårt att hitta exempel på hur regimen försökte ta 
svenska diplomater till hjälp i sina försök att tala oppositionen till rätta. 
Men också oppositionen hoppades på stöd från svenskarna.  

Under sitt lunchsamtal med de tre Solidaritets-rådgivarna Geremek, 
Onyszkiewicz och Stelmachowski i januari 1988 fick Öberg höra att 
”utlandet och då särskilt neutrala och trovärdiga länder som Sverige” 
borde stödja oppositionens ansträngningar att förhindra en ytterligare 
polarisering av det polska samhället. Åter påmindes han om Palmes – 
apokryfiska – varningar till Solidaritet. Sådan vänkritik var man beredd 
lyssna på, inte minst som Palme sedan skrivit till Jaruzelski och vädjat 
om de politiska fångarnas frigivning. Men nu hoppades de tre 
polackerna alltså att man från svensk sida ville sätta regimen under 
tryck. ”Allt vad som från svensk sida kunde göras för att underlätta en 
konstruktiv dialog mellan regimen och oppositionen skulle välkomnas”, 
sade Geremek. Öberg menade att samtalet var ett exempel på de ”höga, 
för att inte säga överdrivna, förhoppningar man i utlandet när beträf-
fande den svenska utrikespolitikens inflytande och möjligheter i skilda 
ämnen.”343 Som redan nämnts skrev Öberg i september 1988 att hans 
”vänner i Solidaritet” ville få hjälp att stoppa ”hökarnas” sabotage av för-
söken till dialog med oppositionen. Med en sammanfattande formu-
lering skrev han i november samma år att oppositionen såg det ”som 
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något av en svensk skyldighet att, om och när det går, söka påverka 
regimen i friare riktning.”344 

Ambassadens livliga kontakter med aktörerna i det polska dramat 
sågs med viss oro på UD i Stockholm. Polchefen Torsten Örn varnade i 
ett chiffer Öberg för ett alltför djupt engagemang i Polens affärer: ”Det 
är givetvis”, skrev han, ”… angeläget att vi undviker att bli indragna i det 
inrikespolitiska spelet i Polen.” Han motiverade sin oro med två 
exempel, dels polske industriministerns yttrande att han skulle bli sven-
skarna evigt tacksam om de kunde få de polska fackföreningarna att inse 
att olönsamma företag måste stängas, dels Öbergs egen anmärkning att 
oppositionen såg det som något av en svensk skyldighet att påverka 
regeringen i friare riktning.345 Samma exempel återkom i en översikt 
över utvecklingen i Polen sammanställd i mitten av januari 1989 inför 
ett möte i Bonn mellan statsminister Carlsson och premiärminister 
Rakowski. Uttalandena visade, hette det där, ”på riskerna för svenska 
representanter att missbrukas i den inrikespolitiska striden i Polen” 346 

Öberg svarade inte uttryckligen på polchefens varningar men i ett 
krypto den 13 december bekräftade han sin i grunden aktiva hållning:  

Naturligtvis är det önskvärt att vi, så gott det vi förmår stödjer 
demokratiseringsprocessen i Polen, ekonomiskt som politiskt. Men detta 
måste ske enligt den takt vi själva väljer och i enlighet med vad vi be-
dömer vara realistiska förutsättningar. Att polackerna själva därvid 
sannolikt tillmäter oss en överdriven roll får vi lära oss leva med på 
samma sätt de själva får lov att acceptera vår stegvisa politik.347 

Det blir av dessa skrivelser inte alldeles klart vari skiljaktigheterna 
egentligen bestod. Polchefen hade, såvitt framgår, inga invändningar 
mot att Sverige försökte stödja demokratiseringsprocessen; det var ju av 
politiska och ideologiska skäl en självklar ambition. Inte heller kan han 
ha haft några invändningar mot att Sverige upprätthöll goda kontakter 
med både regimen och oppositionen; också det var en etablerad linje 
som tillämpats länge och godkänts i både Stockholm och Warszawa. Att 
den parallella kontaktpolitiken gav parterna i konflikten möjlighet att 
utnyttja diplomaterna som en kanal till motsidan, var inte heller någon 
nyhet. Men kanske har Öberg, med sina många förslag och synpunkter, 
på UD uppfattats som alltför ivrig att spela en roll i polsk politik. Hur 
som helst: ambassadens engagemang skulle inte minska utan öka. 
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Samtal på ambassaden 

Under inledningen av det dramatiska året 1989 intog ambassaden 
betraktarens roll. Under den period rundabordssamtalen pågick, från 6 
februari till 5 april 1989, var de polska tidningarna fulla av ingående 
redogörelser för de olika turerna i förhandlingarna, men ambassaden 
avstod från att återge alla detaljer och koncentrerade sig, som den upp-
lyste i ett krypto den 24 februari, på huvudlinjerna.348 Samtalen ägde 
rum i ministerrådets palats inför öppen ridå men samtidigt fördes i 
Warszawaförorten Magdalenka regelbundna privata samtal mellan 
ledande representanter för båda sidor.349 Det finns i det diplomatiska 
materialet inga tecken på att svenska ambassaden var informerad om 
dessa diskreta parallellförhandlingar. 

Den 6 april kunde ambassaden rapportera att rundabordssamtalen 
dagen innan avslutats med en gemensam deklaration. Den ingångna 
överenskommelsen – som allmänt omtalades som en ”historisk kompro-
miss” och som innebar delvis fria val – hade, menade Öberg, skapat 
förutsättningar för ”fundamentala politiska och ekonomiska reformer 
utan vilka den polska sjukan är omöjlig att bota. Polackerna har en lång 
väg att vandra innan de kan se det berömda ljuset vid tunnelns slut. Icke 
desto mindre har ett blad vänts och ett nytt kapitel inletts.”350 

I detta nya kapitel skulle ambassaden komma att spela en tydligare 
roll, mer i linje med Öbergs ambitioner. Detta hade att göra med de 
problem som, något paradoxalt, blev följden av Solidaritets överväl-
digande seger i de båda valen 4 och 18 juni. För den som önskade en 
stabil och kontrollerad utveckling i liberal och demokratisk utveckling 
såg det inte ut som ett bra resultat. Några dagar före valet refererade 
ambassaden en polsk statsvetenskaplig artikel som diskuterade effekterna 
av olika möjliga valresultat. Om Solidaritet fick 35-45 procent av rösterna, 
hälften av platserna i Senaten och cirka 100 mandat i Sejmen vore det, 
enligt artikeln, det bästa tänkbara resultatet. Det skulle innebära ett klart 
godkännande av rundabordsuppgörelsen, ett jämviktsläge i parlamentet 
och goda utsikter till fortsatt samarbete kring reformpolitiken.  

En större framgång för Solidaritet skulle, enligt samma artikel, leda 
till en eskalering av oppositionens krav, aktivera de reformfientliga 
delarna av regimen och omintetgöra samförståndspolitiken. Det vore en 
farlig situation. Ännu värre kunde det bli om Solidaritet tog hem hela 
senaten och samtliga fria mandat i Sejmen samtidigt som regim-
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företrädare på den nationella listan slogs ut. Det scenariot – som ju var 
det som blev verklighet – betecknades som ”direkt hotfullt”. Saland, som 
refererade artikeln, instämde i den bedömningen. Ett jämviktsläge eller 
en måttlig övervikt för Solidaritet var definitivt att föredra.351 

När Solidaritets storseger och partiets valkatastrof var ett faktum 
ansåg ambassaden mycket riktigt att valutslaget var bekymmersamt för 
både partiet och Solidaritet. Reformanhängarna i båda lägren hade, 
kommenterade Öberg, anledning att frukta vad respektive ytterlighets-
grupper kunde ställa till med: ”Det är bara att uttrycka en förhoppning 
att båda sidornas ytterflyglar kan hållas under kontroll och att ingen 
låter sig provoceras vid en tidpunkt då mycken bitterhet och besvikelse 
finns lagrad både till höger och vänster.”352 

De problem som de moderata reformanhängarna först måste lösa 
gällde valen till president och premiärminister. I det första fallet skulle 
det formella beslutet fattas av Sejmen, men det fanns ett informellt sam-
förstånd mellan parterna bakom rundabordsuppgörelsen att president-
posten var vikt för Jaruzelski. I regeringsfrågan fanns ingen motsvarande 
överenskommelse men på båda håll tycks man ha betraktat en kom-
munistdominerad regering som en rimlig och acceptabel lösning. Men 
valresultatet medförde, som befarat, att radikala grupper krävde att den 
gamla regimen helt skulle sopas bort vilket i sin tur kunde medföra en 
våldsam reaktion från de konservativa. De radikala inom Solidaritet ville 
ha hela makten nu och Wałęsa, Geremek, Michnik och Stelmachowski 
hade, rapporterade Öberg, all möda i världen att övertyga dem om att 
man nu måste visa samarbetsvilja och flexibilitet. Därför var det viktigt 
att kommunisterna gjorde synliga offer, framför allt Rakowskis huvud 
på ett fat. Från andra kanten av det politiska landskapet kom rykten om 
att det jäste i armén på grund av förväntade nedskärningar i försvars-
budgeten. Risken fanns att den tillsammans med betongen skulle ställa 
till något.353 

I denna kritiska situation intensifierades ambassadens kontakter med 
centrala aktörer i Polens politik. Ambassaden blev en diskret mötesplats 
för samtal om hur den politiska krisen skulle lösas. De första samtalen 
handlade om regeringens sammansättning. Den 12 juni var Prof 
Kozakiewicz, vice ordförande i Bondepartiet, och Stelmachowski mid-
dagsgäster hos Öberg på ambassaden. Stelmachowski berättade att han 
tidigare samma dag förklarat för regeringskoalitionen att Solidaritet höll 
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fast vid Jaruzelski som president men fann Rakowski oacceptabel som 
premiärminister. Däremot skulle man kunna tänka sig Kozakiewicz som 
premiärminister om partiet var klokt nog att avstå från den posten. Om 
inte kunde oppositionen enas om Kozakiewicz som talman i Sejmen. 
Kozakiewicz sade att han till sin partiledning skulle återge vad Stel-
machowski sagt. Om Solidaritet skulle sluta upp bakom en bondeparti-
kandidat som premiärminister hade en ny möjlighet uppstått som borde 
prövas. Öbergs reflektion var att partiet nog kunde offra Rakowski men 
inte premiärministerposten.354 

När Öberg några dagar senare träffade Czyrek var en av frågorna om 
Solidaritet kunde tänka sig att delta i en bred regeringskoalition även om 
det innebar att dela på ansvaret utan att själv ha full kontroll. Czyrek 
menade att oppositionen måste ta sitt ansvar och samarbeta med den 
nuvarande makten till Polens fromma: ”Alla goda krafter, i synnerhet i 
väst, borde förena sig i syfte övertyga Solidaritet nödvändigheten dela 
regeringsansvaret med den nuvarande regeringskoalitionen.”  

Detta var uppenbarligen ett sådant tillfälle då ambassaden riskerade 
att, med polchefens ord, bli ”indrag[en] i det inrikespolitiska spelet”, 
vilket blev ännu tydligare när Czyrek kom in på presidentvalet. Han 
kunde berätta att en hög officer i Jaruzelskis närvaro sagt att eftersom 
den nye presidenten också skulle vara överbefälhavare så var varje annan 
kandidat än Jaruzelski oacceptabel. Det stod utom allt tvivel, menade 
Öberg, att Czyrek gärna såg att den upplysningen fördes vidare till 
oppositionen. Men Öberg trodde att Czyrek oroade sig i onödan, 
Geremek och Wałęsa skulle inte svika det tysta löftet att släppa fram 
Jaruzelski till presidentposten.355 

Redan nästföljande dag, lördagen den 17 juni, trappades den svenska 
närvaron i den polska inrikespolitiken upp ytterligare. Öberg hade 
bjudit in Czyrek till middag på ambassaden tillsammans med Soli-
daritets-rådgivaren professor Geremek Det hade han gjort på uttrycklig 
begäran av Czyrek. Geremek hade på förhand informerats om att 
middagen ”avsåg ett enskilt sammanträffande med Czyrek i syfte att 
dryfta det politiska läget i Polen just nu”. Mötet var på förhand anmält 
hos och godkänt av Jaruzelski respektive Wałęsa. De ämnen Czyrek ville 
dryfta var presidentvalet och regeringsbildningen. En förutsättning för 
mötet var att det som sades, och helst även mötet som sådant, skulle vara 
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”konfidentiellt i förhållande till pressen”. Det gällde att ”inte ytterligare 
inflammera en redan känslig politisk situation”. 

Större delen av det cirka tre timmar långa samtalet mellan de två 
fördes enskilt i ett till ambassadens matsal angränsande rum. Vad som 
där sagts visste Öberg alltså inte, men han kunde rapportera att 
Geremek under den gemensamma middagen understrukit att Solidaritet 
inte kunde gå in i en regering utan att få ”ett avgjort inflytande”.356 I 
Sejmen skulle Solidaritet ta ställning till regeringens förslag från fall till 
fall. Oppositionen tänkte inte föra någon oppositionspolitik men ville 
heller inte skriva ut checkar in blanco.  

Efter samtalet, när Geremek och Czyrek skildes åt, uttryckte de båda, 
rapporterade Öberg, 

 sitt tack för att de kunnat träffas på vänskapligt sinnad mark. Czyrek 
gjorde en referens till svensk utrikespolitik och dess tradition att alltid 
finnas till hands när den bäst behövdes. Geremek fyllde i med att säga att 
den svenska ambassaden i Warszawa sedan 1981 alltid varit ett and-
ningshål där man kunnat få stöd och uppmuntran. Båda uttryckte en 
förhoppning att vid behov kunna dra nytta av min gästfrihet vilket jag 
naturligtvis bekräftade. […] Czyrek [sade att … d]et kändes betryggande 
att veta att om situationen gled huvudaktörerna ur händerna det ändå 
fanns samtalskanaler som skulle kunna fungera för att förhindra det 
värsta. 

Sedan Czyrek lämnat ambassaden dröjde sig Geremek kvar och 
berättade för Öberg att Czyrek erbjudit honom premiärministerposten i 
en Solidaritetsdominerad regering där kommunistpartiet besatte för-
svars- och inrikesministerposterna. Geremek hade sagt att han var emot 
den lösningen men skulle tala med Wałęsa. Vidare hade Rakowskis 
växande ambitioner berörts i samtalet och Geremek hade sagt att 
Rakowski ”av kända skäl” var oacceptabel för Solidaritet som regerings-
chef. Vilken annan kandidat som helst vore att föredra.357 

Öbergs nästa möte med polska ledare var ett ”enskilt politiskt samtal” 
med Wałęsa i Gdańsk. Det ägde rum den 27 juni och Wałęsa var på ett 
strålande humör, upprymd av Solidaritets framgångar och partiets 
katastrofala nederlag. Han avstod dock från alla triumfatoriska utspel 
och bad Öberg framföra till regeringssidan att han strikt skulle hålla sig 
till vad som sagts under rundabordsförhandlingarna och inte göra något 
som kunde äventyra Jaruzelskis val till president. Nu hade han dessutom 
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ändrat hållning i regeringsfrågan och insett att Solidaritets deltagande i 
regeringsarbetet kunde vara nödvändigt för att föra Polen ut ur krisen. 
Men man skulle kräva premiärministerposten och alla tunga ekono-
miska poster. Ledningen av försvars- och inrikesministerierna var man 
däremot beredd att avstå ifrån.358 

Fortsatt ”logistikhjälp” 

Många i den polska politikens ledande skikt hade under åren skapat 
goda kontakter med utländska ambassader och dessa hade blivit en del 
av den politiska scenen. Även om konkreta informationer om den 
utländska närvaron i polsk politik ännu är knapphändiga är det tydligt 
att det under sommaren 1989 fördes samtal om Polens framtid på fler 
utländska ambassader än den svenska och att dessa samtal kunde vara 
inbördes sammankopplade. Diskussionerna om det polska president-
valet är ett exempel på det. 

Att Jaruzelski, i enlighet med den informella överenskommelsen 
mellan regimen och oppositionen, verkligen blev vald till president 
framstod som den enda trygga garantin för ett oblodigt systemskifte. 
Därför var det fara å färde när det omkring den 20 juni visade sig att ett 
flertal medlemmar av kommunistpartiets två stödpartier inte var villiga 
att rösta på generalen, vilket innebar att han inte hade en majoritet av 
Sejmen bakom sig. Att ledamöter av Solidaritets parlamentsgrupp i det 
läget skulle byta sida och rösta på mannen som infört krigslagarna var 
mer än man kunde begära. Ett förslag på lösning av dilemmat fick ett 
antal, icke namngivna, Solidaritetsledare som den 23 juni åt middag på 
den amerikanska ambassaden. Ambassadör Davis förklarade att om 
Solidaritet ville få Jaruzelski vald utan att rösta på honom, så var 
lösningen enkel nog: att ett tillräckligt antal ur den egna gruppen höll sig 
borta.359 Fem dagar senare, den 28 juni, hölls ett nytt diskret möte 
mellan Czyrek och Geremek på den svenska ambassaden. De två ut-
formade en uppgörelse i linje med det amerikanska tipset. Innebörden 
var, kunde Öberg rapportera, att Geremek lovade att se till att 15 leda-
möter ur Solidaritets parlamentsgrupp inte skulle delta i omröstningen. 
De skulle vara ute på resa den aktuella dagen. Några skulle åka till 
Strasbourg, andra till Göteborg. På så sätt skulle Jaruzelski kunna få 
erforderlig majoritet trots att ett femtiotal medlemmar av regeringskoa-
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litionen röstade emot honom. Både Czyrek och Geremek bekände för 
Öberg att de var lättade över att man kunnat hitta en väg ut ur krisen.360 

Senare samma dag träffade Öberg Jaruzelski i närvaro av den svenske 
advokaten Claes Palme och Czyrek. Generalen, som av Czyrek fått 
rapport om samtalen med Geremek, uttryckte sin tacksamhet för att 
svenska ambassaden gjort det möjligt för makten och oppositionen att 
under diskreta och otvungna former kunna dryfta för Polens framtid 
avgörande frågor. ”Så hade han föreställt sig den svenska utrikes-
politiken: att finnas till hands när den mest behövdes… Att Sverige i ett 
för Polen kritiskt läge valt att visa sin vänskap och förtroende i konkret 
handling skulle man inte glömma.” Öberg svarade att den svenske 
utrikesministern var informerad om den ”tekniska” roll som ambas-
saden spelat. Dess uppgift, sade han, begränsade sig till att ”tillhandhålla 
en logistisk för samtalen”. Innehållet önskade man inte påverka. 
Jaruzelski påminde om att utrikesminister Andersson under sitt besök i 
Warszawa i februari talat om vikten av politisk endräkt i Polen. ”Det var 
därför”, sade generalen, ”kanske inte så onaturligt att denna endräkt höll 
på att förverkligas på svensk mark.” Han upprepade sin önskan om ett 
fördjupat samarbete med Sverige på alla plan.361 

Den 28 juni verkade alltså allt vara klart för Jaruzelskis val till 
president. Men två dagar senare, fredagen den 30 juni, var det åter kris. 
Bondepartiet, som ju ingick i regeringskoalitionen, hade hållit möte med 
parlamentsgruppen och då beslutat att inte stödja Jaruzelski som presi-
dentkandidat. Senare samma dag förklarade Jaruzelski inför partiets CK 
att han avsade sig kandidaturen och föreslog i stället inrikesministern 
Czesław Kiszczak som partiets presidentkandidat. Öberg hade senare på 
kvällen kontakt med vice ordföranden i Bondepartiet, professor 
Kozakiewicz, som berättade att han misslyckats med att övertyga sin 
riksdagsgrupp om att den var på väg att begå ett allvarligt misstag. Ännu 
senare samma kväll befann sig Kozakiewicz på ambassaden där han 
mötte Czyrek. Tillsammans gick de igenom situationen och försökte 
finna en lösning. Czyrek ska då ha kommit fram till att Kozakiewicz inte 
hade mycket att erbjuda och i stället sökt återuppta kontakten med 
Geremek. Czyrek hoppades sannolikt att ännu fler av Solidaritets 
riksdagsmän skulle kunna förmås att avstå från att rösta. Men Geremeks 
ståndpunkt var att Solidaritet redan tagit stora risker och att ytterligare 
eftergifter skulle äventyra Wałęsas ställning. 
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Czyrek verkade för att Jaruzelski skulle kvarstå som kandidat och 
vädjade om omvärldens stöd för sina ansträngningar. Han ville att det 
skulle bli känt att ”Jaruzelski var den verkliga garanten [för] den refor-
mistiska processen i Polen” och att snabba reaktioner från utlandet till 
Solidaritet och Bondepartiet var nödvändiga om man ville hjälpa Polen 
ur den pågående krisen som äventyrade stabiliteten och demokrati-
seringen i landet. Czyrek och Kozakiewicz lämnade ambassaden natten till 
lördagen den 1 juli, ”allvarligt bekymrade” över den uppkomna situa-
tionen.” Öberg författade sin rapport tidigt lördag morgon.362 

Några dagar senare rapporterade ambassaden att situationen ännu 
var olöst. Om Jaruzelski eller Kiszczak skulle bli regimens kandidat 
kunde ingen veta och därmed var även regeringsfrågan olöst. Mycket 
talade för att voteringen i Sejmen, som var tänkt äga rum den 6 juli 
skulle skjutas upp.363 Senare bestämdes valdagen till den 19 juli. 

Läget förbättrades genom att Czyreks förhoppningar om stöd utifrån 
för Jaruzelskis kandidatur infriades. Såväl Michail Gorbatjov som 
George Bush förklarade i personliga samtal med Jaruzelski att de såg 
honom som en garant för en lugn utveckling i Polen och regerings-
koalitionens riksdagsgrupper utsattes för ett hårt tryck att sluta upp 
bakom generalen.364 Den 20 juli kunde ambassaden till sist rapportera att 
Jaruzelski kvällen innan valts till president. I en första analys av röst-
siffrorna konstaterade Saland att generalen valts med minsta möjliga 
marginal och att 15 ledamöter, sannolikt samtliga tillhörande Solidari-
tets parlamentsgrupp, på olika sätt varit frånvarande eller undvikit att 
rösta. Saland slog fast att denna frånvaro avgjorde valet och att 
”generalen valdes på Solidaritets nåder och med sviktande stöd från sina 
egna.”365 Vad han inte nämnde var att 15 frånvarande Solidaritetsriks-
dagsmän var just vad Geremek hade lovat Czyrek vid deras möte på den 
svenska ambassaden. 

Två dagar efter presidentvalet kunde Saland efter samtal med Stel-
machovski och Geremek rapportera att man inom Solidaritet var över-
förtjust över valutgången och betecknade den som den bästa möjliga: att 
Jaruzelski blev vald i första omgången, men med minsta tänkbara 
röstövervikt och på Solidaritets nåder: ”Stelmachowski bekräftade att de 
ogiltiga röstsedlarna tillkommit för att säkra valet av generalen och att 
antalet frånvarande Solidaritetsledamöter varit noga kalkylerat.”366 
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Med presidentvalet i hamn återstod regeringsfrågan. Även den hade 
avhandlats vid samtalen på ambassaden mellan Czyrek och Geremek.367 
De avgörande samtalen fördes dock utan att ambassaden ställde 
”logistikhjälp” till förfogande, men den följde givetvis utvecklingen 
noga. När den av presidenten utpekade regeringsbildaren Kiszczak miss-
lyckats eftersom Solidaritet sade nej till att medverka, var Öberg i kon-
takt med Sovjets ambassadör i Warszawa och fick höra att man i Moskva 
var missnöjd med Solidaritets ovilja att ta ansvar. ”Ryssens” förhopp-
ning var uppenbarligen att Öberg skulle vidarebefordra budskapet till 
Solidaritetsledarna.368 Hur Moskva förhöll sig till en regering där Soli-
daritet inte bara ingick utan även hade huvudansvaret, visade sig mer 
oklart. Enligt Öbergs källor inom Solidaritet intog Pravda en avvisande 
hållning medan Gorbatjov var betydligt mindre negativ.369 Tre dagar 
senare kunde Öberg rapportera att Sejmen den 19 augusti 1989 valt 
Tadeusz Mazowiecki till Polens första icke-kommunistiske regeringschef 
på femtio år och att en ny era inletts i Polens, och Östeuropas, historia.370 
 

*** 
Mazowieckis tillträde som premiärminister markerade slutet på det 
viktigaste skedet i Polens demokratiseringsprocess. Under några veckor 
efter det sensationella parlamentsvalet hade den svenska ambassaden 
fungerat som diskret mötesplats för representanter för regimen och 
oppositionen. Vilken roll dessa möten spelade är svårt att avgöra; 
parterna hade, som framgått, även andra möjligheter att föra förtroliga 
samtal. Att svenska ambassaden ändå fanns med i bilden kan ha berott 
på olika saker som ambassadens centrala läge mitt emot presidentens 
residens, Sveriges neutrala ställning, Öbergs personliga egenskaper 
inklusive hans rykte som kritiker av USA:s krig i Vietnam.371 Men en 
nödvändig förutsättning var de kontakter med oppositionen som am-
bassaden odlat sedan demokratiseringsprocessens början och de med-
vetna ansträngningarna att, efter amnestin i september 1986, bygga 
förtroliga relationer också med regimen. Om Sverige spelade någon roll 
var det i hög grad den parallella kontaktpolitikens förtjänst. 

En svensk modell för Polen?  

Till de faktorer som bidrog till det positiva intresse för Sverige som 
ambassaden mötte hörde i högsta grad Sveriges sätt att lösa sina sociala, 
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ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska problem. Utan att närmare 
preciseras blev begreppet ”den svenska modellen” ett återkommande 
ämne vid de diplomatiska samtalen. Sverige framstod inom olika fält 
som ett föredöme vilket bidrog till att polackerna ville ha ett ökat utbyte 
av erfarenheter.372 

Under perioden efter amnestin, när de diplomatiska förbindelserna 
höll på att normaliseras, var de polska önskemålen om ett utvecklat 
samarbete med Sverige det mest frekventa ämnet i ambassadens samtal 
med regimens företrädare.373 Inte minst Rakowski, premiärminister från 
september 1988, uttryckte vid olika tillfällen sitt positiva intresse för 
svensk och skandinavisk samhällsutveckling. Men det viktigaste samtalet 
ägde rum den 27 oktober 1988 då Öberg var inbjuden till general 
Jaruzelski. Denne betonade, liksom Czyrek och Rakowski gjort, att de 
polsk-svenska kontakterna borde intensifieras. Han föreslog konkret, 
praktiskt samarbete inom bl.a. skogsindustri, stålindustri, jordbruk och 
framför allt miljövård. Men han ville också se ett fördjupat erfarenhets-
utbyte kring den svenska modellen. Det polska samhället stod inför en 
djupgående reformering och då gällde det att finna ”infallsvinklar och 
lösningar som bestått provet”, vilket, menade han, var fallet med den 
svenska modellen.374 

Vad det var för prov som den svenska modellen, enligt Jaruzelski, 
bestått framgår inte av referatet men det är lätt att tänka sig att det 
handlade om industriell strukturomvandling. Sverige hade under 1980-
talet under bevarat samhällslugn lyckats stöpa om stora delar av sin 
industriella bas och hade helt monterat ned den en gång så betydelse-
fulla varvsindustrin. I Polen hade regeringen försökt avveckla det för-
lustbringande Lenin-varvet i Gdańsk, men hade stoppats av våldsamma 
protester. Det förvånar inte att den polske industriministern ville att 
svenskarna skulle övertyga fackföreningarna i Polen om att olönsamma 
företag måste läggas ned. Samma ambition låg sannolikt bakom det 
polsk-svenska ”erfarenhetsseminarium” som ordnades i Warszawa i 
januari 1989 och där bland andra AMS-chefen Allan Larsson redogjorde 
för hur den svenska industrins omstrukturering gått till.375 

Veckorna efter sitt samtal med Jaruzelski återkom Öberg i flera 
rapporter till vikten av att Sverige svarade positivt på de polska pro-
påerna. Sverige borde inte, skrev han den 7 november, lämna de polska 
samarbetssignalerna obesvarade. ”Vi talar”, framhöll han, ”ofta, gärna 
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och med rätta om vår strävan att kunna spela brobyggnadsroll i Europa. 
Det vore föga trovärdigt om när Polen nu söker nalkas oss, på så pass 
neutrala ämnen som det här gäller, vi lät dessa signaler förbli ohörda.” 
Han fortsatte: 

Det borde vara en självklart att, när nu polackerna så kraftigt markerar 
sin önskan om att prioritera sitt samarbete med oss, inte slå dövörat till 
vid en tidpunkt vi för första gången sedan andra världskriget, genom 
våra egna erfarenheter ges möjlighet att kanske kunna påverka ut-
vecklingen i liberalare och mer demokratisk riktning.376 

I ett svar på Öbergs enträgna maning förklarade polchefen Torsten Örn 
att UD i samråd med andra departement och intressenter gick igenom 
vad som kunde göras. Vissa initiativ var redan planerade som ett 
erfarenhetsutbyte rörande ekonomi, industriomstrukturering och ar-
betsmarknad. Tillsammans med olika ministerbesök visade detta den 
vikt Sverige fäste vid de bilaterala förbindelserna med Polen, menade 
Örn. Men han varnade också för en alltför varm omfamning av de 
polska vännerna. Det gällde att inte väcka överdrivna polska förhopp-
ningar. Och en viss försiktighet var påkallad av Polens ekonomiska läge 
och betydande utestående skuld till Sverige.377 

Men Öberg lät sig inte hejdas. Inför utrikesminister Andersson besök 
i Warszawa i februari 1989 påminde han om polackernas intresse för 
Sverige och ivrade för att Sverige skulle svara positivt på de polska 
inviterna: 

[…] när ett kommunistiskt samhälle med marxist-leninistiska förtecken 
efter alla sina misslyckanden väljer att ta intryck från det demokratiska 
Sverige, bör vi samarbeta i övertygelsen att våra egna lösningar och 
värderingar måste vara till nytta och godo för den nyorienterade polska 
samhällsutvecklingen, i nuet och framtiden.378 

När Sten Andersson så anlände till Warszawa fick han själv erfara 
polackernas intensiva intresse för att stärka banden till Sverige. Ömhets-
betygelserna nådde möjligen sin kulmen under Sten Anderssons samtal 
med sin polske kollega, Olechowski. ”Detta är ingen kärleksförklaring”, 
sade polacken, ”men nästintill.” Han gjorde så en bred genomgång av 
olika pågående och planerade samarbetsuppgifter. Han föreslog att man 
skulle arbeta fram ett ambitiöst program för att vidareutveckla de 
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ömsesidiga förbindelserna. Också premiärminister Rakowski underströk 
att förbindelserna med Sverige och de andra skandinaviska länderna 
hade hög prioritet för den polska regeringen. 

Andersson underströk för sin del med en tydlighet, som borde ha 
gjort Öberg nöjd, att hans resa skulle ses som inledningen till förbättrade 
förbindelser. Sverige ville bygga ut samarbetet och erfarenhetsutbytet, i 
synnerhet rörande miljövård och fackligt arbete. Han framhöll att län-
derna i väst förutom ideologiska och ekonomiska skäl även hade säker-
hetspolitiska skäl att samarbeta med Polen. Snabba levnadsstandards-
ökningar i väst och en betydligt långsammare utveckling i öst kunde 
leda till spänningar och konflikter. ”Det ligger därför i den svenska 
regeringens – och västs – eget intresse att bygga broar.”379 

Öbergs engagerade pläderingar för ett ökat ekonomiskt samarbete 
med Polen fortsatte under den dramatiska våren 1989. De vävdes då 
samman med rapporterna om de häpnadsväckande politiska framstegen 
och han betonade att ekonomi och politik hörde ihop. Den ekonomiska 
krisen kunde inte lösas utan politiska reformer och de politiska 
reformerna kunde inte bestå om inte ekonomin förbättrades. Polen 
befann sig i en djup, närmast katastrofal, ekonomisk kris som hotade att 
omintetgöra de politiska framstegen. 

Öbergs utvecklade den tankegången i sina första kommentarer till 
Rundabordsöverenskommelsen den 5 april. I ett handbrev till utrikes-
ministern förklarade han att det var allt annat än säkert att överens-
kommelsen skulle förändra det polska samhället. Inflationen på över 100 
procent skulle leda till reallöneminskningar och en urholkning av 
hushållens köpkraft. Tillgången på basvaror till överkomliga priser 
skulle ytterligare minska med risk för uppblossande missnöje. Befolk-
ningen kunde inte förväntas underkasta sig ytterligare åtstramningar 
och umbäranden. ”Smärtgränsen torde vara nådd för vad folket kan 
tänkas tåla”. Att en växande politisk frihet skulle hjälpa upp situationen 
var inte att lita på.380 

Åter argumenterade Öberg för ett accelererat svenskt stöd till Polen. 
Han anknöt till Anderssons eget uttalande att svensk säkerhet gynnades 
av ett ekonomiskt hälsosamt och politiskt stabilt Polen. Han påminde 
också om den förvandling som inletts i övriga Östeuropa och menade att 
den skulle gynnas av att omvandlingen i Polen skedde under ordnade 
former. Sverige borde tillsammans med likasinnade länder i Paris-
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klubben diskutera vad som kunde göras för att lätta den polska skuld-
bördan och för att konkret stödja den pågående utvecklingen i Polen. 
Han uppmanade utrikesministern att föranstalta om en bred genom-
gång av hur Sverige, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt kunde 
bidra till den demokratiseringsprocess som nu pågick. Ju förr en sådan 
analys kunde påbörjas dess bättre, avslutade han sin appell.381 

Polen-dossiererna ger inte full information om vad som blev följden 
av Öbergs initiativ. Dock framgår att man inom regeringskansliet den 30 
maj ordnade en konferens på Tammsvik vid Mälaren. I ett tackbrev till 
chefen för Pol 1 Karl Vilhelm Wöhler noterade Öberg att utrikesmini-
stern sagt att han såg en roll för Sverige i den pågående östeuropeiska 
omvandlingsprocessen. Det framgår också att Öberg åter föreslagit att en 
arbetsgrupp skulle tillsättas på departementet med uppgift att definiera 
Sveriges nya Polen-politik i ljuset av de politiska reformerna i landet.382  

Vad som sedan hände inom regeringskansliet framgår alltså inte av 
UD-materialet. Men det visar att Öberg oförtrutet fortsatte att argumen-
tera för en svensk insats. I samband med valen den 4 och 18 juni åter-
kom han till risken för att den politiska reformprocess som under 
senaste månaderna gått ”med våldsam fart” skulle bromsas upp av den 
ekonomiska verkligheten. De bördor som återigen lagts på det polska 
folkets axlar kastar sin dystra skugga en politisk utveckling som i övrigt 
genomgående måste betecknas som häpnadsväckande positiv.”383 Polen 
var ett sjukt samhälle, skrev han ett par månader senare, som aldrig 
skulle resa sig utan en hästkur, men att ordinera en sådan, ja, det var ett 
självmordsuppdrag.384 Han återkom till polackernas påtagliga intresse 
för svenska lösningar och den s.k. svenska modellen och förordade att 
man ”hemma” gjorde vad man kunde för att besvara de polska propå-
erna så positivt som möjligt.385 

Även om han hoppats på mer kunde Öberg ändå notera vissa 
framgångar för sin kamp för en svensk hjälpinsats i Polen.386 Den 7 
september, alltså en vecka innan Mazowiecki fick sin regering godkänd 
av parlamentet, tillkännagav statsminister Ingvar Carlsson i ett tal inför 
Metalls kongress att den svenska regeringen beslutat om ett direkt stöd 
för svenska insatser i Polen, på i första hand 300 miljoner kronor under 
den närmaste treårsperioden. Carlsson noterade att Sverige, och inte 
minst den svenska fackföreningsrörelsen, länge stött demokratiseringen. 
Men Sverige hade också ett ansvar för att bistå Polen i den djupa eko-
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nomiska kris som landet nu befann sig i. Det var en fråga om solidaritet 
men också om egenintresse: Liksom Sten Andersson betonade han att 
sociala konflikter i grannländerna var en belastning också för Sverige. 
Det var en fråga om gemensam säkerhet.387 

Öberg blev bönhörd också i så motto att Ingvar Carlsson besökte 
Warszawa redan den 12-14 oktober som förste utländske regeringschef 
efter kommunismens fall. Men vid den tidpunkten var polackerna inte 
längre ensamma om världens och Sveriges förundrade uppmärksamhet. 
Den lavin som Polen startat var i full rullning och snart skulle hela 
östblocket ha befriat sig från det kommunistiska oket. I ett tal den 2 
december beskrev Carlsson det som hänt som ”en oerhörd chans” för 
Socialdemokratin. ”Det är chansen att se våra idéer prövas och omsättas 
i verklighet i en rad nya länder […] att åter spela en viktig politisk roll i 
länder där våra meningsfränder kunnat verka förr men där de sedan 
kommit att förföljas med ibland mycket grymma metoder.” Hans 
slutsats var att det som hänt motiverade en massiv svensk insats, och 
han meddelade att regeringen avsåg att anslå sammanlagt en miljard 
kronor under en treårsperiod för olika biståndsinsatser i Östeuropa. I 
den summan ingick de 300 miljoner som regeringen tidigare hade före-
slagit som bistånd till Polen.388 

 
*** 

Den svenska modellen fick aldrig den betydelse som Carlsson och 
Öberg, och säkert många andra, föreställde sig. En förklaring är att den 
under 1980-talet utsatts för åtskillig kritik, också i Sverige. Det höga 
skattetrycket och den växande offentliga sektorn sågs som hinder för 
ekonomisk utveckling. Nyliberala idéer vann terräng över hela väst-
världen. Men ännu viktigare var antagligen det förhållandet, som 
ambassaden i Warszawa gång på gång rapporterat om under hela 1980-
talet, nämligen de breda folklagrens orubbliga misstro mot kommunist-
partiet. Den samhällsmodell som ledande ex-kommunister lovordade 
var i folkets ögon suspekt. 

Tyglad entusiasm 

General Jaruzelski lovade i samband med kuppen i december 1981 att 
den ”socialistiska förnyelsen” skulle fortsätta. Efter amnestin i september 
1986 och den sovjetiska perestrojka- och glasnost-politikens etablering 
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var tiden kommen att infria löftet. Från och med våren 1987 då rege-
ringen presenterade ett ambitiöst program för ekonomins decentra-
lisering och politikens demokratisering såg ambassaden den polska 
regimen som en förnyelsekraft i perestrojkans anda. Men den såg också 
att syftet med reformerna inte bara var att förbättra livet för polackerna 
utan också att bevara det kommunistiska partiets ställning som en 
viktig, helst ledande, kraft i polsk politik. Reformerna skulle stärka för-
troendet för partiet på Solidaritets bekostnad. 

Ambassaden höll kontakt med Solidaritetsledarna också under den 
period då rörelsen tedde sig splittrad och kraftlös. Den noterade deras 
optimism men var inte övertygad om att den hade fog för sig. Det dröjde 
till hösten 1988 innan Wałęsa och Solidaritet åter närmade sig maktens 
centrum och den länge efterfrågade dialogen med regimen tycktes inom 
räckhåll. Men misstron mellan parterna bestod och ambassadens rap-
porter pendlade mellan entusiastisk hoppfullhet och mörkaste svartsyn. 
Bilden klarnade när rundabordssamtalen inleddes. Solidaritets seger i 
valen den 4 juni mottogs givetvis som en sensationell framgång, men 
också med oro för att nomenklaturan skulle mobilisera en motaktion; 
den fredliga övergången till demokrati sågs inte som någon självklarhet. 

De länder som, liksom Sverige, utvecklat goda kontakter med både 
regimen och oppositionen kom att nära följa upplösningen av det polska 
dramat. De mottog informationer från båda håll och förväntades också 
överlämna budskap mellan parterna. Ambassadör Öberg var starkt 
engagerad och hade kanske varit ännu mer aktiv om inte UD i Stock-
holm manat till återhållsamhet. Ambassaden kom dock att spela en, som 
Öberg uttryckte det, ”logistisk” roll under veckorna efter parlaments-
valet. Sedan den amerikanske ambassadören förklarat för ett antal 
Solidaritetsaktivister hur man kunde få Jaruzelski vald till president utan 
att rösta på honom träffades ledande företrädare för regimen och 
Solidaritet på den svenska ambassaden för att göra upp om detaljerna. 
Också vid andra tillfällen kom ambassaden att stå värd för liknande 
diskreta politiska sammankomster. Det är inte klart varför polackerna 
valde just denna mötesplats, men de skulle knappast ha gjort om inte 
många års ”parallell kontaktpolitik” skapat förtroende på båda sidor. 

Ambassaden engagerade sig också i den mer långsiktiga uppgiften att 
fungera som samtalspartner i den viktiga diskussionen om det samhälle 
som skulle avlösa den nedmonterade realsocialismen. En utgångspunkt 
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för engagemanget var föreställningen att de som drivit förändrings-
processen, d.v.s. reformkommunister och moderata Solidaritetsledare, 
ideologiskt stod nära den skandinaviska eller västtyska socialdemokratin 
och att de hade ett positivt intresse för det de kallade den ”svenska 
modellen”. Öberg argumenterade för fördjupade kontakter och ett om-
fattande stödprogram och han vann ett visst gehör i Stockholm för sina 
synpunkter. Den fortsatta utvecklingen av de svensk-polska förbindel-
serna ligger utanför denna undersöknings ramar. Så mycket kan ändå 
konstateras som att ”den svenska modellen” inte fick det genomslag som 
ambassaden förutsåg.  

Inblandning med måtta 

Under de 16 månader under 1980–81 som präglades av Solidaritets 
plötsliga entré på den politiska scenen och Polens lika överraskande 
liberalisering, var frågan om stöd till denna vildvuxna sociala rörelse 
påträngande och känslig. På UD i Stockholm liksom på ambassaden i 
Warszawa följde man en försiktighetsprincip. Det gällde att inte göra 
något som av hökarna i Moskva kunde användas som belägg för att Soli-
daritet var delaktigt i en imperialistisk, kontrarevolutionär attack mot 
Sovjet och socialismen. Stödet för den nya rörelsen måste utformas med 
omsorg, iögonenfallande sympatiyttringar och kontakter på hög politisk 
nivå avvisades till förmån för informella möten mellan Solidaritets-
aktivister och västdiplomater. Den svenska ambassaden etablerade 
under denna period nära relationer med företrädare för oppositionen, i 
synnerhet Solidaritetsaktivister. Fyra-fem andra ambassader tycks ha 
byggt upp ett liknande kontaktnät. Vad man dessutom kunde göra, och 
också gjorde, var att förbereda sig för att undsätta polacker som, efter en 
sovjetisk invasion, var på flykt över Östersjön. 

Efter kongresserna i september-oktober där Solidaritet framträdde 
med klart politiska ambitioner, uttalade flera europeiska ledare att väst 
borde söka dämpa organisationens framfart. På UD i Stockholm fanns 
de som oroades över att den fackliga rörelsen politiserades, men inget 
tyder på att de delgav Solidaritet sina farhågor. Inget tyder heller på att 
Olof Palme varnat Solidaritet, vilket senare uppgavs av vissa av rörelsens 
ledare. Till bilden hör också att ambassadören Thyberg i Warszawa tog 
det radikaliserade Solidaritet i försvar och vände sig med skärpa mot 
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dem som skyllde Polens problem på något annat än ett ekonomiskt 
system som tillåtit gigantiska missgrepp.  

En annan, ännu känsligare fråga var om länderna i väst skulle varna 
Moskva för att med militärt våld ingripa i Polens affärer. Även den 
typen av inblandning kunde spela hökarna i Moskva i händerna, vilket 
också den polska regimens företrädare lät ambassaden förstå efter ett av 
den svenska regeringens fåtaliga uttalanden mot våldsanvändning i 
Polen. Det gällde uppenbarligen att noga överväga varje initiativ så att 
man inte skadade det man ville skydda. 

Bakom all denna försiktighet fanns givetvis uppfattningen att Sovjets 
militära dominans var en realitet som man måste anpassa sig till. På den 
punkten har det knappast rått någon oenighet bland svenska diplomater 
och politiker. Men en del, bland dem Thyberg, ansåg att Sovjet i det 
längsta skulle avstå från militärt våld och att polackernas handlings-
utrymme därför var ganska stort. 
 
I och med kuppen i december 1981 förändrades förutsättningarna för 
inblandning i polsk politik. Risken för en sovjetisk intervention försvann 
visserligen inte helt men den minskade betydligt och fältet blev fritt för 
öppen kritik av regimen och lika öppet stöd för oppositionen. Men det 
var inte självklart att det var det bästa sättet att uppnå förändring. Max 
Jacobson visade på en annan hållning när han förklarade att kritik och 
bojkotter inte gjorde någon nytta och att fortsatt goda relationer med 
landets ledning var en förutsättning för att kunna påverka utvecklingen i 
rätt riktning.  

De flesta länder i Västeuropa valde ändå att på olika sätt ta avstånd 
från kuppen och uppslutningen kring de tre kraven på krigslagarnas 
upphävande, fångarnas frisläppande och dialogens återupptagande var i 
det närmaste unison. Svenska politiker och diplomater kritiserade i 
skarpa ordalag Jaruzelskis kränkning av polackernas mänskliga rättig-
heter men insåg också att kritiken vållade problem. Risken var att den 
skulle leda till ett avbrott i förbindelserna med öststaterna vilket i sin tur 
skulle skada det internationella fredsarbetet och i synnerhet nedrust-
ningssamtalen. Under uppföljningsmötet i Madrid valde den svenska 
regeringen att förena skarp kritik av kuppen med uppmaningar till fort-
satt samarbete för nedrustning.  



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 174 

Den svenska hållningen till regimen Jaruzelski hade sin principiella 
grund i en tolkning av 1975 års Helsingforsavtal som innebar att kritik 
av brott mot mänskliga rättigheter inte var otillbörlig inblandning i 
annat lands inre angelägenheter. Diplomater och politiker förklarade att 
de handlade i enlighet med den överenskommelse, som även Polen 
undertecknat, när de uttryckte sitt ogillande av att den polska regimen 
negligerade sina landsmäns grundläggande rättigheter. Den offentliga 
svenska kritiken av kuppen upphörde under hösten 1982 men liksom 
andra västländer markerade Sverige sin hållning genom att ställa in det 
officiella besöksutbytet med Polen. 

Under åren efter kuppen försvagades oppositionen i Polen kraftigt 
samtidigt som regimen genom att upphäva krigslagarna och införa asyl 
för politiska fångar närmade sig de krav som regeringarna i väst for-
mulerat. Frågan blev om en fortsatt bojkott var meningsfull. Den sven-
ska bedömningen påverkades inte bara av den polska regimens upp-
trädande utan också av inhemska svenska realiteter, som av den svenska 
opinionens starka engagemang för Solidaritet. Ändå är det uppenbart att 
regimens ansträngningar att förbättra sin image spelade en avgörande 
roll. Inte minst lyckades Jaruzelski personligen övertyga om att han inte 
hörde hemma i samma skräckkabinett som Pinochet eller Trujillo eller, 
för den delen, Ceaușescu eller Husák. Han framstod alltmer som seriös 
reformkommunist och därmed blev det meningsfullt att återta ett nor-
malt besöksutbyte. 

Från folkomröstningen 1988 och fram till och med den dramatiska 
sommaren 1989 hade den svenska ambassaden livliga kontakter med 
den polska regimen, inklusive ett längre personligt samtal mellan 
ambassadören och Jaruzelski. Till det kom Sten Anderssons besök i 
Warszawa i februari 1989. Svenskarna hade goda möjligheter att ge sina 
synpunkter på utvecklingen i Polen, vilket de utnyttjade till att uppmana 
till samförstånd och dialog med oppositionen.  

Inblandningen var ett faktum, men det fanns skilda uppfattningar om 
hur långt den borde drivas. När UD 1988 avvisade ambassadens förslag 
om att framföra budskap från den svenska regeringen till den polska 
ledningen berodde det sannolikt på att det inte längre var fråga om att 
intervenera till försvar för polackernas mänskliga rättigheter, utan mer 
om att kommentera invecklade och svåröverskådliga interna förhand-
lingar. UD:s ståndpunkt, som den kan skönjas i korrespondensen, var 
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att man i det läget borde uppträda med viss återhållsamhet. Interven-
tioner i otid skulle skada förtroendet för svenskarnas omdöme. Av ambas-
sadens rapporter att döma uppstod aldrig någon sådan skada men, det bör 
understrykas, vad det polska materialet säger är ännu okänt. 

En helt annan och mer långsiktig form av inblandning aktualiserades 
under åren före kommunismens fall i form av dels konkret ekonomisk 
hjälp, dels rådgivning och överläggningar i olika samhällsfrågor. Polen 
av år 1989 var ett land med dramatiska ekonomiska problem och en lev-
nadsstandard lång under västeuropeisk nivå. Sverige var, i enlighet med 
Sten Anderssons uttalande att ekonomiska skillnader skapade spän-
ningar och konflikter, villigt att bidra ekonomiskt till Polens återupp-
byggnad. Sverige kunde också, tack vare det mångtydiga begreppet den 
svenska modellen, räkna med en betydande good-will när det gällde 
inrikespolitik och samhällsplanering. Men det var ett övergående feno-
men; när Polen helt och fullt öppnades upp mot väst bleknade glansen 
kring Sverige som förebild. 

Sveriges tre ambassadörer i Warszawa under 1980-talet vittnade alla 
om att de hade en ganska tacksam uppgift. Sveriges anseende var gott 
och det fanns ett intresse för svenska synpunkter. En orsak till detta var 
det sätt på vilket Sverige löst sina ekonomiska och sociala problem; som 
nämnts väckte den svenska modellen positivt intresse inom både regi-
men och oppositionen. Viktig var också den alliansfria hållningen; att 
Sverige inte var med i Nato och dessutom gjort sig känt för en själ-
vständig, ibland kritisk, hållning mot USA, underlättade sannolikt kon-
takterna med detta WP-land. En ytterligare faktor, som särskilt belysts i 
denna undersökning, är den som kan kallas det diplomatiska fotarbetet. 
Den svenska ambassaden ansträngde sig för att hålla kontakt inte bara 
med det officiella Polen utan även med ”det andra Polen”, dvs. 
oppositionella och oberoende grupper. Sverige förde i det avseendet 
samma politik som Storbritannien, USA, Frankrike och Västtyskland. 
Kontakterna med oppositionen visade sig också förenliga med goda 
relationer till regimen; de kan till och med ha bidragit till att regimens 
intresse för svenskarna ökade. Ambassadens roll som arrangör av 
diskreta möten under den dramatiska perioden efter parlamentsvalen i 
juni 1989 tyder på att den hade båda parters förtroende. 

 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



På morgonen den 13 december 1981 talade Förenade arbetarepartiets 
ordförande, premiärministern och generalen Wojciech Jaruzelski, i tele-
visionen och meddelade att krigslagar införts och ett militärråd tagit 
över makten. Solidaritets verksamhet förbjöds, dess aktivister fängslades 
eller gick under jorden. Wałęsa sattes i husarrest. Tungt beväpnad militär 
och polis intog gatorna. Foto: ovan (från TV-skärmen), Janusz Bałanda 
Rydzewski/Europejskie Centrum Solidarności; nedan, Solidaritets infor-
mationskontor i Stockholm/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.



Många Solidaritetsaktivister fängslades eft er den 13 december 1981. Här några av de mer 
kända på fängelsegården i Białołęka/Warszawa 1982. Från vänster Henryk Wujec, Lech 
Dymarski, Janusz Onyszkiewicz som 1984 i hemlighet sökte upp Olof Palme, Jacek Kuroń 
som 1989 blev arbetsmarknads- och socialminister, och Jan Rulewski. Foto: Solidaritets 
Informationskontor/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Eft er militärlagarnas införande anordnades i hela västvärlden insamlingar för det polska 
folket. Både stora och små organisationer och enskilda bidrog med gåvor. Bilden ovan  
till vänster visar hur en lastbilstransport med insamlade förnödenheter överlämnas 
till grundskolan ”Nr 60” i Warszawa. Från Sverige skickades paketen till att börja med 
portofritt. Från 1983 betalade Arbetarrörelsens internationella centrum, AIC, portot. 
Solidaritets informationskontor hjälpte till med adresser, i första hand till frihetsbe-
rövade Solidaritetsaktivisters familjer. En mängd tackbrev inkom till AIC och kontoret. 
Flera av dem publicerades i en bok som AIC, red. Bengt Ohlsson, gav ut. Foto ovan 
till vänster: Janusz Bałanda Rydzewski/Europejskie Centrum Solidarności. Till höger: 
Bokomslag Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 



Några personer som påverkade Sveriges relationer till Polen. Rune Molin (överst till 
vänster) var 1972–1983 LO:s sekreterare, sedan till 1990 andre ordförande. Han ledde 
LO:s Internationella kommitté. Gunnar Nilsson (överst till höger) var 1973–1983 LO:s 
ordförande. Ola Ullsten, 1979–1982 folkpartistisk utrikesminister i den borgerliga 
regeringen, kritiserade vid fl era tillfällen den polska regimen mycket hårt (i mitten till 
höger, foto 1977). Alla fotografi er A-Bild/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Längst 
ner de tre ambassadörer som tjänstgjorde i Warszawa under perioden: Knut Th yberg 
(till vänster) 1979–1984, Örjan Berner 1984–1987 (i mitten) och sedan Jean-Christophe 
Öberg. Fotografi er från Utrikesdepartementet (identitetskort).



Olof Palme och Willy Brandt, här på ett möte med Socialistiska Internationalen 1985. Palme 
stödde den polska oppositionen och betonade samtidigt behovet av en fortsatt avspänningspolitik. 
Internationalens president och SPD:s ordförande Brandt hade en mer reserverad inställning till 
Solidaritet. Foto: John Wahlbärj (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek).

Utdrag ur Sten Johanssons och Maria Borowskas rapport till bland andra Olof Palme, eft er ett besök i 
Polen 1–4 november 1985. Liksom vid fl era andra tillfällen vädjar Solidaritets talesmän här om svensk 
hjälp att påverka Willy Brandt. Ur Olof Palmes arkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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Ett engagemang på många arenor 
 

Svensk fackföreningsrörelse och  
det internationella samarbetet 

Klaus Misgeld 
 

Den svenska fackföreningsrörelsen och i synnerhet Landsorganisationen 
i Sverige (LO) står i bokens andra huvuddel i centrum för forsknings-
intresset. Detta är naturligt med tanke på att Solidaritet var den 
dominerande kraften när det gällde demokratiseringsprocessen i 1980-
talets Polen, och med tanke på den roll som LO spelade från början för 
den svenska uppbackningen av polska Solidaritet, som 1980–1981 var en 
mycket bred och sammansatt rörelse, men som av LO officiellt stöddes 
som en facklig organisation. Det finns anledning att återkomma till de 
komplikationer som denna svenska fackliga politik stundom kunde leda 
till, samtidigt som Solidaritet under hela 1980-talet tog emot en mycket 
omfattande hjälp av den samlade fackföreningsrörelsen i Sverige.1  

Att fackföreningsrörelsen agerar inte bara på den på nationella, utan 
även på den internationella scenen, har att göra med dess självförståelse, 
intresse och tradition. Liksom kapitalet rör sig över gränserna och 
många nationella politiska beslut har internationell räckvidd, måste de 
fackliga organisationerna vara aktiva internationellt, både för sin egen 
skull och som uttryck för solidaritet med andra. Så har även LO alltid 
varit en aktör i utrikespolitiska sammanhang, i de svenska löntagarnas 
namn och som del av en gränsöverskridande rörelse.2 Båda dessa aspek-
ter är relevanta när det gäller stödet för polska Solidaritet. 
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Landsorganisationen i Sverige 

LO var vid början av 1980-talet – och är det fortfarande – Sveriges 
största och resursstarkaste fackliga organisation för kollektivanställda, 
grundad 1898. Den omfattade 1980 25 förbund, vilka med vissa undan-
tag var organiserade enligt industriförbundsprincipen.3 Förbunden hade 
då mer än 2,1 miljoner medlemmar. Grafiska fackförbundet (GF) inom 
LO, som är särskilt intressant i detta sammanhang, var ett av de mindre 
förbunden med drygt 44 000 medlemmar.4 Det största LO-förbundet var 
Metallindustriarbetareförbundet (Metall) med nästan 450 000 medlem-
mar. Även detta förbund var särskilt engagerat i Polen.5 Vid sidan om 
LO fanns tjänstemanna- och akademikerorganisationerna TCO och 
SACO-SR med cirka 1,2 miljoner medlemmar i sina förbund. Sverige 
hade 1980 drygt åtta miljoner invånare.6 Redan här skall nämnas att 
Solidaritets fackliga struktur skilde sig från den i Sverige och från den 
som var vanlig i de flesta västländerna. Inom Solidaritet med sina mot 
slutet av 1980 uppskattningsvis nio till tio miljoner medlemmar (av 
Polens då knappt 36 miljoner invånare) samlades de flesta yrkes-
grupperna under ett och samma tak, regionalt uppdelade och med stor 
regional självständighet. För Solidaritet som befann sig i en oavbruten 
kampsituation, var denna organisationsform mer ändamålsenlig. Men 
branschvisa nätverk förekom också.7 

Den svenska Landsorganisationen är inte bara en materiellt sett 
resursstark intresseorganisation, utan den har också en central roll när 
det gäller utformandet av arbetarrörelsens ideologi och delar av dess 
inhemska politik. Med tanke på styrkan i det egna landet, det vill säga 
både andelen anslutna förbundsmedlemmar av det sammanlagda antalet 
arbetstagare och politiskt inflytande, är LO internationellt sett en stor 
organisation, även om det inte gäller i absoluta tal. Den kan jämföras 
med brittiska LO, TUC, som 1980 hade 11,6 miljoner medlemmar i sina 
förbund, med en befolkning på cirka 55 miljoner i hela Storbritannien.8 

Till Landsorganisationens starka ställning i Sverige under den här 
behandlade perioden bidrog den politiska närheten mellan svensk fack-
föreningsrörelse och Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP).9 
Detta var särskilt viktigt under de många år då socialdemokraterna satt i 
regeringen, men även 1976-1982 då partiet befann sig i opposition. LO:s 
ordförande och i regel ytterligare någon facklig representant ingår i 
partiets högsta ledningsorgan, det Verkställande utskottet (VU). Större 
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delen av partiets medlemmar var fram till slutet av 1980-talet 
kollektivanslutna till SAP via sina lokala fackliga organisationer och LO-
förbunden finansierade direkt och indirekt en icke oväsentlig del av 
partiets utgifter, till exempel i samband med valkampanjer. Samma 
förhållande gällde de då kvarvarande socialdemokratiskt orienterade 
tidningarna.  

Men den svenska fackföreningsrörelsens och då främst LO:s viktiga 
roll hade också med dess ansvarstagande inom samhällsekonomin att 
göra. Just detta – politiskt och ekonomiskt ansvarstagande – var något 
som beaktades inte minst i Polen när man mot slutet av årtiondet 
började diskutera vägar som skulle leda ut ur stagnation och samhälls-
förlamning. Att det i Sverige fanns fungerande samråds- och förhand-
lingsmodeller på arbetsmarknaden, präglade av en anda av kompromiss-
villighet, att landet som en följd av detta efter Andra världskriget hade 
drabbats av relativt få arbetsmarknadskonflikter, och att ekonomin var 
förhållandevis stabil trots kriser och krispaket, vilket tillskrevs delvis just 
fackföreningsrörelsens ”ansvarsfulla” roll, hade sedan länge väckt inter-
nationell uppmärksamhet och bidragit till den svenska fackförenings-
rörelsens starka ställning även inom internationella fackliga nätverk.10 
Alla dessa faktorer, ofta betecknade som centrala inom den så kallade 
svenska modellen, spelar in när det gäller relationen mellan Sverige och 
Polen under 1980-talet.11 

Bilden av den svenska ”ansvarstagande” fackföreningsrörelsens roll 
kan dock under den här behandlade perioden ha varit mångtydig ur 
polsk synvinkel. Den blev föremål för feltolkningar, vilket också kom-
mer att visa sig längre fram i denna undersökning. I de s.k. öststaterna 
kontrollerade de kommunistiska partierna de fackliga organisationerna. 
Närheten mellan det under årtionden dominerande svenska social-
demokratiska partiet och Landsorganisationen har därför ibland, inte 
minst i ”Öst”, gett anledning till att ifrågasätta bilden av fackligt 
självbestämmande och till frågor om politisk styrning. Ur polsk syn-
vinkel kunde även det faktum att den fackliga rörelsen i Sverige ofta 
spelade en pådrivande roll när det gällde lagstiftning och arbetsmark-
nadspolitik, att den inte minst under 1970-talet till synes påverkade 
utformningen av arbetsrätten, tolkas som att det rådde ett symbiotiskt 
förhållande mellan fackföreningsrörelsen och partiet, inte helt olikt det 
som gällde i Polen. Den stora skillnaden utgjordes givetvis av att Polen 
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trots existensen av flera partier i praktiken var en odemokratisk en-
partistat.  

Dessutom kunde man under denna tid bevittna att relationerna 
mellan den fackliga och den politiska rörelsen i Sverige inte bara för-
ändrades, utan även att det fackliga inflytandet i den svenska politiska 
miljön försvagades, som en följd bland annat av det sena 1900-talets 
ekonomiska problem och strukturella förändringar på arbetsmarkna-
den. En ibland högljudd konflikt mellan den svenska Landsorganisa-
tionen och partiledningen väckte uppseende, närmare bestämt det som 
kallades ”rosornas krig” om både den ekonomiska politiken och finans-
politiken, avregleringar, regeringens ingripande i lönerörelser och även 
efterdyningarna av debatten kring löntagarfonder. Mot slutet av 
perioden i samband med en ny ekonomisk kris gav även Sveriges 
närmande till de Europeiska Gemenskaperna (EG, sedan EU) upphov 
till diskussion inom arbetarrörelsen.12 

Den viktigaste händelsen ur den svenska arbetarrörelsens synvinkel 
under denna tid var socialdemokraternas återkomst till regeringsmakten 
efter sex oppositionsår, den 8 oktober 1982 efter att SAP hade vunnit 
riksdagsvalet. Ett krisprogram följde, ”den tredje vägens politik” med en 
kraftig nedskrivning av den svenska kronan (16%) samma dag som den 
nya regeringen Palme tillträdde. Ansvarig minister för denna politik var 
finansminister Kjell-Olof Feldt.13 Natten mellan sista februari och första 
mars 1986 mördades den svenske statsministern Olof Palme och vice 
statsminister Ingvar Carlsson fick ta över ledningen både av partiet och 
av regeringen.14 Även om mordet var en traumatisk händelse för Sverige 
ändrades inte huvuddragen i den socialdemokratiska politiken. Lands-
organisationen fick under perioden, 1983, också en ny ledning, med den 
stridbare och mindre beräknelige Stig Malm som ordförande efter 
Gunnar Nilsson (vald 1971). LO:s sekreterare sedan 1972 Rune Molin 
blev nu andre ordförande (1990 industriminister), men behöll funktio-
nen som ordförande för LO:s Internationella kommitté (IK) och därmed 
inflytandet över LO:s engagemang i och för Polen.15 

Internationella nätverk 

Förutom att de svenska fackliga organisationerna har många bilaterala 
kontakter med motsvarande organisationer i andra länder, är de 
medlemmar i internationella fackliga sammanslutningar på olika nivåer. 
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Dessa organisationer bildar en komplicerad väv. Dessutom deltar de 
svenska centralorganisationerna (federationerna) LO, TCO och SACO i 
arbetet med andra internationella organ, till exempel som rådgivare inom 
den svenska delegationen vid möten med Förenta nationernas general-
församling (FN), vid Internationella arbetsorganisationen (ILO)16 inom 
trepartsstrukturen av regeringar, fackliga och arbetsgivarorganisationer, 
och i OECD:s17 rådgivande fackliga kommitté Trade Union Advisory 
Committee (TUAC).  

Den centrala internationella organisationen i vårt sammanhang, 
inom vilken LO var medlem och på grund av sina resurser och sin starka 
ställning inom sitt eget land spelade en viktig roll, är den Fria Fackför-
eningsinternationalen (FFI).18 FFI grundades 1949 i samband med 
splittringen av den Fackliga världsfederationen (FVF).19 Den sistnämnda 
hade bildats 1945 i stället för den avsomnade fackliga förkrigsinter-
nationalen och kom alltmer att domineras av Sovjetunionen. Den 
betraktades efter splittringen som de kommunistiska fackliga organisa-
tionernas internationella sammanslutning. LO och TCO tillhörde FFI:s 
grundare.20 De flesta medlemsfederationerna i den nya internationalen 
ansågs vara partipolitiskt oberoende men flera av dem stod i Västeuropa 
i praktiken oftast socialdemokratin nära. Detta gällde inte minst för 
landsorganisationerna i Skandinavien. Konsekvensen av medlemskapet i 
FFI blev för LO:s del en viss utrikespolitisk tvetydighet: å ena sidan 
följde man den alliansfria politik som Sveriges riksdag med social-
demokratin som ledande parti hade utstakat, å andra sidan deltog man 
aktivt i en internationell verksamhet som under det kalla kriget 
betraktades som västligt orienterad och inte neutral.  

FFI:s viktiga roll för kontakterna med och stödet för Solidaritet 
kommer nedan att behandlas närmare, och inte minst då den nord-
amerikanska fackliga centralorganisationen AFL-CIO:s roll för FFI:s 
agerande och Polenkontakter.21 AFL-CIO stod från 1969 fram till början 
av år 1982 utanför FFI men påverkade ändå även under dessa år både 
direkt och indirekt dess verksamhet, inte minst när det gäller Polen.22 
LO hade å ena sidan en nära relation till de ledare inom AFL-CIO, som 
var mer positivt inställda till en politik av västeuropeiskt socialdemo-
kratiskt snitt, men såg å andra sidan kritiskt på amerikanernas försök att 
dominera det internationella fackliga samarbetet och att bedriva en 
facklig utrikespolitik som i kampen mellan de stora ideologiska blocken 
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stod i samklang med USA:s utrikespolitiska intressen, detta trots AFL-
CIO:s antikoloniala och frifackliga profil.23 Som Waters & van Goethem 
skriver i inledningen av sin bok om AFL-CIO under Kalla kriget, så var 
det inte alls ovanligt att nationella fackliga centralorganisationer hade ett 
visst samröre med sina regeringar när det gällde internationella 
spörsmål, men AFL-CIO var ”unik” genom att skapa institutionella 
instrument för att kunna utöva direkt inflytande på inre förhållanden i 
utländska nationella fackliga organisationer, ja även på andra länders 
utrikespolitik.24 

Vid sidan av FVF och FFI fanns på 1980-talet den 1920 grundade 
World Confederation of Labour (WCL).25 Denna international som från 
början hade ett starkt katolskt inslag, spelade en icke obetydlig roll när 
det gäller polska Solidaritet, inte minst på grund av en viss ideologisk 
närhet till den polska rörelsen, men WCL:s resurser var mycket mer 
begränsade än FFI:s.26  

Förutom de globala konfederationerna finns i Europa sedan 1973 den 
regionala Europeiska fackliga samorganisationen (EFS)27 som står fri 
från FFI (nu ITUC) och som från början även omfattade federationer 
tillhörande WCL och så småningom även ett fåtal kommunistiskt orien-
terade organisationer. EFS, vars sekretariat också finns i Bryssel, har den 
Europeiska unionen som främsta målområde.28 För att i någon mån 
kunna samordna de nordiska federationernas intressen särskilt gente-
mot EFS, men även FFI, bildades 1972 Nordens fackliga samorgani-
sation (NFS), med sekretariat i Stockholm. EFS spelar i detta samman-
hang – polska Solidaritet och Sverige – en mindre roll, medan NFS då 
och då förekommer, dock också mer i marginalen, detta bland annat på 
grund av den finska medlemmens FFC/SAK29 återhållsamhet, som var 
en följd dels av federationens inre struktur med både socialdemokrater 
och kommunister i ledningen, dels av dess följsamhet när det gällde 
Finlands utrikespolitik med ”speciella” relationer till Sovjetunionen.  

Även LO-förbunden har sina globala samarbetsorgan, de Inter-
nationella yrkessekretariaten (ITS)30, som den traditionella beteckningen 
lyder. Den i vårt sammanhang viktigaste av dessa är Internationella 
Metallarbetarefederationen (IMF)31 med säte i Genève. Ledningen av 
denna organisation befann sig i början av 1980-talet på viss kollisions-
kurs med svenska Metall, inte bara när det gällde Polen. Skälen var 
bland annat olika uppfattningar när det gällde värdet av östkontakter, 
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där IMF:s ledning intog en mer restriktiv hållning, och motsättningar på 
ett personligt plan.32 I Sverige misstänkte man också att flera av dessa 
”yrkesinternationaler” stod under starkt inflytande från sina medlems-
organisationer i USA. En av dessa ITS som förutom IMF spelade en viss 
roll i vårt sammanhang var Postal, Telegraph and Telephone Inter-
national (PTTI). Liksom för de nordiska Landsorganisationerna finns 
även på förbundsnivå regionala samarbetsformer, så till exempel 
Nordiska Metallarbetaresekretariatet. 

LO hade givetvis även många bilaterala kontakter med fackliga 
organisationer på hela jordklotet, vid sidan av de genom FFI, och då 
även med sådana som inte var medlemmar av de internationella 
sammanslutningar som LO tillhörde. Sådant samarbete fanns även med 
andra nationella rörelser, inte minst befrielserörelser, till exempel med 
sydafrikanska African National Congress (ANC). Bland annat för att 
samordna den svenska arbetarrörelsens internationella kontakter, som 
oftast handlade om finansiellt stöd, och för att underlätta sådana vid 
sidan om till exempel FFI, där inte alltid enighet fanns om stöd till olika 
nationella organisationer, bildades 1978 inom Arbetarnas Bildnings-
förbund (ABF) Arbetarrörelsens internationella centrum (AIC) med LO, 
SAP och Kooperativa förbundet (KF). AIC:s breda uppdrag framgår av 
riktlinjernas formulering: ”AIC:s verksamhet skall i första hand omfatta 
följande områden: […] att på grundval av arbetarrörelsens värderingar 
samarbeta med och stödja demokratiska organisationer i olika delar av 
världen”.33 1987 blev AIC en egen organisation.34  

1979 startades inom ramen för AIC Arbetarrörelsens internationella 
solidaritetsfond, i-fonden.35 AIC och i-fonden skulle bli viktiga instru-
ment när det gäller svenskt fackligt och humanitärt stöd för Polen och 
Solidaritet under 1980-talet, vilket underlättade LO:s roll i samman-
hanget.36 FFI:s styrelse beslöt ju först i slutet av 1986 att anta Solidaritet 
som medlem (affiliated member), vid sidan om dess medlemskap i 
WCL. Beslutet fattades för övrigt trots svenska och andras invändningar, 
även om LO och TCO till slut inte röstade emot.37 

Transnationellt samarbete 

Syftet med den mångfacetterade internationella fackliga samverkan är 
att främja mänskliga, i synnerhet fackliga rättigheter, och att solidariskt 
stödja organisationerna i detta arbete, att lämna bistånd till facklig 
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verksamhet, inte minst genom utbildning, att påverka internationella 
överenskommelser (lagstiftning), bland annat inom EU, och att påverka 
de egna ländernas parlament och regeringar utifrån gemensamma 
internationella fackliga ställningstaganden, alltså en viss internationellt 
förankrad lobbyverksamhet. Frågan är vilken ideologisk grund denna 
resurskrävande verksamhet bygger på. Inte minst internationalerna har 
ju sedan arbetarrörelsens barndom spelat en central roll för dess 
självförståelse. ”Internationalerna var sammanslutningar för att främja, 
underlätta och koordinera solidariteten inom arbetarklassen bortom 
nationella band. De tjänade som arbetarinternationalismens institu-
tionella förkroppsliganden och var utmärkande för arbetarrörelsen.”38 
Internationalismen har sin grund i ”uppfattningen att mänsklig soli-
daritet för frihet och jämlikhet gäller över nationsgränserna”.39 

I realiteten har dock de internationella organisationer som arbetar-
rörelsen skapade, trots samarbetet på många områden för det mesta inte 
fått styra de nationella medlemsorganisationernas agerande, åtminstone 
inte mot deras vilja. Arbetarrörelsens nationella sammanslutningar har 
liksom stater svårt att medge inskränkningar i sin suveränitet och slagit 
vakt om sina egna intressen. Ömsesidigt ekonomiskt stöd mellan natio-
nella organisationer och andra solidaritetsaktioner har inte kunnat dölja 
att den reellt existerande internationalismen ofta bestått av utbyte av 
synpunkter och viss samverkan kring konkreta projekt så länge dessa 
inte inkräktade på medlemsorganisationernas handlingsfrihet.40  

När det gäller polska Solidaritet och det svenska fackliga stödet för 
denna rörelse har för LO en facklig grundprincip varit utslagsgivande, 
mer än en ideologisk samsyn, nämligen rätten till fackligt själv–
bestämmande, så som det även fastslagits av ILO.41 Denna rätt har varit 
en styrande princip för det mesta av internationell, eller bättre trans–
nationell verksamhet för den svenska fackföreningsrörelsen under tiden 
efter andra världskriget, från stödet av återuppbyggnaden av den ”väst-
tyska” och österrikiska fackföreningsrörelsen till engagemanget för Sö-
dra Afrika. I denna mening kan man tala om en internationalistisk 
ideologi och facklig internationalism.42  

För det konkreta, materiella fackliga biståndet föredrog de nordiska 
organisationerna traditionellt multilaterala före bilaterala kontakter och 
satsade avsevärda medel genom de internationella samarbetsorganisa–
tionerna, främst FFI.43 Detta blir relevant även när det gäller Solidaritet. 
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I just detta fall blev verkligheten komplicerad och konfliktfylld, i en 
sammanblandning av bi- och multilateralism i LO:s agerande.44 Bi- eller 
multilateralism spelar också in när det gäller LO:s ståndpunktstagande 
rörande Solidaritet i förhållande till den svenska politiska miljön, där en 
viss kritik av USA:s internationella roll gjorde sig gällande.  

Att en facklig organisations internationalistiska ideologi konkre-
tiseras i en nationell kontext är naturligt. Fackliga organisationer tar 
givetvis hänsyn till den egna statens ekonomiska liv och utrikespolitiska 
profil, men intressen kan också peka i olika riktningar. Detta leder till 
både samarbete och konflikter även inom arbetarrörelsen, till exempel 
mellan ett under långa perioder statsbärande parti som det svenska 
socialdemokratiska och den svenska Landsorganisationen. Att ”facklig 
internationalism”, internationell facklig solidaritet, inte kan behålla livs-
kraft i en organisation om den bortser från intressen hos de egna med-
lemmarna, både på kort och på lång sikt, är ett rätt trivialt konsta-
terande.45 Men vill organisationen behålla sin vitalitet, är det också av 
betydelse att den förblir öppen för den internationella omvärlden.46 

Facklig utrikes inrikespolitik 

När det gäller Polen samverkade övertygelsen om betydelsen av den 
fackliga självbestämmanderätten, svenskt egenintresse och solidariteten 
med det polska folket till att så många av arbetarrörelsens medlemmar 
och så betydande delar av det svenska folket visade ett stort engage-
mang, främst då i början av 1980-talet, men även senare. En blick på 
andra länder och andra länders organisationer, utan ambition att 
jämföra siffror och aktiviteter – för detta finns här inte tillräckligt ut-
rymme – kan illustrera att Sverige var del av ett världsvitt engagemang. 
Men de svenska fackliga insatserna var antagligen räknat per capita 
bland de största jämfört med andra fackliga bidrag i hela västvärlden. 
Jag återkommer nedan till detta och till de nationella skillnaderna i 
synen på Solidaritet.47 Det skall också noteras att både i Sverige och än 
mer i andra länder polska flyktingar och polskfödda medborgare spelade 
en mycket viktig roll. Flera av dem, men långt ifrån alla, stod 
arbetarrörelsen nära. Ibland kunde de också, som i USA, utnyttja, och 
utnyttjas i, ett större politiskt spel. Jag återkommer även till detta.48 

LO har under hela perioden stött den socialdemokratiska utrikes-
politikens och alliansfrihetens huvudintention, nämligen att hålla 
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Sverige utanför internationella konflikter, att bidra till att undvika att 
internationella spänningar ökade i Sveriges närområde, och att främja 
ett brobyggande mellan Öst och Väst, men att ändå förutsätta ett nära 
inte minst ekonomiskt samarbete med Väst. Denna svenska – inte bara 
socialdemokratiska – grundhållning påverkade även LO:s agerande 
gentemot Polen under 1980-talet, samtidigt som detta agerande låg i 
linje med LO:s traditionella antikommunistiska profil. 

Det kan här vara av intresse att nämna ett förslag till ett LO-internt 
policydokument från 1970-talets andra hälft. Det handlar om en tiosidig 
promemoria skriven av Svenska Metallindustriarbetareförbundets dåva-
rande internationelle sekreterare Jan Olsson för LO:s internationella 
kommitté: ”Synpunkter på kontakter med fackliga organisationer utan-
för FFI-kretsen (speciellt med hänsyn till kommunistiska organisatio-
ner).” I några av dokumentets nyckelformuleringar heter det: 

 De idéer som varit drivkraften i den svenska inrikespolitiken har även 
varit vägledande i utrikespolitiken [gällande bland annat] värden som 
nationellt oberoende och demokratisk frihet [...] LO har stött den 
socialdemokratiska utrikespolitiken. De ideal som ligger till grund för 
denna är också fackliga ideal. […] På samma sätt som andra länders 
landsorganisationer försöker vi exportera våra idéer till andra länder.49  

Att det svenska fackliga samarbetet med Solidaritet skulle ha haft till 
syfte att ”exportera” egna ”idéer” till Polen, av detta syns inte mycket i 
vårt sammanhang, men tanken finns i bakgrunden, liksom också i om-
vänd riktning den att den polska utvecklingen 1980–1981 väckte intresse 
i Sverige under en tid då industriell och företagsdemokrati (löntagar-
fonder) stod i fokus. Däremot fick ”exportidén”, en eventuell export av 
den ”svenska modellen”, ett visst liv mot slutet av perioden, men tanken 
blev då lanserad av politiker, inte av fackliga ledare. Initiativet blev dock 
utan resultat.50 
 
Som det bör ha framgått handlar det svenska fackliga engagemanget i 
Polen mer om ”transnationalism” – i en riktning – än om ”internatio-
nalism”.51 Och utgångspunkt i den följande framställningen är det sven-
ska perspektivet som dock präglas av ”uppfattningen att mänsklig 
solidaritet för frihet och jämlikhet gäller över nationsgränserna”. Men 
det är alltså svensk arbetarrörelse, dess tolkning av situationen i Polen 
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och i Sveriges omvärld på 1980-talet, dess aktiviteter och uttalanden, 
som står i fokus när det gäller detta transnationella samarbete. Skild-
ringen nedan kretsar kring ”transnational history” från en nationell ut-
gångspunkt och i en nationell kontext. Ty denna bok handlar ju i sin 
helhet främst om Sverige och endast indirekt om Polen.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Den 17 maj 1981 överlämnades i Malmö tidningen Arbetets ”Låt-leva-pris” till den polske Soli-
daritetsledaren Lech Wałęsa. Kontakterna mellan Leninvarvet i Gdańsk, Solidaritets ”vagga”, och 
Metalls verkstadsklubb vid Kockums i Malmö var väl etablerade redan före Solidaritets tillkomst 
och klubben stödde rörelsen aktivt. Klubbens representant Arvid Palm (till vänster) var en viktig 
kontaktperson och mötte Wałęsa vid fl era tillfällen, bl.a. i maj 1981 (foto: Metallarbetarens arkiv/
IF Metall).

Solidaritet fi ck hjälp från den internationella fackföreningsrörelsen med att starta småskaliga 
tryckerier. Svenska LO stödde Solidaritet både med avsevärda egna medel och genom att under 
1981 kanalisera Fria Fackföreningsinternationalens insatser. Grafi ska fackförbundets teknikom-
budsman Ture Mattsson (till vänster) anställdes av LO och fi ck uppdraget att installera utrust-
ningen, som här under ett av hans första besök i Polen, 1980. Foto: Grafi ska förbundet, Grafi a 
1981:21-22/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.



Här samspråkar tre personer, som var engagerade i stödet för Polen, på LO-
borgens altan. GF:s Ture Mattsson till höger, mitt emot Irena Lundberg som 
var hans tolk och sekreterare. I mitten den dåvarande chefen för LO:s inter-
nationella enhet, Th orbjörn Carlsson. Foto: Grafi ska fackförbundet, Grafi a 
1981:17/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.



Leninvarvet bildade fond för fl era historiska omvälvningar. Det spelade en avgörande roll under 
den strejkvåg som i augusti 1980 ledde till bildandet av Solidaritet. Övre bilden är tagen den 
15 december 1981, två dagar eft er Jaruzelskis militärkupp. Varvet bevakas nu av de beryktade 
inrikestrupperna (ZOMO). En folkmassa har samlats utanför varvsgrindarna vid monumentet 
över de arbetare som dödats 1970 (okänd fotograf/Europejskie Centrum Solidarności). I mit-
ten samma plats men en helt annan situation. 1989 hade oppositionen vunnit parlamentsvalen. 
Bilden är tagen vid dåvarande presidenten George Bush (den äldres) besök den 11 juli 1989. 
I mitten Lech Wałęsa. Bredvid Bush hans maka Barbara (foto: Stefan Kraszewski/Europejskie 
Centrum Solidarności). Fotot nederst är taget vid det nyvalda parlamentets första session den 4 
juli 1989. I förgrunden Bronisław Geremek med Wałęsa. Tredje raden längst till vänster: Adam 
Michnik. Geremek spelade 1989 en viktig roll under förhandlingarna mellan Solidaritet och den 
gamla regimen. Förhandlingarna fördes delvis på Sveriges ambassad. Geremek blev senare bl.a. 
utrikesminister. Foto: Wojciech Milewski/Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.



Den polske påven Johannes Paulus II spelade en viktig roll för att stärka den demokra-
tiska oppositionen. Som påve besökte han sitt hemland sammanlagt nio gånger och 
möttes av enorma människoskaror som här i Gdańsk Zaspa den 12 juni 1987 under 
sitt tredje besök. När han under besöket 1983 sade att ”fackliga och andra rättigheter 
är av Gud givna”, applåderade folkmassan i 15 minuter, enligt en svensk rapport. Al-
taret vid utomhusmässan var utformat som ett fartyg med skyddande segel. Foto: 
Janusz Uklejewski /Europejskie Centrum Solidarności.

Lech Wałęsa håller presskonferens och möter fackliga ledare i början av 1989. Platsen 
är antagligen Birgittakyrkans prästgård i Gdańsk. Kyrkan, ”Solidaritetsledarens 
kyrka”, och prästgården var viktiga mötesplatser för Solidaritet. Där samtalade de 
med utländska journalister och diplomater. Även svenskar, till exempel ambassadör 
Öberg, mötte Wałęsa på denna plats. Under mötet på bilden satt, enligt uppgift , två 
säkerhetspoliser utanför kyrkan och registrerade de som deltog. Foto: Per-Anders 
Pettersson, ur Beklädnadsarbetaren 1989:2.
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Den komplicerade solidariteten  
 

Den svenska arbetarrörelsen och polska Solidaritet 

Klaus Misgeld 
 

En av de större, kanske den största solidaritetsaktion räknat i använda 
finansiella medel för ett enda europeiskt land, som den svenska fack-
föreningsrörelsen har tagit på sig under 1900-talets andra hälft, var 
stödet för polska NSZZ ”Solidarność”.1 ”Solidaritet med Solidaritet” var 
ett spritt slagord både i Polen och i västvärlden.2 Den svenska aktionen – 
bättre: aktionerna – saknade inte dramatik och komplicerade inslag. 
Men detta engagemang har fått relativt liten uppmärksamhet i den 
svenska och internationella historiska forskningen. Sveriges stöd för 
Solidaritet nämns till exempel inte i den historik som publicerades i 
samband med den Fria Fackföreningsinternationalens (FFI) femtioårs-
jubileum, trots att den svenska Landsorganisationen (LO) agerade delvis 
på uppdrag av Internationalen när den bistod den nyligen grundade 
”oberoende och självstyrande” rörelsen i Polen under dess första år fram 
till militärlagarna den 13 december 1981.3 Det svenska stödet var del av ett 
engagemang i hela den demokratiska världen, med många likheter och 
skillnader, där den svenska fackföreningsrörelsen sökte sin speciella väg.4 

Trots många beröringspunkter under hundratals år mellan de båda 
länderna Polen och Sverige, i krig och fred, och trots geografisk närhet 
med direkta färjeförbindelser framstår grannen på andra sidan 
Östersjön ur svensk synvinkel för många som ett främmande land. Men 
när den polska demokratirörelsen höjde sin röst på 1970- och 1980-talen 
fördes Polen mer in i centrum för svensk uppmärksamhet. 1980 bodde 
åtminstone 20 000 polskfödda personer i Sverige. Flera av dem hade 
kommit i samband med den polska regimens förföljelser av opposi-
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tionella och nya utbrott av antisemitism mot slutet av 1960- och början 
av 1970-talet.5 Bland dessa personer fanns en grupp som hade nära kon-
takter med den sedan 1976 existerande och hösten 1981 vid Solidaritets 
första kongress formellt upplösta ”Kommittén till Arbetarnas Försvar”, 
KOR.6 Genom eget författarskap och genom att påverka svensk debatt 
och andra svenska skribenter kom de att spela en viktig roll för att sprida 
kunskap om de politiska förhållandena i Polen både före och efter 1980 
och för kontakterna med Solidaritet.7 ”Polska demokratiska rörelsens 
kontaktgrupp i Sverige”, en förbindelselänk till KOR med Maria 
Borowska som en av de drivande personerna, sökte i juni 1978 upp ny-
bildade Arbetarrörelsens internationella centrums (AIC) chef Bengt 
Säve-Söderbergh för att informera och söka påverka. En tanke med detta 
initiativ av de polska (och svenska) KOR-sympatisörerna var att förmå 
ledande personer inom svenska LO och SAP att medverka till ”att sprida 
socialdemokratiska idéer och kunskap om Sverige i Polen”.8 

En ny situation och nya utmaningar:  
Fackligt samarbete sommaren 1980 till december 1981 

När strejkerna i de polska östersjöhamnarna och på andra platser bröt ut 
sommaren 1980 och en oberoende facklig rörelse tog form, blev frågan 
om ett svenskt engagemang i det södra granlandet mer akut, även om 
det givetvis ännu inte kunde förutses, att den polska rörelsen skulle spela 
en viktig roll för kommunismens sammanbrott i Öst- och Centraleuropa 
1989. Visserligen var det snart tydligt att, om Solidaritets krav skulle 
uppfyllas, detta skulle leda till en grundläggande förändring av makt-
relationerna i Polen, även om rörelsens egna ledare enligt sina egna 
uttalanden (ännu) inte siktade på att förändra systemet. Solidaritets 
uppdykande på scenen skulle få återverkningar även på Polens granne 
Sverige. Inte minst den svenska diplomatin och utrikespolitiken ställdes 
inför nya utmaningar.9 

I det följande koncentrerar jag mig på LO:s inställning till och 
samarbete med Solidaritet, sistnämnda även på uppdrag av och 
samtidigt i konflikt med FFI. Till att börja med handlar det här om 
Solidaritets första år, rörelsens tillkomst, framväxt och slutligen under-
tryckande den 13 december 1981. Då beaktas även ställningstaganden 
och engagemang av andra delar av den svenska arbetarrörelsen, i första 
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hand Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (SAP). Sveriges social-
demokratiska kvinnoförbund (SSKF), Sveriges socialdemokratiska 
ungdomsförbund (SSU), som redan i augusti 1980 fick kontakt med 
blivande Solidaritet, och Sveriges kristna socialdemokraters förbund 
(SKSF) engagerade sig också för den polska demokratiska rörelsen, men 
nämns här endast i marginalen.10 Sveriges kommunistiska partier (Vän-
sterpartiet kommunisterna, VPK; Arbetarpartiet kommunisterna, APK) 
förekommer någon gång, men spelar ingen roll i denna undersökning. 
VPK:s relationer till den internationella kommunismen och Sovjet-
unionen komplicerades ju avsevärt. APK uttalade sig negativt om 
Solidaritet. De sovjetkritiska trotskisterna däremot engagerade sig från 
början starkt för den polska oppositionen, vilket kommer att nämnas i 
olika sammanhang.11 
 

En ny rörelse i Polen: svensk arbetarrörelses engagemang 

LO:s och LO-förbundens engagemang under dessa första år gällde mest 
organisatoriskt stöd. Det krävde avsevärda finansiella insatser och även 
andra fackliga organisationer, främst TCO, var viktiga bidragsgivare.12 
Hjälpaktionernas inriktning skiftade efter militärlagarnas införande. 
Givetvis var även stödet från andra organisationer och sektorer av det 
svenska samhället, inte minst från kyrkor och samfund, mycket om-
fattande, framförallt efter den 13 december 1981. Lokala och regionala 
organisationer, särskilt ”Svenska stödkommittén för Solidaritet” med 
bas i Lund och bildad vid årsskiftet 1981/82, spelade en viktig roll.13 

Att sätta LO i centrum när det gäller Sveriges relation till Polens 
demokratiska rörelse från sommaren 1980 är rätt självklart. Solidaritet 
var visserligen en bred och komplex social rörelse, som fick stöd av en 
äldre demokratisk opposition, av ett stort antal mer eller mindre miss-
nöjda medlemmar i det kommunistiska partiet, och av katolska kyrkan 
och inte minst den polske påven Johannes Paulus II.14 Men denna 
rörelse – ”antiauktoritär” till sin karaktär15 – vars representanter den 17 
september 1980 beslöt att låta sig registrera under namnet NSZZ 
”Solidarność”, uppträdde från början i första hand som facklig organi-
sation och ville uppfattas så av FFI och givetvis även av LO, vilket 
motiverade det svenska fackliga stödet.16 Därför var LO som den största 
och bäst utrustade fackliga organisationen i Sverige en naturlig partner 
för polackerna. Solidaritet hade ju också sina främsta baser på industri-
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ella arbetsplatser. Några av LO:s förbund utmärkte sig särskilt i detta 
sammanhang, men de flesta agerade främst via den centrala fede-
rationen. De som kommer att nämnas i första hand är Metallindustri-
arbetareförbundet (Metall) och Grafiska Fackförbundet (GF). Sist-
nämnda förbund kom att anlitas av LO på ett särskilt sätt.17 

LO:s roll motiverades i första hand av solidaritet med en rörelse som 
kämpade för grundläggande fackliga rättigheter, den fackliga själv-
bestämmanderätten enligt Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) 
även av Polen antagna konvention 87, alltså en ledande och motiverande 
princip för facklig internationell eller transnationell aktivitet.18 Social-
demokratins roll var mer komplex. SAP:s sympati med den polska 
rörelsen var uppenbar från allra första början, men trots en traditionell 
och väl utvecklad antikommunism och svensk misstänksamhet mot 
Sovjetunionen stödde partiledningen med Olof Palme i spetsen en ”bro-
byggarpolitik” och stod inte minst bakom SPD:s östpolitik, för att bidra 
till att minska spänningen mellan Öst och Väst i Sveriges närområde och 
Kalla krigets konfrontationer.19 De under dessa år samtidigt pågående u-
båtsjakterna i svenska farvatten, varifrån dessa verkliga eller inbillade u-
båtar än kom, underlättade visserligen inte denna politik, varken under 
socialdemokratins oppositionstid fram till hösten 1982, eller därefter. 
Men varken detta eller utvecklingen i Polen skulle tillåtas att i grunden 
ändra på denna politik. 

Det finns en fråga som är särskilt svår att besvara när det gäller den 
svenska arbetarrörelsens samarbete med Solidaritet. Den handlar om 
betydelsen av det svenska stödet i förhållande till andra västliga organi-
sationers liknande engagemang.20 En jämförelse mellan de nordiska 
länderna skulle vara särskilt värdefull, men är svårt att göra på grund av 
bristande forskning.21 Därutöver lär det alltså vara omöjligt att komma 
fram till entydiga jämförande svar för hela den internationella fack-
föreningsrörelsen. Ett skäl har att göra med nödvändig diskretion, 
bristande samordning eller decentralisering, både på mottagarens och 
givarnas sida. Det fanns ingen koordination av det internationella stödet 
bortsett från det som under de första åren skedde via LO och handlade 
om det som var viktigast i detta tidiga samarbete mellan LO och 
Solidaritet, nämligen utrustning av Solidaritet med tryckerier och annat 
material för att kunna sprida information. Avsnittet nedan kommer till 
större delen att handla om detta. Det skall då också noteras i detta sam-
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manhang, att vi i början av 1980-talet ännu befinner oss i en tid före 
mobiltelefonens och internetuppkopplingarnas genombrott. Det som 
ännu gällde var den tryckta informationen, förutom radio och TV som 
ju – liksom det fasta telefonnätet – i Öst kontrollerades av de kom-
munistiska partierna som hade grepp om statsmakten. Detta förhållande 
präglade givetvis även det illegala arbetet efter den 13 december 1981.22 

Från 1982 skedde vissa, dock långtifrån heltäckande försök till 
samordning av det underjordiska stödet från Väst via Solidaritets infor-
mationskontor i Bryssel, som hade upprättats efter den 13 december 
1981 och som blev starkt beroende av finansiering från USA, tidvis 
förmedlat av Nordamerikas LO, AFL-CIO. Några år in på 1980-talet 
spelade här National Endowment for Democracy, NED, en viktig roll, 
vilket i praktiken innebar stöd från USA:s regering. Även CIA:s 
inblandning kunde skönjas. Inom Solidaritet var reaktionerna på detta 
stöd blandade.23 Och det fanns många aktörer som då delvis gick egna 
vägar, som LO, AIC och Solidaritets informationskontor i Stockholm. 
Det legala humanitära stödet från och med 1982, ett stöd som inte alltid 
kan särskiljas från andra och enligt de polska myndigheterna mer 
illegala hjälpaktioner, skedde på många sätt och genom många organi-
sationer och institutioner, där mig veterligen inte heller någon helhets-
bild finns.24 I det följande avsnittet skall dock främst det svenska fackliga 
stödet 1980-1981 uppmärksammas, som var baserat på egna och av 
medlemmarna insamlade medel. Men först finns det flera andra aspek-
ter att notera. 

Internationell politik och internationell fackföreningsrörelse  

Den internationella situationen under den period som här står i fokus 
bildar inte bara en bakgrund, utan också en förklaringsgrund för mycket 
av det som hände och på vilket sätt det hände under dessa år i och kring 
Polen. Genom Helsingforsöverenskommelserna (ESK/CSCE-slutakt) 
1975 hade de undertecknande staternas skyldigheter att respektera 
individens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter lyfts fram, 
något som även den polska demokratirörelsen kunde åberopa.25 Eller, 
som den förre västtyske förbundskanslern, den orgelspelande Helmut 
Schmidt, utryckte det: Helsingforsavtalen angav ”grundmelodin”, men 
Lech Wałęsa och Solidaritet använde före alla andra ”de fulla ackor-
den”.26 Genom slutakten i Helsingfors hade även gränsernas okränk-
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barhet i Europa blivit stadfäst, liksom kravet att inte blanda sig i andra 
staters inre angelägenheter. Innehållet i överenskommelsens olika så 
kallade korgar kunde därför uppfattas som motsägelsefullt, inte minst 
för en västlig politik riktad mot Öst, om den ville både främja mänskliga 
rättigheter och respektera andra länders inre förhållanden. Detta ställde 
just i fallet Polen till med problem.27 Strejkerna sommaren 1980 runt om 
i Polen och bildandet av en fri och oberoende fackföreningsrörelse kom 
då vid en så att säga opassande tidpunkt. Konflikten mellan Öst och 
Väst riskerade att skärpas, utöver det kritiska läget som i slutet av 1979 
hade skapats genom Sovjetunionens invasion i Afghanistan och hoten 
om att ytterligare kärnvapenbestyckade mellandistansraketer skulle ut-
placeras i Europa, med omfattande protestaktioner i Väst som följd. 
Protesterna stöddes oftast av fackföreningsrörelsen.28 

Dessutom fanns starka farhågor även i Väst, att ett ekonomiskt sam-
manbrott skulle kunna bli följden av strejkerna och oroligheterna i 
Polen, med konsekvenser även för omgivningen. Sådana farhågor fanns 
givetvis också i Sverige och även om det inte sades så öppet var det 
rimligen ett svenskt intresse att stödet för Solidaritet inte bidrog till ökat 
kaos, utan kunde bidra till att motverka det. En maktkamp och därpå ett 
sovjetiskt ingripande i Polen skulle kunna drabba Sverige i form av 
flyktingströmmar, störningar av handeln och kanske gränsöverskridan-
de brottslighet.29 Det är även mot denna bakgrund som Sveriges age-
rande skall ses, och med hänsyn till en tradition både av alliansfri politik, 
arbete för nedrustning och ett engagemang för mänskliga fri- och 
rättigheter.30 Här tangeras även svensk partipolitik. Den sedan 1976 
borgerligt ledda regeringen var till och från fränare i sin kritik än den 
socialdemokratiska partiledningen, när det gällde Polen och eventuella 
sovjetiska avsikter att ingripa. Men i princip stödde under dessa och de 
följande åren alla partier i Riksdagen en ståndpunkt som den som 
formulerades av statsminister Thorbjörn Fälldin den 6 oktober 1981: 
”Situationen i Polen inger oro. Vi följer med sympati det polska folkets 
strävanden för ökad demokrati. Det polska folket måste utan yttre 
inblandning självt få avgöra sin politiska framtid.”31 Och diplomaterna 
på plats i Warszawa stödde, efter en viss tveksamhet i början, det 
svenska fackliga engagemanget, med de medel som stod till buds under 
beaktande av nödvändig diskretion för att undvika anklagelser för 
inblandning i ett annat lands inre angelägenheter.32 
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Den nya utvecklingen skall också ses mot bakgrund av att flera 
nationella federationer i Väst, inte minst de nordiska, sedan ett antal år 
ansåg att det var viktigt med bilaterala relationer till fackliga organis-
ationer i Öst, även om man givetvis förstod den roll som officiella 
fackliga organisationer i kommunistiska länder hade, som ”drivremmar” 
mellan parti (stat) och företag, dvs. som instrument för det ledande 
partiets politik. Då och då uppflammande arbetaroroligheter som de i 
Polen på 1970-talet ändrade inte på detta. Regeln för dessa kontakter var 
för LO:s och LO-förbundens del i princip att man upprätthöll kontakter 
med sina central- och östeuropeiska motsvarigheter, skickade och tog 
emot besökare, men att man inte deltog i eller inbjöd till nationella 
kongresser. Besökskontakter mellan Sverige och Polen hade således fort-
satt under 1970-talet. LO:s styrelse, landssekretariatet, beslöt till exempel 
ännu den 5 juni 1978 att samma månad skicka en delegation under 
ledning av LO:s ordförande Gunnar Nilsson till ”den [officiella] polska 
fackliga rörelsen”, Centralrådet för de polska fackföreningarna (CRZZ). 
Det uttalade syftet var att studera rederinäring och jordbruk.33 

Ännu den 21 augusti 1980, då strejkerna i de polska Östersjöham-
narna pågick för fullt, men Solidaritet som organisation ännu inte fanns, 
vädjade Nordiska fackliga samorganisationens (NFS) styrelse, i vilket 
LO:s och TCO:s ordförande ingick, till både aktivisterna på varven och i 
hamnarna och till CRZZ att bidra till att situationen löstes ”på ett 
fredligt och konstruktivt sätt”, samtidigt som man under hänvisning till 
ILO-konventionen stödde de strejkandes krav. Det var en i det dåva-
rande läget rimlig åtgärd. Det fanns ju ännu ingen annan central facklig 
adress i Polen än CRZZ och ingen kunde förutse den snabba scen-
förändring som stod för dörren.34 

Frågan vilka relationer fackföreningsrörelsen i Väst borde ha till 
fackliga organisationer i de kommuniststyrda central- och östeuropeiska 
staterna var omdiskuterad inom FFI, inte minst på grund av AFL-CIO:s 
påtryckningar på bland annat DGB som ju hade ett särskilt intresse att 
upprätthålla kontakter med DDR:s fackliga centra.35 Men genom bildan-
det av en oberoende facklig organisation i Polen hösten 1980 uppkom 
alltså en ny situation. Världen betraktade förundrad och beundrande 
hur snabbt denna ”självbegränsande revolution”,36 som det snart skulle 
heta i rapporter och undersökningar, kunde växa fram. ”Jag kan inte 
komma på någon annan händelse under mitt liv som aktiv fack-
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föreningsman som kan betecknas som en liknande stor segar för det 
arbetande folket”, skrev Denis MacShane sommaren 1981, som då var 
funktionär inom Metalls international (IMF).37 

Olika länder – olika förhållningssätt  

Hur stark denna rörelse än tycktes vara, så sökte den – och fick – inter-
nationell uppbackning. Men beroende på olika faktorer varierade denna 
uppbackning i styrka, inriktning och karaktär. När det gäller storleken 
av stödet för Solidaritet från olika länder kan de publicerade forsknings-
resultaten underlätta jämförelser, men de lämnar fortfarande inga 
entydiga svar. Framställningssätt, beräkningsgrunder och inte minst 
forskningsläget är mycket olika när det gäller olika organisationer och 
länder. Både på den fackliga sidan och när det gäller andra stödinsatser 
fanns en bristande samordning och förutom de centrala även en mängd 
direkta kanaler mellan lokala eller regionala organisationer på givar-
sidan och motsvarande på mottagarsidan, vilket omöjliggör en 
heltäckande översikt. En annan svårighet handlar givetvis om att stödet 
delvis lämnades på så sätt att regimens kontroll åtminstone skulle 
försvåras, med luckor i dokumentationen som följd. En av Solidaritets 
legendariska ledare, Zbigniew Bujak, menar att det inte finns någon 
möjlighet att få en samlad bild av allt stöd som kom utifrån. Solidaritet 
var en decentraliserad rörelse och särskilt från 1982 ställdes tydliga krav 
att ingen skulle få känna till helheten, vilket var nödvändigt i det 
underjordiska arbetet.38 Samtidigt var styrkan eller högljuddheten i 
moraliska ställningstaganden, protester och retorik olika i olika länder, 
där till exempel västtyska DGB och svenska LO 1980/1981 höll en relativ 
låg profil och följde en mer diskret linje, i samklang dels med signaler 
man fick från Solidaritets ledning (Lech Wałęsa) och dels med SAP:s 
respektive SPD:s utrikespolitik. Samtidigt var de materiella insatserna av 
dessa båda organisationer stora.39 Dessa olikheter – inte minst i jäm-
förelse med AFL-CIO och motsvarigheterna i Italien, Frankrike och 
Belgien – har knappast lett till rättvisa omdömen i det historiska efter-
mälet, där AFL-CIO och den franska icke-kommunistiska fack-
föreningsrörelsen syns mest, trots att deras faktiska stödinsatser med 
egna medel var relativt begränsade, om man bortser från politiska och 
propagandistiska aktioner.40 
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Ett annat problem ligger i sättet att redovisa och i svårigheten att 
avgöra varifrån de finansiella medel kom som ställdes till förfogande. 
AFL-CIO gav till synes stora belopp, men det mesta kom alltså särskilt 
efter 1981 från statliga källor.41 Det var dock inte bara i USA som 
intresseorganisationer fick använda offentliga medel för att hjälpa det 
polska folket och därmed även indirekt den polska oppositionen. Efter 
den 13 december 1981 erhöll även AIC liksom andra svenska frivillig-
organisationer under några år statliga medel för humanitär verksamhet 
riktad mot Polen, och 1989 engagerade sig den svenska staten på nytt 
bland annat via hjälporganisationer med avsevärda summor för Polen. 
Slutsatserna i de olika forskningsbidragen måste således tolkas mot 
bakgrunden av respektive nationell miljö. Därför skall inga definitiva 
påståenden formuleras när det gäller storleken av de olika nationella 
insatserna. Men när det gäller finansiella medel som de centrala fackliga 
organisationerna lämnade ur egna fonder, var LO:s stöd troligen större 
än det som någon annan jämförbar organisation bidrog med, sett över 
hela perioden 1980-1990, om inte i absoluta tal så säkerligen med 
hänsyn till Sveriges storlek. Zbigniew Bujak uppskattade att Sverige stod 
för 50 procent, eller mer, av den utrustning som Solidaritet kunde 
erhålla. Men siffran kan inte verifieras.42 

Det finns andra aspekter än storleken av de för Polen uppbringade 
fackliga medlen, som är värda att notera när det gäller jämförelser 
mellan länderna. En fråga handlar om vilken nationell facklig organi-
sation som var ”först” när det gäller kontakter med strejkorganisationen 
i främst Gdańsk. Personer från flera nationella centralorganisationer 
kom under augusti och september 1980 till Polen. Några, som 
italienarna i augusti 1980, hindrades från att träffa de strejkandes 
representanter. De fick bara tala med den officiella polska fackliga 
organisationen CRZZ.43 I andra fall handlade det från början om mer 
eller mindre privata besök.44 I svensken Charles Kassmans fall, hans 
andra besök på Leninvarvet i mitten av september 1980, fanns ett 
uppdrag från LO och FFI och därmed menade han att han var ”den 
förste representanten för västeuropeisk arbetarrörelse [som] samman-
träffat med den dåvarande strejkledningen i Gdańsk”.45 Hans tidigare, 
första besök i Gdańsk tillsammans med två andra svenskar ”i egenskap 
som journalister”, hade ägt rum under sista veckan av augusti. De hade 
då fått intrycket att de också uppfattades som representanter för den 
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svenska arbetarrörelsen, trots att de saknade uppdrag.46 Men frågan om 
vem som ”var först” är av underordnad vikt. Både i detta avseende och 
när de gäller övriga här nämnda aspekter, inte minst stödaktionernas 
betydelse, är Solidaritets egna uppgifter inte heller till hjälp. Det går till 
exempel inte att dra för höga växlar av att Lech Wałęsa i december 1980 
prisade Sverige för att ha varit först och gjort mest, eftersom han lär ha 
uttalat sig på samma sätt när det gäller flera länder.47  

Men det kunde vara av intresse att få veta vilken nationell organi-
sation det var som först beslöt att stödja Solidaritet, både moraliskt och 
materiellt, och på vilket sätt. Inte heller denna fråga lär dock kunna 
besvaras på ett tillfredsställande sätt eftersom uppgifterna och infor-
mationerna bygger på så olika grunder. I några fall handlade det om 
stöd från centrum till centrum, i andra från region till region. I några 
länder kanaliserades stödet via för detta eller för allmänt internationella 
ändamål inom arbetarrörelsen bildade organisationer (som AIC och i-
fonden i Sverige), i vissa fall användes rent fackliga kanaler, i andra är 
det frågan om breda organisationer utan facklig eller politisk stämpel. 
Bilderna blir också olika beroende på perspektiv och tillgång till 
material. Just de skandinaviska fackliga organisationernas insatser 
osynliggörs eller feltolkas ofta, när det gäller tiden efter den 13 december 
1981. Vissa författare utgår från den beskrivning som gavs av Soli-
daritets Brysselkontor. Där hade man inte alltid klart för sig på vilket 
sätt de skandinaviska organisationerna agerade, eller också ogillade man 
deras policy gentemot Solidaritet.48 

Än mer relevant är det att jämföra de politiska aspekterna, varför – 
eller varför inte – Solidaritet erkändes och stöddes av utländska 
organisationer, främst i Västeuropa och Nordamerika, för vilka det finns 
ett jämförelsematerial.49 Av resonemangen i boken Solidarity with 
Solidarity, dvs. inledningen och artiklarna om nio västeuropeiska länder 
att döma (det finns inga bidrag om Norge och Finland i boken), kretsade 
huvudproblemen dels kring Solidaritets fackliga eller/och politiska roll 
och hur man reagerade på den, dels handlade det om inrikespolitisk 
profilering i respektive land. I Danmark liksom i Sverige och För-
bundsrepubliken Tyskland50, Österrike samt i Storbritannien var strävan 
i första hand att hindra att avspänningspolitiken mellan Öst och Väst 
skulle skadas än mer än som redan var fallet på grund av Sovjets 
ingripande i Afghanistan och frågan om utstationering av ytterligare 
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missiler och kärnvapen på båda sidor i Europa. Ett eventuellt stöd till 
Solidaritet skulle utformas med hänsyn till detta. Men uppfattningarna 
om hur detta skulle realiseras var olika i olika länder. Medan LO i 
Sverige betonade att man stödde en facklig organisation i Polen, inte 
politiska aktioner, och i detta fick stöd av SAP som höll en relativt låg 
profil, hamnade danska LO i viss konflikt med landets socialdemo-
kratiska parti (SDP) som ogillade Solidaritets ”politiska roll”. Danska 
LO:s stöd utformades också under viss försiktighet, liksom i Sverige, 
men utövades främst via FFI – till skillnad från svenska LO:s lite mer 
komplicerade relation till Internationalen.51 I Norge spelade nedrust-
ningsperspektivet och ”brobyggningen” också en viktig roll, vilket 
tydligen bidrog till att norska LO – av en representant för Bryssel-
kontoret betecknad som ”utvilsomt Skandinavias sorte får” – visade 
relativt stor återhållsamhet. Men någon riktig undersökning om den 
norska fackliga rollen i relation till Solidaritet tycks ännu inte finnas.52 
Samma förhållande verkar gälla för Finland med sina speciella förut-
sättningar, både politiska och fackliga. Det som kan noteras är att 
FFC/SAK var återhållsam i sitt stöd för Solidaritet.53 

Mellan DGB i Västtyskland och svenska LO fanns stora likheter när 
det gällde stödet för polackerna. DGB ställde sig fullt ut bakom SPD:s 
östpolitik och hade dessutom liksom SPD stora problem med Soli-
daritets katolska framtoning.54 Men stödet till den polska rörelsen var 
massivt och långvarigt, dock samtidigt präglat av försiktighet vilket 
också ledde till både extern och intern kritik. En av kritikerna var för 
övrigt nobelpristagaren i litteratur Heinrich Böll. För DGB framstod 
under 1981 den svenska samordnande rollen efter överenskommelsen 
med FFI, som den mest lämpliga, enligt uppgifter i tyska arkiv, som 
dock inte kan verifieras utifrån svenskt material.55 DGB:s kontakt med 
flera av Solidaritets representanter var nära och viktig, men handlade i 
viss utsträckning om regionalt samarbete. SPD däremot manade till 
återhållsamhet, fast även där förekom undantag. Stödet från många 
olika sektorer i Västtyskland efter den 13 december 1981 var dock 
mycket omfattande och DGB:s hjälp doldes till stora delar även för de 
polska mottagarna, genom att det förmedlades bland annat via den 
katolska hjälporganisationen Caritas, trots förbehåll mot Solidaritets 
”katolicism”. Inte oviktigt, när det gäller Västtyskland och den s.k. öst-
politiken, inte minst försoningspolitiken mot den polska folkrepubliken, 
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är att även hänsyn skulle tas till handelsutbytet med Sovjetunionen 
sedan 1970-talet (gas, olja, uran mot rör och tekniska produkter).56 

Österrikes LO, ÖGB, däremot och Österrikes socialdemokratiska 
regering med Bruno Kreisky i spetsen var av flera skäl uttalat kritiska 
mot Solidaritet. Österrikes neutralitets- och avspänningspolitik och upp-
fattningen att Solidaritet var en politisk, inte en facklig rörelse stod 
hindrande i vägen. Österrike var i behov av polskt kol och leveranserna 
till de statliga österrikiske stålverken stördes av strejkerna i Polen. Dess-
utom väckte Solidaritets katolska framtoning minnen från den s.k. 
austroklerikalismens stöd för austrofascismen under mellankrigstiden.57 
Men inte heller här är bilden entydig. Det fanns ett starkt katolskt 
engagemang för Solidaritet inom ÖGB:s kristna grupp och i den breda 
opinionen, även i socialdemokratisk press. Men att Österrike berördes i 
särskilt hög grad av flykting- och invandringsströmmar från Polen och 
att regeringen befarade xenofobiska reaktioner i befolkningen för-
svårade situationen. Även detta ledde till återhållsamhet inom SPÖ.58 
ÖGB protesterade mot Jaruzelskis militärlagar, men anmärkningsvärt är 
att ledningen för ÖGB, enligt aktuell forskning, under hela perioden 
erkände den kommuniststyrda fackliga organisationen i Polen, och först 
1990 Solidaritet.59 

Av särskild betydelse är brittiska LO (TUC) som till att börja med var 
relativt avvisande mot Solidaritet, inte minst eftersom å ena sidan det 
fanns starka kommunistiska grupper inom den brittiska fackliga rörel-
sen, å andra sidan Solidaritet framstod som det Konservativa partiets 
och Premiärminister Margaret Thatchers ”darling”.60 Solidaritet utnytt-
jades av Thatcher i propagandakriget mot Sovjetunionen, samtidigt som 
hennes regering energiskt bekämpade den brittiska fackförenings-
rörelsen – och under strejkerna i de brittiska kolgruvorna 1984–1985 
t.o.m. lät importera kol från de då och då av Solidaritetsanhängarnas 
strejker berörda polska kolgruvorna. Men efter initiala problem och 
fördröjningar gav TUC starkt stöd åt Solidaritet, trots att det också fanns 
motstånd mot detta inom Labour Partys vänsterfalanger (Tony Benn). 
TUC sökte därför ”a middle course.”61 Betecknande nog betraktade 
TUC:s ledning Solidaritet i början främst som politisk rörelse, inte som 
facklig, vilket en av Solidaritets vice ordföranden, Bogdan Lis, till sin 
förvåning fick erfara när han efter besöket hos svenska LO i februari 
1981 – då man betonade att LO inte ville ha med politik att göra, utan 
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endast gav fackligt stöd – kom till London och TUC (28 februari – 5 
mars).62 Motivet för TUC:s tidigare ställningstagande låg nära det 
svenska, nämligen att undvika att internationella spänningar ökade. 
TUC ville få Solidaritet med på denna i grunden politiska linje. TUC och 
LO kom alltså utifrån likartade mål till att börja med till olika slutsatser 
om medlen, dvs. hur Solidaritet borde agera så att en skärpning av Öst-
Väst-konflikten skulle undvikas.  

USA:s fackföreningsrörelse var från allra första början en aktiv 
supporter av Solidaritet, även finansiellt. Att ställa sig på den polska 
rörelsens sida, motsvarade AFL-CIO-ledningens och inte minst dess 
president Lane Kirklands både frifackliga och antikommunistiska håll-
ning. Relationen mellan AFL-CIO och administrationen i Washington 
var dock komplicerad, inte minst efter Ronald Reagans tillträde som 
president i januari 1981. Reagan och AFL-CIO befann sig på en hård 
konfrontationskurs rörande fackliga intressen i USA. Även om AFL-
CIO stödde Reagans utrikespolitik, hade organisationen radikaliserats i 
frågor om den ekonomiska politiken och arbetsrätten, vilket inte var 
okänt i Sverige.63 Men Reagan och AFL-CIO var alltså eniga i kritiken av 
den polska regimen och särskilt dess militärlagar den 13 december 1981 
och behovet av ekonomiskt stöd för Solidaritet. Däremot följde Reagan 
inte AFL-CIO:s krav på ännu tuffare ekonomiska åtgärder riktade mot 
Polen och även mot Sovjetunionen, än de som redan var beslutade. 
Även stora västliga ekonomiska och finansiella intressen stod ju på spel. 
Reagan kritiserades därför hårt av Kirkland.64 Samtidigt visade varken 
Reagans administration eller AFL-CIO:s ledning någon större förståelse 
för en västeuropeisk avspänningslinje. Och som nämnts var den 
Polenaktiva agendan hos AFL-CIO problematisk även ur Solidaritets 
synvinkel. När den amerikanska kongressen 1986 dessutom ställde 
medel till förfogande för Solidaritet, vid sidan om befintliga kanaler, 
undvek både AFL-CIO och Solidaritet att bli involverade för att betona 
det fackliga oberoendet.65 Just de politiska aspekterna av USA:s hjälp till 
Solidaritet bidrog till att svenska LO följde sin egen linje.  

På flera håll betraktades de katolska inslagen i Solidaritets framtoning 
med viss skepsis.66 I Sverige och Danmark tycks detta inte ha inverkat på 
de egna ställningstaganden och man använde, liksom flera andra länder, 
efter den 13 december 1981 den katolska kyrkan i Polen och dess hjälp-
organisation Caritas för att förmedla inte minst de humanitära 
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insatserna. Men på vissa håll spelade kristna eller rent av katolska 
aspekter en mycket speciell roll. Här bortses från Spanien med sina 
mycket annorlunda förutsättningar. Där jämfördes Jaruzelskis ”kupp” 
med den misslyckade revolt som överstelöjtnanten Antonio Tejero hade 
försökt sig på den 23 februari 1981. Samtidigt var det med tanke på det 
långvariga motståndet mot Francoregimen inte självklart att vänstern 
skulle sympatisera med en antikommunistisk rörelse som tycktes stå 
nära katolska kyrkan.67 

Men i länder som Italien och Frankrike med fackliga centralorgani-
sationer som hade sina rötter i katolska sociala rörelser, CISL respektive 
CFDT68, användes solidaritet med Solidaritet för att profilera sig och för 
att vinna ett visst övertag i den inhemska opinionen, i konkurrens med 
andra fackliga organisationer. Men inte bara dessa ”kristna” organisa-
tioner, utan i Frankrike även den socialdemokratiskt orienterade och i 
Italien både de socialdemokratiskt och de kommunistiskt orienterade 
fackliga centralorganisationerna, engagerade sig för Solidaritet, delvis 
dock mer verbalt än materiellt.69 För eftervärlden har de franska och 
italienska federationerna med kristna rötter, tillsammans med den mot-
svarande belgiska, framstått som Solidaritets trognaste och viktigaste 
vänner i Västeuropa, vilket knappast motsvarar värdet av de materiella 
resurser som överfördes till Polen av och genom dessa organisationer.70 

Det faktum att Solidaritet var både en facklig och en bredare social 
och politisk rörelse hanterades alltså av de västeuropeiska fackliga 
centralorganisationerna på olika sätt. Men även USA:s polska engage-
mang uppfattades i en bredare kontext olika på olika håll. Kritiker 
kunde ställa det i kontrast till förtryck av fackliga organisationer i delar 
av världen, där USA hade starka ekonomiska och politiska intressen och 
stort inflytande. Jag återkommer till hur detta uppfattades i Sverige.  

En annan faktor var exilpolska gruppers inflytande som var olika 
starkt i olika länder. Störst roll spelade de troligen, förutom i USA och 
Kanada, i Belgien och Frankrike, medan de – när det gällde det fackliga 
stödet (till skillnad från andra former och kanaler) – i Sverige hamnade i 
en mer invecklad situation. Här är det åter de politiska aspekterna som 
är av betydelse: strävan att hålla isär stödet för fackliga och mänskliga 
rättigheter från en politik som var riktad mot de realsocialistiska 
regimerna i Öst, med eventuella negativa följder för avspänningspoli-
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tiken. För att undvika låsningar behövdes ett starkt element av 
pragmatism i sättet att agera och att förhålla sig till ”den polska krisen”.  

När det gäller Sverige (men inte bara Sverige), finns också anledning 
att ta upp aspekter av mer ideologisk art i relation till Polen och 
Solidaritet. Redan här är det naturligt att väcka frågan om det från den 
svenska arbetarrörelsens sida fanns intresse å ena sidan att peka på den 
egna demokratiska och fackliga ”modellen”, som ett av medlen för Polen 
att hitta en utväg ur en ekonomisk och ideologisk kris, och å andra sidan 
att ta emot impulser från den polska rörelsen. När det gäller den första 
aspekten så var det, som nämnts i kapitlet om LO:s internationella roll, 
inte en främmande tanke inom svensk arbetarrörelse att vilja ”expor-
tera” egna idéer till andra länder, som det hette i LO:s Internationella 
kommittés interna policydokument 1977. Det finns dock inte mycket 
som talar för att denna synpunkt spelade någon större roll under 1980-
talets första år och Polen, även om den också fördes på tal och fanns 
med i den polska diskursen om välfärdsstat och demokrati. Däremot 
återkom den alltså mot slutet av perioden, men då främst från politiskt 
håll.71 Den andra aspekten, och främst då polska idéer om arbetarnas 
självförvaltning av företagen, får ett visst återsken i den svenska 
debatten, främst då på trotskistiskt håll, men även i diskussionen kring 
den under denna tid aktuella frågan om löntagarfonder som ju 
engagerade LO i allra högsta grad.72 Mer om detta i de följande kapitlen. 

Den svenska Landsorganisationen och den polska grannen 

Sensommaren 1980 insåg man således i Sverige och LO, att det nya läget 
krävde ett nytt förhållningssätt, att det gällde att välja sida. Kontakt 
etablerades med den nya och snabbt växande rörelsen, medan några 
andra fackliga kontakter med Polen inte längre finns dokumenterade 
fram till slutet av 1980-talet, åtminstone inte på central nivå. ”I Polen 
har en märklig utveckling skett det sista året”, summerade Landsorga-
nisationens sekreterare Rune Molin på LO:s kongress den 22 september 
1981 inför tre polska gäster, ett år efter att Solidaritet den 17 september 
1980 hade bildats som landsomfattande organisation och några dagar 
innan den andra delen av Solidaritets första kongress började i Gdańsk. 
”För första gången sedan uppdelningen av Europa efter kriget”, fortsatte 
Molin, ”har en folkligt förankrad massrörelse bildats och erkänts av den 
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kommunistiska regimen. Den är på väg att skaffa sig fotfäste som 
oberoende facklig organisation.”73 

Givetvis fanns redan tidigare kunskap i Sverige och inom den svenska 
fackföreningsrörelsen om situationen i Polen. Som nämnts hade inte 
minst i Polen födda personligheter i Sverige bidragit till detta. Sedan 
mitten av 1970-talet hade även en rad svenska socialdemokrater nära 
kontakt med den polska demokratirörelsen, främst med personer aktiva 
inom KOR. Redaktörer för SAP:s teoretiska tidskrift Tiden hade inter-
vjuat KOR-aktivister, publicerat deras dokument och rapporterat om 
situationen.74 Även 1980 och under hela 1980-talet skulle tidskriftens 
redaktion ge tydligt uttryck för sina starka sympatier med den polska 
oppositionen. I en ledare hösten 1980 hette det att det var ”en plikt för 
arbetarrörelsen i väst att göra vad den kan” för att bidra till ”att den nya 
fackföreningsrörelsen i Polen […] hinner växa sig så stark att det bara är 
att acceptera den, för alla”.75 Sedan en tid tillbaka fanns också kontakter 
mellan varven i de polska kuststäderna, särskilt i Gdańsk, och de i 
Svenska Metallindustriarbetareförbundet organiserade varvsarbetarna 
på Kockums i Malmö. De aktiverades nu och utnyttjades för det viktiga 
uppdrag som den svenska fackföreningsrörelsen kom att ta på sig, med 
hjälp av de institutioner, som i Sverige hade bildats inom arbetarrörel-
sen, AIC och i-fonden.76 

Vid sidan om medias bevakning inkom drygt två veckor efter 
Gdańsk-överenskommelsen den 31 augusti 1980 den troligen första 
svenska fackliga rapporten till LO om den rörelse som i mitten av sep-
tember skulle etablera sig som den ”oberoende och självstyrande fack-
föreningsrörelsen Solidaritet”. Rapportören var den tidigare nämnde 
Charles Kassman, som då var redaktör för AIC:s tidskrift aic-bulletinen. 
I mitten av september hade han skickats ut av AIC, LO – och FFI. Han 
hade redan tidigare varit på Leninvarvet och sammanträffat med den 
dåvarande strejkledningen. Men nu är det inte minst hans redovisningar 
av samtalen med Lech Wałęsa och Jacek Kuroń, en av KOR:s initiativ-
tagare, som är mycket belysande.77 Rapporten skickades till alla upp-
dragsgivare, främst till LO och FFI, som spred den till medlems-
organisationerna. Den visar tydligt hur stort hjälpbehovet var och hur 
höga även de praktiska hindren var som skulle övervinnas för att kunna 
utveckla de strejkandes organisation. Dessutom meddelade Kassman att 
man inom den nya rörelsens ledning inte betraktade ett sovjetiskt 
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ingripande som särskilt troligt.78 Ett sådant tilltag skulle knappast ge 
Sovjetunionen några fördelar, jämfört med de påverkansmöjligheter 
som den redan hade i det av Polska Förenade arbetarpartiet (PZPR) 
styrda Polen.79 

Det fanns givetvis redan tidigare en viss kunskap om händelserna 
kring blivande Solidaritet eftersom flera journalister hade förmedlat sina 
intryck, så till exempel Jan Mosander för Aftonbladet. Han var enligt 
egen uppgift sommaren 1980 den förste västjournalisten hos varvs-
arbetarna i Gdańsk.80 Men genom Kassmans rapport tog den svenska 
arbetarrörelsen till sig att det fanns ett stort behov av kontakt och stöd. 
Kassman förmedlade också budskapet att man i Polen ansåg att det var 
viktigt med en fast förbindelse med utländska fackliga organisationer, 
från början via FFI. Och så hade han också fått intrycket att KOR 
agerade klokt och åtnjöt stort förtroende bland de strejkande. Det skulle 
snart visa sig att LO:s ledning i sistnämnda avseende intog en mer 
reserverad hållning. 

Rapporten utmynnade i förslag som blev underlag för det svenska 
fackliga agerandet, särskilt när det gällde att hjälpa till med att skaffa 
grafisk och annan kontorsutrustning, att bidra till utbildning av polska 
grafiker och att ge den nya fackliga rörelsen ett officiellt erkännande. I 
LO:s ledning och i kommittén för internationella frågor fördes snart 
många diskussioner om situationen i Polen och den hjälp som skulle 
kunna erbjudas.81 

Under veckorna och månaderna därefter reste många svenska 
fackliga representanter till Polen, t.ex. från Metall och från verkstads-
klubben vid Kockums varv i Malmö.82 De besökte Gdańsk och andra 
platser, träffade Solidaritets ”Nationella kommitté”, Lech Wałęsa och 
flera andra av rörelsens pionjärer. De lämnade sedan också mycket ut-
förliga rapporter med samtalsanteckningar, ofta sammanfattade i 
artikelform i den fackliga pressen.83 Rapporterna behandlades i för-
bundsstyrelserna och av LO som i slutet av oktober beslöt till att börja 
med att betala den tryckeriutrustning som Solidaritet hade införskaffat i 
Polen för lånade pengar.84 Att just sådan hjälp för att få fram utrustning 
för informationsspridning var ytterst angelägen i denna tid före IT-
teknikens allmänna tillgänglighet, var uppenbart med tanke på kom-
munikationsbehovet inom den snabbt växande organisationen med 
uppskattningsvis som mest tio miljoner medlemmar i hela landet.85 Det 
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var också viktigt att kunna bemöta den negativa ryktesspridning som 
förekom i och utanför Polen. Redan här blev det tydligt att LO var 
beredd att hjälpa till ännu mer men på sådant sätt att LO som 
organisation kunde förbli i bakgrunden, eller som det heter i Inter-
nationella kommitténs protokoll den 29 oktober 1980: ”[…] denna 
åtgärd offentliggörs i Sverige så att det framgår att vi överför medel som 
influtit spontant”.86 LO ville undvika att väcka intrycket att Solidaritet 
skulle vara beroende av utländska organisationer och utländskt stöd. Ett 
meddelande om det svenska beslutet skickades tillsammans med de nya 
rapporterna till FFI:s generalsekreterare Otto Kersten.87 

Uppdraget att ta hand om det polska projektet gick till GF som i 
början av november 1980 skickade sin teknikombudsman Ture Matts-
son och ytterligare en grafiker till Polen – en resa som för övrigt var 
förbunden med en rad svårigheter och komplikationer på grund av de 
polska myndigheternas obstruktioner.88 Och visst fanns det anledning 
till en viss oro inför detta uppdrag, med tanke på hur instabil situationen 
var. Den svenska ambassadören i Warszawa varnade också för even-
tuella negativa effekter av de svensk-polska fackliga kontakterna, vid 
denna tidpunkt. Varningen handlade bland annat om kontakternas 
internationella konsekvenser, något som ju LO:s ledning var mycket 
medveten om, vilket den senare utvecklingen kom att visa. Men 
ambassadörens propå var kanske också betingad av att han ville ha 
ryggen fri, om något skulle gå snett?89 

En av de Solidaritetsledare som grafikerna först mötte i Warszawa var 
Zbigniew Bujak, aktivist på den stora traktorfabriken Ursus och 
ordförande för Warszawa-regionen. Bujak skulle komma att spela en 
central roll i det underjordiska motståndet.90 Dagen för besöket, den 10 
november 1980, var speciell och präglad av en spänd stämning inom 
Solidaritet, eftersom Polens Högsta domstol just då registrerade Soli-
daritet, och detta nu utan att förbehållet om det kommunistiska partiets 
ledande roll skrevs in i själva stadgarna, vilket distriktsdomstolen i 
Warszawa vid den första registreringen, den 24 oktober, hade krävt.91  

Från Warszawa fortsatte svenskarna sedan till Gdańsk för att träffa 
rörelsens ledning där, för att ta reda på möjligheterna att hjälpa Soli-
daritet och för att ordna med praktiska arrangemang.92 Grafikernas 
rapport bekräftade intryck som tidigare hade förmedlats. Resan följdes 
av flera besök i tät följd, av Ture Mattsson ensam eller tillsammans med 
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andra grafiker. I december tog de med sig ny tryckeriutrustning inköpt i 
Sverige. Mattson och hans grafikerkollegor kunde också meddela att 
Solidaritet redan tidigare hade fått utrustning från bland annat Norge 
och Frankrike, men önskade nu att alla sådana leveranser skulle sam-
ordnas, utifrån de polska önskemålen, och med svenska LO som 
förmedlare.93 Konkreta åtgärdslistor med detaljerade uppgifter om den 
utrustning som behövdes sammanställdes. Ett problem som kom fram 
vid svenskarnas samtal i Polen hade varit att den utrustning som tidigare 
levererats spridits ojämnt över landet och inte alltid gått att använda. 
”Visst behöver vi hjälp med bra tryckeriutrustningar. Men vi måste ha 
enkla grejer till att börja med”, hade Lech Wałęsas tydliga besked varit 
till de svenska grafikerna redan när de träffade honom första gången den 
12 november 1980 på Solidaritets kontor i Gdańsk.94 De sedan via 
Sverige levererade anläggningarna var faktiskt också relativt små, jäm-
fört med av svensk fackföreningsrörelsen anlitad apparatur.95 

Det är värt att notera att Lech Wałęsa, enligt ett samtalsprotokoll 
upprättat av svenskarna med hjälp av deras tolkar, vid ett andra möte 
den 8 december hade uttryckt sin stora tacksamhet för svenskarnas 
insatser och att han litade helt på att de skulle hjälpa till även i fram-
tiden. Sverige var ”det första land som har hjälpt dem och det skall de 
minnas”. Han upprepade detta konstaterande i ett telegram till LO:s 
kongress 1986 vilket lästes upp för delegaterna.96 Men svenskarna note-
rade också att ”förväntningarna på hjälp ifrån oss i Sv[erige] är större än 
vi kan leva upp till”.97 

Rapporterna visar att man i Polen var mycket angelägen om kontakt 
med utländska, inte minst svenska fackliga organisationer, att man 
behövde konkret ekonomiskt stöd i form av utrustning – inte bara för 
att trycka – och att man slutligen och inte minst också ville ha råd i 
organisationsfrågor, där man såg den svenska fackföreningsrörelsen som 
en viktig förebild: ”Skulle ni kunna hjälpa mig med att peka på felaktig-
heter i organisationen, som ni har sett”, löd en av Wałęsas frågor den 12 
november till de svenska grafikerna när han tagit tid på sig att tala med 
dem, trots att hans rum var belägrat av en mängd utländska reportage-
team och TV-kameror.98 – En annan sak som åter kom fram och som 
förmedlades av svenskarna när de kom hem var att polackerna tydligen 
inte delade den i Sverige rådande oron över det utrikespolitiska läget! 
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Som en första officiell reaktion från LO direkt till Solidaritet skickade 
LO:s ordförande Gunnar Nilsson den 18 november 1980 ett brev till 
Gdańsk där han skrev att ”den svenska landsorganisationen, dess natio-
nella förbund och deras två miljoner medlemmar” noterade Solidaritets 
framgångar med tillfredsställelse. Han noterade att ”Polens arbetare och 
regering själva har varit i stånd att lösa svårigheterna” och betonade 
betydelsen av fackliga rättigheter och att utvecklingen borde fortsätta i 
denna riktning. Nilsson nämnde även ”ett stort intresse i Sverige”, 
Polens granne, ”för ert arbete” och bjöd slutligen in en delegation från 
Solidaritet till Sverige, ”så snart som möjligt”.99 

Insatserna för Solidaritet utvecklades nu inte längre bara till något 
som LO själv hade tagit på sig, utan LO spelade också en koordinerande 
roll för stöd till Polen som skulle gå via FFI och lämnas från FFI:s 
medlemsfederationer. LO:s och nu även GF:s mer kontinuerliga 
engagemang var ett resultat av brev från Lech Wałęsa till FFI. I ett första 
brev till FFI:s generalsekreterare Otto Kersten hänvisar Wałęsa till ”er 
representant Charles Kassman från Sverige”.100 Ett andra brev, daterat 
den 17 november 1980, hade formulerats och översatts med hjälp av 
polska KOR-sympatisörer bosatta i Sverige. En kopia sändes vidare till 
LO tillsammans med ett brev från Kersten till LO:s ordförande Gunnar 
Nilsson (28 november). I detta andra brev föreslår Wałęsa att LO skulle 
koordinera den hjälp som skulle komma Solidaritet till del från FFI och 
dess medlemsorganisationer: ”Vi anser att Sverige skulle vara det mest 
lämpliga landet för en sådan inrättning, eftersom det är den Väststat 
som ligger närmast till oss, på grund av dess neutralitet, visumfriheten 
för turistresor, de redan etablerade talrika kontakterna med svenska 
fackförbund och redan existerande leveransvägar för gods, organiserade 
av polacker som lever i Sverige […].”101 Det sistnämnda skälet, som 
rimligen kunde tolkas så att de polska aktivisterna (medförfattarna?) i 
Sverige förutsattes att även i fortsättningen kunna medverka, skulle 
sedan ställa till med problem.102 

Wałęsas förslag accepterades av FFI, även om Kerstens formulering i 
brevet till LO (28 november) är rätt vag och öppnar för kommande 
konflikter kring hur förmedlingen skulle organiseras: ”Vi delar uppfatt-
ningen att Sverige är den bästa platsen varifrån den internationella fria 
fackliga solidariteten kanaliseras och att Sverige av detta skäl borde 
involveras i ärendet.”103 Kersten föreslog att frågan skulle diskuteras i 
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samband med ett möte med de nordiska fackliga ledarna som var 
planerat till den 11 december i Köpenhamn, till vilket han var inbjuden. 

Gunnar Nilsson besvarade den 4 december 1980 Otto Kerstens brev 
och skrev att LO gärna ville diskutera ”[…] vid tidigast möjliga tillfälle 
angelägenheterna syftande till att koordinera och kanalisera solidari-
teten med Polen”.104 Så skedde också i Köpenhamn. Inför dessa över-
läggningar med FFI sammanställdes en lista med 17 punkter rörande 
formerna för stödet till Solidaritet. I några punkter noterades att allt som 
skulle göras skulle ske helt enligt polackernas önskemål och dessutom 
bara på laglig väg. Flera punkter handlade direkt om FFI och skulle 
framföras till Kersten, efter att LO hade samrått om detta med övriga 
organisationer inom NFS. Kontentan var ”att FFI ska synas så litet som 
möjligt”, och att FFI förväntades hänvisa de nationella organisationer till 
LO, som ville lämna stöd till Polen. LO skulle sedan samordna och agera 
på deras uppdrag. En viktig aspekt handlade om LO-förbundens 
internationaler, ”yrkessekretariaten” (ITS). Svenska LO skulle nämligen 
endast acceptera uppdrag från FFI och dess medlemsorganisationer: 
”Yrkessekretariaten får vända sig till sina svenska medlemsorganisa-
tioner som i sin tur konsulterar LO.”105 

Punkten om ITS rörde vid ett problem som redan hade uppkommit. 
Dels hade leveranser från några ITS skett till Polen som inte stod i 
överensstämmelse med centrala Solidaritets önskemål. En del av detta 
material var inte helt användbart. Dels misstänkte man inom LO att det 
fanns politiska motiv hos några ITS, inte minst i fall då det fanns ett 
starkt inflytande från medlemsorganisationer i USA. De som nämns i 
LO:s material är PTTI och IMF. I ett notat i tio punkter med rekom-
mendationer framförda av IMF, efter ett besök 3-11 december 1980 av 
representanter för yrkesinternationalen i Polen, finns en punkt (nr 7) 
som antyder att man inom IMF inte riktigt litade på samordnings-
funktionen i Stockholm och att IMF och andra ITS helst hade velat 
koppla in en polskfödd svensk medborgare bosatt i Stockholm som 
koordinator.106 Detta avvisades av LO, just därför att denna person hade 
kontakter med KOR som uppfattades som en politisk organisation. Jag 
återkommer till detta problem. Dessutom var den tilltänkte kontakt-
mannen aktiv inom svenska folkpartiet och uppgavs inte heller vara 
fackligt organiserad.107 Men LO önskade över huvud taget inga som helst 
mellanled i kontakterna mellan svensk fackföreningsrörelse och Soli-
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daritet – eller någon annan utländsk organisation, vilket Rune Molin 
klargjorde för Solidaritets representant Bogdan Lis, när de i februari 
1981 möttes i Stockholm.108 

I bakgrunden fanns indikationer på att några ledande personer inom 
några ITS misstänkte att de alliansfria och i internationella sammanhang 
ofta USA-kritiska svenskarna inte skulle agera tillräckligt kraftfullt. En 
av dessa organisationer med en mot Sverige kritisk ledning var alltså 
IMF som vid styrelsemötet 14-15 januari 1981 antog en resolution 
rörande stöd till Solidaritet. Efter rätt tuffa diskussioner åstadkom de 
svenska representanterna dels att mer provokativa formuleringar i det 
ursprungliga förslaget ändrades, där man varnade för en utländsk (= 
sovjetisk) militär intervention i Polen, dels att få ett stycke inskrivet om 
att stödet borde samordnas. Däremot nämndes inte att denna sam-
ordning skulle ske just genom svensk förmedling.109 Att motsättningarna 
var djupa visades bland annat av en anteckning om mötet för LO. Där 
framgick att IMF:s generalsekreterare Herman Rebhan hade krävt att få 
komma till Stockholm för att där kontrollera verksamheten för 
Solidaritet. Rebhans syfte var uppenbarligen att visa att svenskarna inte 
kunde klara den påtagna uppgiften, och besöket uppfattades som ”en 
ren provokation”.110 I stället ville Rebhan ta på sig en samlande roll, 
uppmanad till detta av tyska IG Metalls ordförande Eugen Loderer som 
stod honom nära. Inom Nordiska Metallarbetarefederationens styrelse 
hade man också redan noterat att Herman Rebhan hade mycket 
bråttom. Metalls ordförande Bert Lundin menade att ett uttalande om 
Polen, som Rebhan hade gjort, var personligt och kunde betecknas som 
”dumdristigt”. Enligt den danske Metallordföranden Georg Poulsen 
hade ”Herman” slängt ”bensin på bålet”.111 

Vid denna tidpunkt hade LO:s ledning redan diskuterat Wałęsas och 
FFI:s förslag och accepterat det (12 januari 1981). Beslutet innehöll 
nämnda förbehåll, nämligen att alla kontakter skulle ske direkt mellan 
de svenska fackliga organisationerna och Solidaritet, alltså inte via 
förmedling av polska personer bosatta i Sverige, särskilt inte om de stod 
KOR nära.112 LO trodde sig i detta vara enig med Solidaritet och enligt 
LO-tidningen bekräftades LO:s uppfattning också när Bogdan Lis med 
en delegation besökte Sverige i februari 1981.113 Tidningen skrev om 
hans besök och refererade också hans uttalande ”att Solidaritet i fram-
tiden kommer att satsa på samarbete med svenska LO” [i stället för 
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andra utländska fackliga organisationer]. Men i själva verket förstod 
polackerna inte de svenska synpunkterna helt och hållet. De hade trots 
allt gärna velat ha en polsktalande mellanhand i Sverige (”utan be-
slutanderätt”), men fick böja sig, enligt bandupptagningen av samtalen 
den 26 februari 1981 mellan Lis och hans grupp (i vilken dem ovetande 
ingick en agent för polens säkerhetspolis SB) och svenskarna Rune 
Molin, Thorbjörn Carlsson och Ture Mattsson.114 

Viktigt för LO:s ledning var att man även i fortsättningen kunde 
agera på ett sådant sätt att centralorganisationen skulle synas så litet som 
möjligt i det nu påbörjade stödarbetet. I detta påminde svenskarnas 
agerande om DGB:s. Men därutöver ville LO att FFI och ITS inte heller 
skulle synas. De som skulle bli synliga var GF, lokala fackliga organi-
sationer i Sverige och i-fonden. Man meddelade därför den 15 januari 
1981 genom LO:s sekreterare Rune Molin alla förbundsordföranden att 
det nu gällde att stödja Solidaritet, men att det krävdes ”stor försiktig-
het” och återhållsamhet när det rörde sig om information som lämnades 
utåt, eftersom situationen i Polen var känslig. Molin skrev vidare att 
man planerade att skaffa utrustning för informationsverksamhet. Det 
var ju det som behövdes mest. Solidaritet ville, lade han till, att hjälpen i 
första hand skulle komma från det neutrala Sverige som man också hade 
goda allmänna förbindelser med. Sedan betonade han GF:s centrala roll. 
Även om de lokala organisationerna nu skulle engagera sig så menade 
LO att ”[v]i finner det dock inte lämpligt att [just nu] gå ut i en bred 
utåtriktad insamling med hänsyn till de politiska komplikationer som 
kan uppstå.” Därför var det bästa sättet att både lokala organisationer 
och centrala förbund betalade anslag inte direkt till Polen, utan till i-
fonden, den fond som arbetarrörelsens hade inrättat för att stödja facklig 
och demokratisk utveckling i världen.115 

I ett senare brev till förbunden underströks att insatserna skulle göras 
”på ett sådant sätt att de om möjligt inte skall kunna utnyttjas av 
Solidaritets fiender”.116 Det påstods ju att skriverier i bland annat sov-
jetisk press om svenska insatser i Polen redan hade väckt uppseende och 
Sverige skulle ha blivit betecknat som CIA:s förlängda arm mot Polen.117 
Inget annat bistånd skulle heller lämnas ”än det vi […] fått önskemål om 
genom direkta kontakter med Solidaritet”. LO ville att det utåt även 
fortsättningsvis skulle se ut som om de belopp som kunde disponeras för 
att stödja utvecklingen i Polen var ”spontant inflytande medel”. Men 
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något hemligthållande av LO:s engagemang var det ändå inte fråga om, 
åtminstone inte längre fram under 1981 då det i både arbetarrörelsens 
och annan press skrevs öppet om att den svenska fackföreningsrörelsen 
genom LO vädjade om ”ekonomiskt stöd till Solidaritet”, och att man 
levererade och byggde upp tryckerier.118 

De medel som den svenska fackföreningsrörelsen samlade in från LO 
centralt, förbunden, lokalorganisationer och senare även genom direkt 
insamlingsverksamhet, även ’på gatan’, skulle i huvudsak slussas vidare 
via i-fonden till inköp och andra insatser för Solidaritet i Polen, men det 
är svårt att rekonstruera den exakta omfattningen eftersom en del inte 
redovisades centralt. Det som syns tydligast i det centrala redovisnings-
materialet är de summor som i huvudsak användes för att köpa in 
tryckeri- och annan utrustning för informationsspridning och den 
därtill nödvändiga administrationen under tiden fram till krigslagarna 
den 13 december 1981. Att nedan lämnade uppgifter över summan av 
de samlade insatserna är osäkra, dvs. inte återger hela omfattningen av 
stödet, kan förklaras inte bara med den organisatoriska mångfalden när 
det gäller både insamlingar och kontakter med Polen, utan också av att 
en del penningtransfereringar kan ha varit dolda, även om LO själv 
betonade att alla transaktioner skulle ske öppet och på laglig väg. 

Till att börja med anställde LO GF:s teknikombudsman Ture 
Mattsson under sammantaget nästan ett år, betalade hans lön, anställde 
en polsktalande sekreterare, ställde en lokal till förfogande och stod för 
de administrativa kostnaderna i Sverige. Dessa arrangemang var LO:s 
svar på Wałęsas och FFI:s framställningar om samordning. Mattsson 
sammanställde och kompletterade detaljerade listor som man hade 
erhållit från Solidaritets tryckeriansvarige i Gdańsk. Men där fanns pro-
blem: listorna innehöll ibland sådant som var svårt att få tag i, nämligen 
föråldrad apparatur som inte längre fanns att köpa i Väst.119 Av desto 
större betydelse var då att kontinuiteten i direktkontakterna mellan 
Solidaritet och LO/GF kunde upprätthållas genom svensken. Samman-
taget har Ture Mattsson enligt ett pressmeddelande från LO den 14 
december 1981 ”för LO:s räkning gjort ett 20-tal besök i Polen i sam-
band med uppbyggnaden av Solidaritets trycktekniska utrustning”.120 

Summan av de centralt kända och relativt lätt uppskattade svenska 
insatserna inom LO-området fram till december 1981 var mer än två 
miljoner svenska kronor.121 Det handlar då om medel utbetalda direkt 
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från LO och LO:s egen fond för internationellt solidaritetsarbete (genom 
vilken även LO:s bidrag till FFI slussades), överförda till i-fonden, och 
via förbunden insamlade medel. Till detta kom medel från FFI och FFI:s 
medlemsorganisationer som förmedlades via LO, under denna period 
sammanlagt omräknat cirka 1,3 milj. kr: från FFI centralt (1,025 milj. – 
här ingick bidrag från DGB och eventuellt från AFL-CIO), brittiska 
TUC (200 000), Schweizerischer Gewerkschaftsbund (30 639), LO 
Norge (40 985) och Histadrut i Israel (10 000).122 För att få en uppfatt-
ning om summornas betydelse kan de jämföras med andra åtaganden 
som LO hade under samma tid. Enligt LO:s verksamhetsberättelse för 
1981 var organisationens samlade intäkter 1981 252 milj. kr; summan 
kostnader 234 milj. kr; av dessa betalades 19 miljoner till av LO stödd 
eller ägd dagspress, två miljoner ”till LO närstående internationella 
organisationer” och 11,6 miljoner ”till närstående svenska organisa-
tioner” (som socialdemokratiska partiet m.fl.).123 

Det var uppenbart att svenska LO och dess förbund stod för en viktig 
del av de medel som tillfördes Solidaritet under denna tid. Utöver 
nämnda belopp bidrog även svenska TCO med avsevärda medel för 
Solidaritet.124 När det gällde LO så användes 1981 uppskattningsvis cirka 
hälften av den summan som ställdes till förfogande för internationell 
verksamhet till att stödja den polska rörelsen. Det var således en stor 
insats som gjordes redan före Luciadagen 1981 av den svenska fack-
föreningsrörelsen, med leveranserna av tryckeriutrustningar och annan 
utrustning för produktion av tryckt och stencilerat material som finan-
sierades av LO och andra medlemsorganisationer inom FFI och ITS. 
Koordinationen skedde alltså genom Sverige. De första två tryckeri-
anläggningarna levererades till Gdańsk och Wrocław. På förstnämnda, 
av LO finansierad och med svensk hjälp installerad utrustning, fram-
ställdes enligt LO:s egna uppgifter huvuddelen av handlingarna för 
Solidaritets första, tvådelade kongress i september och oktober 1981.125 

Arbetet fortsatte ända fram till militärlagarnas införande, dock inte 
utan problem av både organisatorisk och teknisk art, såväl på den 
svenska som på den polska sidan.126 Om detta rapporterade förutom 
Ture Mattsson inte minst representanter för de firmor som skulle 
leverera utrustningarna.127 En container med delarna för en tredje an-
läggning i Poznań skickades också iväg, men kunde mot betalning av 
fraktkostnaderna återkrävas efter den 13 december.128 De båda andra i 
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Gdańsk och Wrocław blev beslagtagna respektive förstörda av 
säkerhetspolisen. De polska myndigheterna hade givetvis följt alla dessa 
aktiviteter mycket noga. Men ännu den 11 december 1981 hade man på 
LO mottagit telex rörande leveranser av tryckerimaterial.129 Genom GF:s 
och LO:s försorg utbildades också polska grafiker i Sverige. Man be-
talade deras resor m.m.130 Därutöver etablerades ett samarbete mellan 
andra delar av fackföreningsrörelsen, t.ex. mellan Metalls tidning 
Metallarbetaren och den polska tidningen Jedność i Szczecin, vilket dock 
på grund av händelserna den 13 december samma år inte kunde ut-
vecklas. Inte heller ett av Metall beslutat samarbete på arbetsmiljö-
området kunde genomföras.131 

Som nämnts kan frågor om hur de svenska beloppen skall värderas i 
förhållande till andra internationella fackliga organisationers bidrag och 
hur mycket andra nationella organisationer förde över direkt eller via 
inköp till Solidaritet troligen inte besvaras. Givetvis slussades inte alla 
bidrag från den internationella fackföreningsrörelsen via LO som ju i 
första hand skulle ta hand om tryckeriutrustningen.132 Men det som kan 
konstateras är att den hjälp som den svenska arbetarrörelsen (LO och 
förbundens medlemmar), med stöd från tjänstemannarörelsen, under 
1980-talet har kunnat lämna till Solidaritet var avsevärd och betydelse-
full, åtminstone sett i relation till de resurser som stod till förfogande, 
och den var troligen högre än någon annan organisations, åtminstone 
när det gäller egna medel. Hälften av kostnaderna för FFI:s insatser 
1980/81 för tryckerierna betalades av LO.133 Det skall ju också sägas att 
LO och de svenska LO-förbunden vid samma tid och ofta via FFI gav ett 
omfattande stöd till fackliga organisationer i flera andra länder, inte 
minst i Södra Afrika och Latinamerika.134 Stödet till det polska folket och 
den oberoende fackliga organisationens familjer, särskilt när det gäller 
fängslade aktivister, fortsatte efter den 13 december 1981, dock i andra 
former och delvis i det fördolda. De flesta kontakterna var till att börja 
med brutna och nya vägar mäste sökas.135 

Svenska ståndpunkter 

LO och andra svenska aktörer inom den reformistiska arbetarrörelsen 
ville ligga lågt när det gällde synpunkter på den samhällsutveckling som 
Solidaritet höll på att driva fram. De avstod från ideologiska pekpinnar 
och undvek för det mesta politiska ställningstaganden som gick utöver 
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försvaret av mänskliga och fackliga rättigheter och rätten till fackligt 
självbestämmande. Men det finns ändå några politiska aspekter som 
behöver belysas rörande relationerna mellan den svenska arbetar-
rörelsen och demokratirörelsen, speciellt Solidaritet, i Polen. Dessa 
spörsmål handlar bland annat om just ideologi och den internationella 
politikens återklang, men också om missuppfattningar och konflikter. 

När det gäller delar av den polska demokratirörelsens katolska fram-
toning så överraskar det inte att man inom svensk arbetarrörelse hade 
svårt att förstå detta fenomen, manifesterat redan vid Leninvarvets 
grindar och inte minst i samband med Solidaritets tvådelade kongress i 
september och oktober 1981 då det förekom både mässor, böner, 
biskopsord och telegram till påven vilket förundrade de sju gästerna från 
den samlade svenska fackföreningsrörelsen.136 Men bakom dessa i sven-
ska ögon nästan exotiska fenomen fanns en internationellt sett viktig 
tradition, den katolska socialläran som också betonar arbetarnas rätt att 
organisera sig fackligt. Den katolska doktrinen, vid denna tid bekräftad 
och framlyft även av den polske påven Johannes Paulus II genom 
encyklikan (rundskrivelsen) Laborem exercens (i svensk översättning 
Människans arbete), var relativt okänd i Sverige.137 Däremot uttrycktes i 
den svenska rapporteringen förståelse för den katolska kyrkans roll som 
nationell, ja patriotisk kraft i ett land präglat av århundraden av förtryck 
och som inspirationskälla när den officiella statliga ideologin så 
grundligt hade komprometterats.138 Att förbehåll existerade inom LO 
mot Solidaritet på grund av dess katolska framtoning bör man kunna 
räkna med, men jag har inte kunnat se att detta innebar ett hinder för ett 
svenskt engagemang. Tvärtom, katolska organisationer fick längre fram 
spela en viktig roll som samarbetspartner för AIC, något som också var 
fallet i till exempel Latinamerika (Chile, El Salvador och andra länder).139  

Men det fanns andra aspekter som kan uppmärksammas. Ett tema 
som är mer centralt för Sveriges del i detta fackliga sammanhang 
handlar om det som kallas ”industriell demokrati”. Under andra hälften 
av 1970-talet och under 1980-talet fördes i Sverige en inflammerad 
debatt om av fackföreningsrörelsen framförda krav att de anställda 
skulle bli medägare av åtminstone större privatägda industrier. Debatten 
om löntagarfonderna har även uppmärksammats internationellt.140 Det 
kan ligga nära till hands att se den polska debatten, i synnerhet Soli-
daritets krav på horisontella strukturer på företagsnivå, som besläktad 
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med de krav som den svenska fackföreningsrörelsen förde fram. Så lät 
det också i vissa inlägg i den svenska fackliga pressen där man bedömde 
Solidaritet som en socialistisk rörelse för arbetarnas självförvaltning av 
företagen.141 Men detta spelade ändå knappast någon roll i överlägg-
ningarna rörande Solidaritet som fördes inom LO och förbunden, 
åtminstone inte enligt föreliggande källmaterial.142 Det rapporterades 
visserligen om att det fanns hårda motsättningar inom Solidaritet vilka 
gällde just hur långt man skulle gå i ”maktövertagandet”, vilken roll 
”löntagarkontrollen” skulle få och hur långt produktionen skulle decen-
traliseras. Men någon egen uppfattning i frågan syftande på Polen 
uttrycktes inte av svenska LO. Däremot fanns en klar uppfattning om 
vilket slags verksamhet Solidaritet inte borde ägna sig åt! 

Polska Solidaritet hade vänt sig som facklig sammanslutning till FFI 
och dess medlemsorganisationer och blivit erkänd av dem som just 
facklig organisation (dock ännu inte som medlem). Men både situa-
tionen 1980 och utvecklingen under de följande åren visade att den 
fackliga dimensionen endast var en av flera.143 I relation till Solidaritet 
hävdade ledande fackliga företrädare inom LO bestämt att man endast 
ville stödja facklig verksamhet i Polen och att Solidaritet över huvud 
taget borde avstå från ett icke-fackligt, det vill säga från ett politiskt, 
samhällsförändrande engagemang som ju – underförstått – kunde hota 
oppositionens landvinningar och riskera att leda till sovjetiska in-
gripanden.144 

Detta sades också vara huvudskälet till att LO avvisade ett närmare 
samarbete med KOR:s representanter eller sympatisörer i Sverige. Rune 
Molin uttryckte sig den 12 januari 1981 i LO:s styrelse entydigt: ”[…] vi 
bör undvika att ha kontakt med KOR som är en politisk organisation, 
eftersom det kan ge anledning till missuppfattningar. Kontakterna bör 
organiseras direkt mellan de fackliga organisationerna.”145 På samma 
sätt skrev han den 15 januari 1981 till FFI att vid användandet av KOR-
kontakter i Sverige skulle det kunna uppstå ”en risk för politiska kom-
plikationer”. Det hade hela tiden varit LO:s bestämda uppfattning, ”att 
kontakterna med Solidaritet och stödaktionerna skulle hållas på en strikt 
facklig nivå”. Därför fick KOR:s medlemmar i Sverige (läs Jakub 
Święcicki) inte bli involverade i fackliga stödaktioner för Solidaritet.146 I 
bakgrunden fanns oron som LO delade med andra fackliga och politiska 
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organisationer i Västeuropa, att Solidaritets politiska engagemang skulle 
leda fel, öka konflikterna och hota avspänningen.  

Rune Molin underströk LO:s uppfattning med emfas när han i 
februari 1981 mötte Solidaritets delegation under ledning av Bogdan Lis. 
LO önskade ingen kontakt med KOR, sade han, det svenska fackliga 
stödet var ett fackligt stöd, inget annat, inte politiskt. Det var också vid 
detta tillfälle han nämnde att Moskva hade ögonen på LO och 
Stockholm hade blivit identifierad som central för anti-kommunistiska 
aktiviteter. ”Vi vill inte skapa så att säga politiska problem för oss själva”, 
som Molin uttryckte det under samtalets senare del. Bogdan Lis 
konstaterade redan under mötet, men även senare, att han inte delade 
den svenska uppfattningen, men han fick finna sig i att det var LO som 
bestämde hur samarbetet skulle organiseras från svenskt håll.147 

Även i Sverige fanns kritiska röster, inte bara bland KOR:s sympa-
tisörer och andra polska aktivister som ansåg det vara naturligt att 
kunna spela en aktiv roll när det gällde stödet för Solidaritet, även det 
fackliga.148 En svensk kritiker var socialdemokraten Sten Johansson som 
redan på 1970-talet hade etablerat kontakter i Polen med representanter 
för demokratirörelsen och KOR och som inte minst som redaktör för 
Tiden och i böcker hade propagerat för ”Polens sak”.149 Hans rapport till 
LO:s och SAP:s ledningar, bland annat till partiordföranden Olof Palme, 
efter ett besök i Warszawa i mars 1981 innehåller kritiska passager om 
LO:s linje och ”särbehandling[en] av tidigare KOR-medlemmar och 
sympatisörer” i Sverige.150 I en ledare i Tiden i början av 1982 kriti-
serades på nytt den syn som LO:s ledning genom Rune Molin hade gett 
uttryck för, dock utan att denna nämns: ”Folkresningen i Polen hade en 
väldig egendynamik, kommunistpartiet var söndrat och ur stånd att 
utöva ledning, det rådde en halvrevolutionär situation. […] Hur skulle 
[…] Solidaritet ha kunnat undgå att förvandlas till en politisk makt.” 
Tidskriften drar sig inte för att beteckna kritiken av Solidaritets politiska 
roll som uttryck för ”förnumstighet”.151 Men LO:s ledning höll fast vid 
sin linje. En månad efter krigslagarnas införande i Polen formulerade 
Rune Molin i LO:s internationella kommitté den 19 januari 1982 på nytt 
den vägledande princip som LO skulle följa och ”betonade att vi bara ska 
ha fackliga, ej politiska, kontakter med Polen”.152  

Det finns naturligtvis ett problem i LO:s uppfattning, åtminstone när 
det gäller åren fram till 1989, just det som hade antytts i Tiden, och som 
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har att göra med villkoren som gällde för en fri och oberoende facklig 
organisation i ett land med en kommunistisk regim av det slag som 
utvecklats i den forna sovjetiska maktsfären. Parti och stat hade ingått en 
symbios och åtminstone de större företagen – fackföreningsrörelsens 
teoretiska motparter – var statliga och därmed i praktiken styrda av 
samma kommunistparti. Den av partiet och regimen erkända fackliga 
organisationen var likaså ett instrument för parti och stat, ”regimens 
förlängda arm på arbetsplatserna”, som det hette i en motion till Metalls 
kongress 1981 som krävde ökat stöd ”för fria och oberoende fack-
föreningar i Polen och övriga länder”.153 Hur skulle då en fri och 
oberoende facklig organisation kunna uppträda opolitiskt? Den obe-
roende fackföreningsrörelsens blotta existens innebar ju en utmaning av 
det politiska systemet, även om Solidaritets ledare och inte minst Lech 
Wałęsa särskilt i början betonade att man inte var ute efter ett 
systemskifte. Samtidigt var han givetvis medveten om att många 
Solidaritetsmedlemmars yrkanden att ta makten i företagen i ett real-
socialistiskt system innebar just detta, ett ”systemskifte”154, helt bortsett 
då från Solidaritets andra krav på samhällsförändringar i Polen. Men i 
sitt samtal med Ture Mattsson den 12 november 1980 hade Wałęsa 
enligt anteckningarna yttrat: ”Vi vill inte ha någon kapitalism eller 
kopiera systemet i väst. Viss privat företagsamhet finns redan här i 
landet, exempelvis jordbruket. Vi varken kan eller vill förändra ägar-
förhållandena […].”155 Samma budskap förmedlades av många sages-
män inom Solidaritet i samtal med svenska fackföreningsmän som dock 
också kunde konstatera att det fanns grupper inom Solidaritet som 
ställde mycket långtgående förändringskrav i olika riktningar. 

Med tanke på att det fanns många medlemmar av det polska 
kommunistiska partiet i Solidaritet och även bland ledarna, är Wałęsas 
konstaterande vid denna tidpunkt (1980) inte överraskande. Men som 
de svenska gästerna vid Solidaritets kongress upplevde det ett knappt år 
senare, var denna kongress inte bara en facklig manifestation, utan också 
”ett slags alternativt parlament där man tog upp frågor av största 
betydelse för hela folket”.156 Men ”vänstern och arbetarrörelsen i Väst” 
hade uppenbara svårigheter att tolka Solidaritets ideologi, och då inte 
bara de religiösa och nationella inslagen i organisationens ”framträ-
dande”, konstaterade Sten Johansson, som gärna ville beteckna utveck-
lingen som ”en övergång till demokrati under kommunismen”.157 Men 
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Lech Wałęsas formulering i en svensk intervju hösten 1980: ”Vi god-
känner den polska konstitutionen och det Förenade Polska Arbetar-
partiets ledande roll i samhällslivet”, gällde under senare delen av 1981 
knappast längre, åtminstone inte oreserverat.158 Även Charles Kassman 
konstaterade denna förändring i en ”strängt förtrolig” rapport till 
AIC/LO och SAP efter ett nytt besök i Polen i oktober-november 
1981.159 Det kan här noteras att LO, trots Solidaritets tilltagande radi-
kalisering och politisering, tydligt inte minst under Solidaritets kongress, 
inte uttryckte några synpunkter på denna utveckling, åtminstone inte 
offentligt, och inte heller minskade sitt stöd. 

Det är också relevant att vända på perspektivet. Även ur polsk 
synvinkel – både kommunistpartiets och Solidaritets – kunde frågan om 
vad som i Väst och särskilt i Sverige var fackligt och vad som var 
politiskt vara komplicerat. Varken LO eller svenska fackförbund har 
avsagt sig politiska ambitioner. Och den politiska närheten mellan 
svensk fackföreningsrörelse och det socialdemokratiska partiet var 
uppenbar även för en utländsk betraktare – till exempel att LO:s 
ordförande och i regel ytterligare någon facklig representant ingår i 
partiets VU. Vid denna tid var den största delen av partiets medlemmar 
via sina lokala fackliga organisationer kollektivanslutna till SAP och LO 
och dess förbund finansierade en väsentlig del av partiets verksamhet till 
exempel i samband med val. Besläktade, åtminstone ur Solidaritets 
synvinkel, förhållanden gällde för många andra fackliga organisationer i 
Väst. Den svenska fackföreningsrörelsen representerar också i inter-
nationell litteratur ”social democratic trade unionism par excellence”.160 
De polska besökarna hos LO i februari 1981 var tydligen medvetna om 
förhållandet. Enligt en intern promemoria av Svenska Utrikesdeparte-
mentet hade Bogdan Lis talat med den polske ambassadören Pavel 
Cieślar om denna ”svenska modell”. Lis hade då – ”mellan raderna” – 
uttryckt sin och sina kamraters förvirring (”confusion”) ”över de 
svenska fackföreningarnas nära anknytning till ett politiskt parti”.161 
Solidaritets utsända hade svårt att förstå vad just ”kollektivanslutningen” 
innebar, men också att man i Sverige inte accepterade vilda strejker, 
vilket om något återspeglar hur olika situationerna var i de båda 
länderna.162 Vilda strejker – det var ju ur dessa Solidaritet hade fötts! 

Med andra ord: relationen mellan svensk och oberoende polsk 
fackföreningsrörelse på 1980-talet aktualiserar en dubbel problematik. 
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Rune Molins tydliga språk utgick från en fiktion – en samtidigt ur både 
svensk och polsk synvinkel nödvändig fiktion – som inte täckte verklig-
heten i Polen, och inte heller i Sverige, men som var viktig för att försöka 
att undvika misstänkliggörandet av det svenska stödet för den polska 
organisationen som inblandning i en annan stats inre angelägenheter, 
och för att reducera konfliktytorna, inrikespolitiskt och utrikespolitiskt, 
både för Sverige och i Polen. Att fiktionen i längden inte kunde upp-
rätthållas är tydligt, liksom att både polska och sovjetiska myndigheter 
givetvis genomskådade den. Men ”fiktionen” kunde alltså användas för 
att förekomma angrepp och kritik.163 

Socialdemokraterna 

Den svenska fackföreningsrörelsen har alltid haft en mycket nära 
relation till den svenska socialdemokratin. Ändå var det inte självklart 
att ledningen för SAP såg på demokratirörelsen i Polen och speciellt 
Solidaritet på samma sätt som den svenska fackföreningsrörelsen.164 Så 
var det ju inte heller i andra länder, som ovan nämnts. Det var också så 
att partiet under denna tid, åren 1976 och 1982, hade att finna sig i den 
sedan början av 1930-talet ovana rollen att inte inneha regeringsmakten. 
Det utrikespolitiska initiativet låg alltså för Sveriges del hos en borgerlig 
regering, samtidigt som SAP-ordföranden Olof Palmes anseende i inter-
nationella frågor var både betydande och omdiskuterat.  

Det fanns också en annan, eventuellt återhållande faktor, nämligen 
att Olof Palme sedan slutet av 1980 var ordförande i den internationella 
”Oberoende kommissionen för nedrustnings- och säkerhetsfrågor”. 
Arbetet, i vilket för övrigt även den tidigare polske statsministern Józef 
Cyrankiewicz, den sovjetiske västexperten Georgij Arbatov och Willy 
Brandts nära medarbetare och vän Egon Bahr deltog, ledde fram till 
dokumentet ”Gemensam säkerhet” (1982).165 Till saken hörde också att 
Palme och hans nära vänner och samtalspartner i den europeiska social-
demokratin, partiordförandena Willy Brandt (SPD) och Bruno Kreisky 
(SPÖ), sedan länge hade deltagit i en dialog i syfte att verka för avspän-
ning och ett närmande mellan blocken, helt enkelt för ett fredligare 
Europa, och då också byggt upp en förtroendefull relation till den polska 
partiledningen och regeringen.166 SAP:s broderpartier SPD med för-
bundskansler Helmut Schmidt liksom SPÖ och hela den nordiska 
socialdemokratin stod bakom denna politik, vilken i Polens fall utveck-
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lades till ett dilemma. En grundtanke med denna politik var ju att 
avspänningen också skulle bidra till att öka frihetsutrymmet i Öst, något 
som väckte begränsad förståelse hos stora delar av den polska oppo-
sitionen.167 Samtidigt fanns de inom den västeuropeiska socialdemo-
kratin, inte minst då förbundskansler Kreisky i Österrike, som uttalade 
kritiska synpunkter på ”den polska krisen” och ställde krav på de polska 
arbetarna, att inte ruinera ekonomin helt och hållet.168 Sådana uttalan-
den utnyttjades av mot Solidaritet fientligt inställd press i Polen, och de 
hade också betydelse för flera västeuropeiska regeringars återhållsamma 
reaktioner efter militärlagarnas införande den 13 december 1981.169  

Men att den svenska socialdemokratin stod på Solidaritets sida 
tydliggjordes från början. Redan den 22 augusti 1980, under andra 
veckan av strejkerna vid den polska Östersjökusten och på annat håll i 
landet, deklarerade partiledningen under ordförandeskap av Olof Palme 
sitt stöd för de strejkande arbetarna och deras ”krav på förändringar”, 
men formulerade också en vädjan till den polska regeringen om att ”få 
till stånd en dialog” och ”inte möta den pågående processen med 
våld”.170 Den 16 december 1980 diskuterade den socialdemokratiska 
riksdagsgruppen situationen i Polen. Olof Palme underströk då att både 
Europa och Sovjetunionen skulle känna sig mycket säkrare om regi-
merna i Östeuropa inte var så ”impopulära”: ”För genom att regimerna 
är så hatade av folket, så finns hela tiden risken för en explosion och det 
måste vara utomordentligt olyckligt för ryssarna.”171 Formuleringarna 
understryker att man inom partiledningen, liksom på annat håll i 
Europa, ville se händelserna i Polen i ett större sammanhang, något som 
man för övrigt också påminns om i Solidaritets program från hösten 
1981.172  

I mars 1981, när nya varningsstrejker pågick i hela Polen, förklarade 
SAP:s partistyrelse på Olof Palmes förslag sin “djup[a] solidaritet med 
det polska folket” och betonade också att ”[v]ad som händer i Polen är 
och måste förbli en angelägenhet för polackerna själva att sköta utan 
inblandning utifrån”.173 Meningen tycks tydligt syfta på eventuella sovje-
tiska planer att ingripa, men i andra sammanhang varnade Palme även 
för att USA kunde utnyttja situationen och bidra till att öka polari-
seringen mellan blocken.174  

Även genom lokala aktioner i Sverige av fackföreningar och parti-
organisationer, ofta gemensamt med partiets ungdomsförbund SSU, 
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manifesterades stöd för den polska oppositionen. Men händelserna i 
Polen utspelade sig samtidigt med andra kriser i världen rörande 
nationellt oberoende och mänskliga och fackliga rättigheter, och även de 
krävde uppmärksamhet och den samlade svenska arbetarrörelsens 
moraliska och materiella stöd i olika former. Det handlar bland annat 
om militärjuntans agerande i Turkiet, Sovjetunionens invasion i 
Afghanistan, diktaturernas framfart i Chile och Argentina, förtrycket i 
Södra Afrika och av USA stödda förföljelser i Centralamerika. Inte minst 
sistnämnda spelade en viss roll även när det gällde ställningstaganden 
rörande Polen.175 

Den 28:e socialdemokratiska partikongressen 1981 ägde rum under 
samma månad som Solidaritets första kongress och Olof Palmes tal på 
partikongressen den 26 september om utrikes- och biståndspolitik 
belyste den balansgång som han betraktade som nödvändig.176 Han ställ-
de den traditionella svenska ”neutralitetspolitiken” och avspänningen i 
centrum. I sak, om än inte i sitt ordval, ställde han sig då bakom 
utrikesminister Ola Ullstens (fp) anförande två dagar tidigare i FN:s 
generalförsamling, då denne hade kritiserat ”Sovjetunionens öppna och 
brutala krav att utvecklingen i Polen måste vändas tillbaka”.177 Men att 
Palme inte helt gillade Ullstens ordval antyds när han i början av sitt tal 
också sade att ”[o]fficiella uttalanden från regeringshåll” inte får ”för-
svåra neutralitetspolitiken”. Han avvisade dock samtidigt uppfattningen 
att denna neutralitetspolitik skulle ”döma oss […] till tystnad” när det 
gällde de många kränkningar av mänskliga rättigheter som tolererades 
eller utövades inte minst ”av USA och Sovjetunionen”. Han kom där-
med in på Polen och Centralamerika, med den inledande, ofta upp-
repade tanken: ”Avspänning ger ökad säkerhet – och också möjlighet att 
stärka de mänskliga rättigheterna, att vidga demokratin.” Om Polen sade 
han sedan att ”[…] efter augusti 1980 blir inte Östeuropa sig likt igen”. 
Han fortsatte: ”Visst ska vi säga klart och tydligt att detta är en fråga som 
Polens medborgare själva måste och ska lösa, utan inblandning av någon 
utanförstående. Men vi delar det polska folkets hopp om en framtid i 
frihet och solidaritet. Och vi känner en stark sympati för det polska 
folkets kamp för grundläggande fackliga och politiska rättigheter.” Och 
åter: ”Faktum är ju att den polska utvecklingen ytterst berör hela säker-
hetspolitiken i Europa.” Sovjetunionens säkerhetsbehov borde gagnas av 
”en demokratisering i Östeuropa”.178 
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Palmes formuleringar var i samklang med vad man ansåg inom stora 
delar av den europeiska socialdemokratin, inte minst i Västtyskland och 
i Norden. Men det fanns också röster inom socialdemokratin som talade 
för ett entydigare språk, som det Sten Johansson använde i sin bok 
Polens sak är vår (1981), för övrigt publicerad på SAP:s eget förlag. Där 
formulerar han mycket kritiska synpunkter om den västliga social-
demokratins negativa inställning till Solidaritet och anklagar till exempel 
danska politiker, främst den socialdemokratiske utrikesministern Kjeld 
Olesen, men även SPD:s ordförande, nobelfredspristagaren Willy Brandt 
och särskilt Österrikes förbundskansler Bruno Kreisky. Även svenska, 
liknande uppfattningar kritiseras, men utan att namn nämns. För-
fattaren noterade att man i västliga socialdemokratiska partier beskrev 
Solidaritet och läget i Polen på ett sätt som man aldrig skulle ha tillåtit 
sig när det gällde andra diktaturer, till exempel den i Francos Spanien. 
Egentligen erkände man därmed inte det polska folkets rätt att vilja ha 
frihet och demokrati, menade han.179 Han anslöt därmed till en i Polen 
uttalad uppfattning, så som Johansson också hade beskrivit den i sin rap-
port till LO:s och SAP:s ledning efter resan till Warszawa i mars 1981: 
”[…] tanken att den svenska arbetarrörelsen skall agera med försiktighet 
för att inte reta myndigheterna eller den yttre fienden möter inte någon 
förståelse från polska utgångspunkter”.180 Att den kommunistiska regi-
men i Polen ”uteslutande bygger på Sovjetunionens stöd har på ett när-
mast perverterat sätt fått tala till dess fördel” och av ren opportunism i 
Väst lett till en ”relativ tolerans” för regimen, skrev han i sin bok.181 

En liknande kritik uttalades även i polska exilkretsar. I två artiklar i 
juli-augusti 1981 i den polska tidskriften Kultura, utgiven i Paris, kriti-
serades Sverige, de svenska partiledarna och LO i fräna formuleringar. I 
artiklarna som i svensk översättning förmedlades till LO, påtalades att 
man i Sverige var oroad över ”Moskvas anklagelser” att ”Väst” blandade 
sig i ”Polens interna angelägenheter”. Följden skulle ha blivit att ”de 
svenska partiledarna började tiga”. Det fanns, hette det, sympati inom 
det svenska folket, men varken fackföreningsrörelsen eller social-
demokratin levde upp till folkets förväntningar. Till och med de svenska 
kommunisterna skulle ha tagit ställning före socialdemokraterna, skrev 
artikelförfattaren Andrzej Koraszewski, och först i april 1981 skulle Olof 
Palme ha uttalat sig – ett påstående som alltså inte var korrekt. LO 
kritiserades för att vara för byråkratiskt och hade därför inte kunnat 
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hjälpa till på det sätt som behövdes. Det är tydligt att det delvis var LO:s 
linje som hade föranlett denna mindre rättvisa kritik, nämligen att LO 
ville ha fackliga och inte politiska kontakter, avvisade polska 
mellanhänder och var ovillig att förmedla medel härstammande från 
USA (se nedan). Samtidigt uttrycktes det i artikeln också tacksamhet för 
den hjälp Sverige och LO ställde upp med.182 

Denna hjälp var mer än nog för att irritera Sovjetunionen. Tre veckor 
före militärlagarnas införande överlämnade Anatolij Novikov som 
representant för den sovjetiska ambassaden den 23 november 1981 ett 
kritiskt dokument till Olof Palme. Där noteras positivt Palmes och den 
svenska socialdemokratins engagemang i freds- och säkerhetsfrågor, 
men klagas samtidigt uttryckligen över det svenska fackliga, men även 
socialdemokratiska politiska stödet för Solidaritet. Det ”av partiet ledda 
arbetarrörelsens internationella centrum” nämns uttryckligen. Man 
påtalar att Solidaritet hade utvecklats från en facklig organisation ”till en 
oppositionell politisk kraft”, som alltså fick politiskt stöd från Sverige! 
”Kamrat Palme”, heter det vidare i detta dokument, skrivet på en min-
dre lysande svenska och inte fritt från en politruks uttryckssätt, kan väl 
knappast vara intresserad av en destabilisering i Europa, ”att undergräva 
den på kontinenten existerande militära jämvikten” – möjligen en an-
spelning på Palmes egna ord på partikongressen två månader tidigare.183 

Dokumentet fördes av Palme vidare till partiets VU som möttes den 
27 november 1981, men i mötets protokoll finns inget om någon diskus-
sion eller något ställningstagande.184 Dryga två veckor senare, den 13 
december 1981, var situationen helt förändrad. 

LO, FFI och amerikanerna 

Både SAP:s och LO:s sätt att se på ”den polska frågan” var präglad av 
internationella hänsynstaganden. För partiet var det 1980/81 dessutom 
”bäst” att låta LO ta initiativet och ”att ligga lågt”.185 Dessa internatio-
nella hänsynstaganden påverkade även LO:s förhållande till FFI när det 
gällde stödet till Solidaritet. LO har under hela efterkrigstiden deltagit i 
FFI:s strävan att spela en aktiv roll när det gäller att värna fackliga 
rättigheter och för att bygga upp fria och oberoende fackliga organisa-
tioner.186 Men FFI betraktades i Öst genom många medlemsorgani-
sationers nära kontakter till vissa partier och regeringar som instrument 
för Västs intressen och politik. I relationen till polska Solidaritet innebar 
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FFI:s västliga profil ett problem. Solidaritet kunde påstås vara en från 
Väst styrd rörelse, och därför hävdade LO att Internationalens roll borde 
tonas ner. Man ville på detta sätt undvika en politisering och inter-
nationalisering av den polska konflikten. FFI skulle alltså enligt LO hålla 
sig i bakgrunden.187 Utåt skulle bilaterala relationer mellan Polen och 
Sverige stå i förgrunden, inte multilaterala (FFI).188 Detta alltså trots att 
LO ofta föredrog multilateralt före bilateralt stöd när det gällde 
utländska fackliga organisationer. Men i detta fall ville LO:s ledning från 
början inte ens informera de andra nordiska landsorganisationerna om 
vad man planerade i Polen. Genom en miss skedde detta ändå.189 

Förhållandet mellan FFI och LO hade sedan en tid tillbaka till och 
från varit spänt på grund av olika tvisteämnen, till exempel FFI:s 
administration och medelsförvaltning,190 politiken rörande Södra Afrika 
och inte minst AFL-CIO:s fortsatta roll när det gällde FFI:s insatser i 
Latinamerika via FFI:s regionala organisation ORIT. AFL-CIO utövade 
ett starkt inflytande på ORIT, trots att amerikanerna 1969 hade lämnat 
FFI och återvände först efter årsskiftet 1981/1982. Förhållandet försäm-
rades under slutet av 1980 och i början av 1981, men nu främst på grund 
av komplikationer i Polenfrågan. Förmodligen efter påtryckningarna 
från några internationella yrkessekretariat planerade FFI, som nämnts, 
att anställa en polsk mellanhand i Stockholm, vilket väckte starka 
reaktioner hos LO. LO:s ledare hade den 11 december 1980 i Köpen-
hamn framfört till FFI:s generalsekreterare Otto Kersten att man inte 
önskade någon inblandning av någon politiserande ”assistent” som 
dessutom misstänktes för att även finansieras av USA, något som LO 
inte ville ha att göra med. LO framförde åter sin uppfattning till FFI:s 
biträdande generalsekreterare John Vanderveken, när denne den 9 
januari 1981 var på besök i Stockholm, och igen i ett öppenhjärtigt brev 
den 15 januari från Rune Molin till Kersten.191 Sistnämnde informerade 
därefter FFI:s medlemsorganisationer om inrättandet av ”en enhet på 
LO för teknisk samordning” och Vanderveken bekräftade ännu en gång 
grafikern Ture Mattssons roll.192 

Ändå fortsatte en viss turbulens kring frågan om ansvarsfördelningen 
mellan LO och FFI, ITS inflytande och rollen av en eventuell polsk 
mellanhand i Sverige, men till slut uppfylldes LO:s krav att endast 
direktkontakter mellan Solidaritet och LO:s representanter skulle accep-
teras och att FFI fick hålla sig i bakgrunden.193 Syftet var fortsatt att 
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minska inslag som kunde uppfattas som ”politiska” och att motverka 
intrycket att det rörde sig om försök utifrån att påverka interna för-
hållanden i Polen. Den definitiva uppgörelsen kom efter att LO:s 
ordförande den 17 februari hade skickat ett telex till Bryssel där han gick 
till häftigt angrepp mot FFI:s ledning som enligt hans uppfattning hade 
frångått tidigare överenskommelser. Nilssons slutsats var att “[…] vi är 
tvungna att dra slutsatsen att ni saknar förtroende för LO i frågan om 
samordningen av det fackliga stödet för Solidaritet”.194 Att LO:s reaktion 
blev så skarp kan delvis ha berott på ovan nämnda fortsatta miss-
tänksamhet hos några ITS och att man ville undvika påverkan från USA. 
Följden blev att FFI gav med sig och meddelade att ”kontaktmannens” 
tjänster ”inte längre behövdes”.195 Samma dag som Nilsson sände sitt 
telex till Kersten gick Rune Molin ut med ovan nämnda skrivelse till 
förbunden, där han meddelade att Solidaritet skulle få svenskt bistånd, 
men under beaktande av ”den politiskt utomordentligt ömtåliga situa-
tion” som den polska organisationen befann sig i.196 

Bortsett från LO:s rigida, även i Sverige kontroversiella syn på KOR, 
och LO:s bestämda uppfattning när det gällde fackliga kontakter mellan 
enbart fackliga aktivister utan mellanhänder, så fanns ännu ett problem: 
för att undvika politiska komplikationer ville LO att FFI skulle förbli i 
bakgrunden, men samtidigt var det ett faktum att FFI själv enligt 
Kersten vid sitt presidiemöte den 27-28 november 1980 hade ”bestämt 
att FFI skulle hålla nära kontakter med Solidaritet”, en formulering som 
också bekräftades av LO:s egen rapportör från styrelsemötet.197 Därmed 
hade alltså dörren öppnats för något som ur LO:s synvinkel var svårt att 
kontrollera.  

Men LO visste att man i huvudfrågan – den politiska återhållsam-
heten – stöddes av de övriga nordiska landsorganisationerna och DGB, 
vilket också framfördes vid möten mellan NFS’ styrelse och AFL-CIO, 
till exempel i Washington den 19-20 oktober 1981.198 Inte minst de 
finska medlemmarna av NFS ansåg sig vara tvungna att inta en försiktig 
hållning. 

Att relationen mellan den svenska fackföreningsrörelsen å ena sidan 
och FFI å den andra var komplicerad när det gällde stödet för Solidaritet 
var också nära sammanknutet med nordamerikanska AFL-CIO:s roll. 
Denna roll tycktes bekräfta påståendet om Västs inflytande på Soli-
daritet. AFL-CIO:s europarepresentant i Paris, Irving Brown, en i 
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Skandinavien välkänd veteran från kalla kriget, sökte från allra första 
början kontakt med Solidaritet och vissa medel ställdes till förfogande.199 
Enligt vad svenska LO:s representant som skulle bygga upp de polska 
tryckerierna informerades om, insåg även Lech Wałęsa våren 1981 att 
det amerikanska stödet kunde leda till komplikationer och att Solidaritet 
därför inte skulle begära att LO skulle ”förmedla amerikanska pengar”. 
Detta meddelades också övriga nordiska landsorganisationer.200 Man 
ville undvika att ge den mot Solidaritet fientliga polska och sovjetiska 
pressen möjlighet att styrka påståenden att det var amerikanerna som 
finansierade den polska rörelsen, och detta delvis via LO. Vid slutet av 
1980 och i början av 1981 förmedlades genom svenska UD information 
från den polska ambassaden i Stockholm och den svenska ambassaden i 
Warszawa till LO med innebörden att svenskt, men även finskt och 
österrikiskt stöd för Solidaritet var att föredra, dvs. stöd från neutrala 
länder i Europa.201 Även State Department i Washington D.C. föredrog 
vid denna tidpunkt svenska och finska insatser och önskade enligt en 
rapport från svenska ambassaden i Washington inte att AFL-CIO 
engagerade sig.202 Lech Wałęsa var även senare försiktig, ja diplomatiskt 
avvisande, åtminstone utåt, när det gällde penningstöd från USA, inte 
minst när kongressen från 1986 årligen avsatte medel direkt för Soli-
daritet. Ett sätt att lösa problemet var att han såg till – vilket skedde 1987 
– att bidragen fördes över till sociala fonder.203 

Charles Kassman trodde sig, vid sitt besök hos Solidaritet i 
oktober/november 1981, också kunna observera att kontakterna med 
AFL-CIO var ”täta” (oftast per telefon) men ”formella”. Enligt honom 
fanns en viss irritation inom Solidaritet över hur den polska organi-
sationen utnyttjades i USA: ”Vad jag kunnat finna ut är att det länge 
förekommit grava oenigheter mellan Solidaritet och AFL-CIO, den förra 
hävdar att man funnit ’gangsteraktiga’ drag hos den senare.” En 
huvudanledning var att man i Solidaritets ledning ansåg att Wałęsas för 
slutet av året planerade besök i USA riskerade att missbrukas av poli-
tiska och affärsorienterade kretsar, och att polska exilorganisationer här 
spelade en viss roll. Därför, fick Kassman reda på, skulle Wałęsa inte 
resa till USA som planerat, utan till NFS’ styrelsemöte i Stockholm den 3 
december 1981 – ett besök som på grund av situationen i Polen inte 
kunde bli av. Enligt Kassman skulle tyngdpunkten i den internationella 
verksamheten läggas ”på kontakter med vissa västeuropeiska lands-
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organisationer, särskilt svenska, holländska och norska”.204 Frågan man 
ändå måste ställa är om Kassmans skildring var påverkad av ett visst 
önsketänkande, kanske rentav av en viss USA-kritisk inställning, att han 
därför hörde vad han ville höra, eller också om man på Solidaritets 
ledningskontor (Wałęsa hade bara en kort stund över för honom) sade 
sådant till svensken som man trodde gillades i Stockholm. 

Den fortsatta utvecklingen skall också ses mot bakgrund av förslag till 
en bojkott riktad mot Polen som framlades av den nordamerikanska 
fackföreningsrörelsen. Under såväl Carters sista som Reagans första tid 
som presidenter hade den polska staten fått visst ekonomiskt stöd i 
utbyte mot att regimen accepterade Solidaritet. Detta var ett förfarande 
som ledningen av USA:s fackföreningsrörelse inte helt gillade. Efter den 
13 december 1981 införde USA:s nya regering vissa bojkottåtgärder. 
Beslutet stöddes av AFL-CIO.205 AIC:s chef Bengt Säve-Söderbergh 
noterade i en utförlig rapport efter ett besök i Polen 14-17 juni 1982 att 
Reagan och hans militans ”står högt i kurs” och att man ofta ”känslo-
mässigt” inte förstod vad många i Väst ville med avspänningspolitiken. 
Men många insåg också att bojkottpolitiken skulle medföra skada för det 
polska folket. ”Flera polacker har också blivit fundersamma över att 
Solidaritet är den enda fackföreningsrörelse i hela världen, som Reagan 
aktivt stött”, noterade Säve-Söderbergh, en observation som han delade 
med många andra kommentatorer.206 

Skillnaden mellan de fackliga strategierna gentemot Polen i å ena 
sidan Sverige/Norden och Västtyskland, och å andra sidan USA är alltså 
uppenbar. En konfrontationspolitik och en destabilisering av den polska 
regimen var – åtminstone för tillfället – ingen framkomlig väg, ansåg 
man inom svenska LO. Där satsade man mer på reformer för att stärka 
demokratiska rättigheter och på en politik som syftade till att underlätta 
det dagliga livet i Polen. Belysande är en senare reaktion inom GF:s 
ledning på ett ”Uttalande om Polen” antaget av ITS’ generalkonferens i 
Genève 12 och 13 januari 1982. GF:s styrelse ställde sig bakom ITS’ 
uttalande för Solidaritet men strök en central mening i vilken kravet 
ställdes ”att västregeringarna skall vägra fortsatt ekonomiskt och 
finansiellt bistånd till Polen till dess att förtrycket […] upphör”.207 Detta 
ställningstagande av GF gjordes trots att historien den 13 december året 
innan hade tagit en ny vändning. Det var symptomatiskt för en inom 
svensk arbetarrörelse förhärskande inställning. 
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Stöd för Solidaritet 1980–1981: en kraftansträngning delvis i det fördolda 

Det fanns politiska och andra komplikationer i det svenska solidaritets-
arbetet för den nya oberoende fackliga organisationen i Polen. Insatsen 
under 1980 och 1981 för Solidaritet och demokratirörelsen i detta 
grannland var ändå ett av de större internationella åtaganden som den 
svenska arbetarrörelsen har gjort under sin historia. Men det materiella 
och moraliska stödet omfattade mycket mer än vad som har antytts 
ovan. En del har inte dokumenterats. Allt detta har under de gångna 
åren ”tagit krafterna i anspråk”, sade Gunnar Nilsson med betecknande 
återhållsamhet den 29 april 1982 inför företrädarna för LO:s alla 
medlemsförbund.208 

Det är tydligt att polska Solidaritet fått en viktig uppbackning från 
Sverige. Att insatsen inte har fått den uppmärksamhet i svensk och 
internationell historieskrivning som den förtjänar kan troligen delvis 
förklaras med LO:s strävan att synas så lite som möjligt. Det svenska 
samarbetet med den polska oberoende fackliga rörelsen var ett uttryck 
för arbetarrörelsens internationella solidaritet och givetvis även för 
svenskt egenintresse med tanke på de följder utvecklingen i grannlandet 
Polen kunde få. Men LO avstod från att försöka skörda större opinions- 
eller propagandavinster, även om man genom sin pressenhet och sina 
tidningar informerade mer summariskt om de egna och den inter-
nationella fackföreningsrörelsens insatser.  

Sverige styrdes mellan september 1976 och september 1982 av bor-
gerliga regeringar, och några av dess representanter uttryckte en hård 
attityd mot Sovjetunionen och dess maktanspråk, något som indirekt 
också kunde tolkas som kritik av en socialdemokratisk neutralitets-
politik.209 Här hade alltså funnits en möjlighet för LO – och SAP – att visa 
att man stod på rätt sida, och detta inte bara i ord. Men här gällde också 
något annat för LO, nämligen att hjälpa till så mycket som möjligt, men 
också att undvika internationella komplikationer.  

Om det svenska stödet hade kunnat vara ännu större, ännu 
effektivare, och vilken vikt det till slut kan tillmätas för den polska 
demokratirörelsen, är dock frågor som väl aldrig kan besvaras. Det finns 
en rad vittnesuttalanden om den stora betydelsen av de svenska in-
satserna för Solidaritet under dess första legala tid, 1980-1981, men det 
måste förbli en öppen fråga hur representativa dessa uttalanden är och 
vilket värde uppbackningen från Sverige hade jämfört med den hjälp 
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som Solidaritet fick från omvärlden. Här finns mycket utrymme för 
spekulation. Men det var inte bara materiellt, utan även moraliskt stöd 
som var viktigt för den demokratiska oppositionen i Polen i allmänhet 
och för Solidaritet i synnerhet. Och stödet fortsatte efter militärlagarnas 
införande den 13 december 1981, även om det skedde på annat sätt och 
på andra vägar, som vi skall se. 

Från krigstillstånd till demokrati, december 1981 till 1989/1990 

Militärlagarna den 13 december 1981 förändrade radikalt förutsätt-
ningarna för svenska stödinsatser i Polen och ledde samtidigt till om-
fattande protester, bland annat i uttalanden av LO, TCO och SAP 
omedelbart efter kuppen.210 Att något skulle hända, var väntat. Det 
värsta scenariot, en intervention av Sovjetunionens och Warszawa-
paktens trupper, hade inte inträffat, vilket lugnade de politiskt ansvariga 
i många västliga länder, så även i Sverige. I det socialdemokratiska 
partiets Verkställande utskott som möttes fyra dagar senare, noterades 
vad som hade skett och enligt det kortfattade protokollet konstaterades 
(tydligen av Palme) lakoniskt: ”Det finns inget fog för påståendet att 
Sovjet är direkt inblandat i det som sker. Ryssarna har inte gjort några 
som helst antydningar till attack på Polen.”211 Frågan är om inte formu-
leringen är uttryck för att man kände en viss lättnad över att general 
Wojciech Jaruzelski hade tagit kommandot. Men med tanke på de 
föregående sovjetiska påtryckningarna mot Polen täcker formuleringen 
knappast hela sanningen. 

På samma VU-möte gick man efter en framställning av Olof Palme 
också emot ett förslag av den centerpartistiska statsministern Thorbjörn 
Fälldin, nämligen att utrikesnämnden skulle formulera en gemensam 
resolution.212 VU:s motivering var att ”[…] utrikesnämnden inte är 
någon resolutionsapparat”. Däremot ville man inbjuda till en gemensam 
manifestation ”på samma sätt som skedde vid aktionerna för Vietnam 
och Chile på sin tid”.213  

Ett nytt läge – en ny utveckling 

Medan medierna fylldes av artiklar om situationen i Polen och om 
konsekvenserna av regimens handlande och medan stora manifesta-
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tioner ägde rum under de kommande månaderna, påbörjades överlägg-
ningar om att både fortsätta stödet för Solidaritet vars verksamhet nu 
hade förbjudits, och att starta nya hjälpaktioner. Etableringen av Soli-
daritets informationskontor i Stockholm och dess finansiering främst 
genom LO var på sikt en av de viktigaste åtgärderna.214 Kontoret kom att 
informera kontinuerligt om situationen i Polen genom sin Informations-
bulletin och att publicera uttalanden bland annat av nordiska fackliga 
och andra organisationer.215 

Förutom att manifestera avståndstagandet från den polska regimens 
aktioner mot den demokratiska oppositionen gällde det nu att hjälpa de 
fängslade och internerade Solidaritetsaktivisterna och deras familjer. I 
detta syfte etablerades också ett samarbete mellan den svenska rege-
ringen och hjälporganisationerna. Dessutom satte man på många håll 
igång med att stödja den förbjudna rörelsen med material för kom-
munikation, upplysning och propaganda, ett stöd som ur de polska 
myndigheternas synvinkel var illegalt och som därför fick ske med 
okonventionella medel och på förtäckta vägar till de underjordiskt 
verkande aktivisterna. I alla dessa sammanhang spelade polskfödda 
personer och grupper i Sverige en mycket viktig roll genom sina 
kontaktnät och genom att även fortsättningsvis bearbeta opinionen. De 
tog initiativ till egna aktioner och sökte påverka svenska aktörer som 
fick adresser inne i Polen och underlag för att kunna utforma sina ställ-
ningstaganden och insatser. 

Den utrikespolitiska agendan var komplicerad. För LO:s del gällde 
det fortfarande att lämna stöd till facklig, men inte till politisk 
verksamhet – ett i detta läge än mer fiktivt koncept än tidigare, med 
tanke på att de polska makthavarna hade förbjudit all facklig verksam-
het. SAP:s ledning befann sig liksom förut i den situationen att man 
stödde demokratisträvandena, men inte heller nu ville riva broarna 
mellan Öst och Väst och äventyra avspännings- och nedrustnings-
politiken. När SAP efter septembervalet 1982 återkom till regerings-
makten, vilade ett större ansvar på partiet och dess ledare Olof Palme. 
Nu var det inte längre bara arbetarrörelsens solidaritet som stod i fokus, 
utan även det direkta ansvaret för landets relationer till omvärlden. Men 
ansträngningarna att minska spänningarna i Sveriges närområde för-
svårades sedan hösten 1980 av de verkliga eller misstänkta ubåts-
kränkningar som tillskrevs Sovjetunionen.216 Även det dilemma som 
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Västtysklands östpolitik ställdes inför, vilken ju stöddes av ledningen för 
den svenska socialdemokratin, fick tas i beaktande i Polenfrågan.217 För 
Tyskland var ju relationen till Polen historiskt belastad och extra känslig, 
och varken SPD:s ordförande Willy Brandt eller den västtyske 
förbundskanslern Helmut Schmidt var beredd att äventyra det som hade 
uppnåtts under de gångna åren.218 En hård konfrontation riskerade att 
försvåra ett närmande mellan systemen i syfte att förändra och förbättra 
situationen i Öst, genom ”Wandel durch Annäherung” (förändring 
genom närmande), som SPD:s politik brukade karaktäriseras med en 
formulering som Egon Bahr säger sig ha varit upphovsman till.219 Kon-
flikten mellan motstridiga intressen – å ena sidan att stödja den demo-
kratiska oppositionen i Polen, å andra sidan att undvika en skärpning av 
motsättningarna mellan Öst och Väst – kom tydligt till uttryck i de två 
resolutioner som den Socialistiska internationalen (SI) antog efter den 
13 december 1981.  

Den första resolutionen, daterad den 17 december 1981 och under-
tecknad av SI:s president Willy Brandt och den svenske general-
sekreteraren Bernt Carlsson, var återhållsamt formulerad och påminde 
bland annat om Helsingforsavtalen och principen om ”icke-inbland-
ning”, samtidigt som den uttryckte oro över den polska utvecklingen.220 
Den polska regimen tycktes ha varit relativt nöjd med denna resolution. 
Enligt Sveriges ambassadör Thyberg hade den polska utrikesministern 
Czyrek sagt ”att den Socialistiska Internationalen var en gammal, klok 
organisation med stor erfarenhet”.221. Däremot var missnöjet över denna 
återhållsamhet stort inom Internationalen själv, särskilt hos de italienska 
och franska socialisterna. Tolv dagar senare formulerades därför i Willy 
Brandts frånvaro av Internationalens presidium en ny, betydligt längre 
och skarpare resolution. SAP:s representant Pierre Schori stod bakom de 
nya formuleringarna som publicerades den 29 december 1981. Där 
uttrycktes ett klart fördömande av ”det militära övertagandet i Polen och 
det därpå följande undertryckandet av medborgerliga rättigheter”.222 
Även nu betonades ”icke-inblandningsprincipen”, men kontexten visar 
tydligare att det var Sovjetunionen som avsågs. Man uppmanade till 
fortsatt ”nationell dialog […] mellan Solidaritet, den Romersk katolska 
kyrkan och de polska myndigheterna”, och några sanktioner riktade mot 
den polska regimen krävdes inte heller nu. Däremot uttrycktes oro för 
avspänningsprocessen; huvudansvaret för försämringen av det politiska 
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klimatet tillskrevs ”den kommunistiska ledningen”.223 Detta tydligare 
”statement” liknar den socialdemokratiska riksdagsgruppens uttalande 
om Polen den 15 december 1981. Enligt Schori förelåg den engelska 
versionen av detta ställningstagande vid Internationalens möte.224 

SI-presidiets formulering innebar i praktiken en kritik av Brandts 
mjukare linje.225 Det var uppenbart att denne – och inte bara han – be-
traktade Jaruzelskis lösning som den ”minst onda”. Att Brandt sympa-
tiserade med det polska folkets frihetssträvanden och uppmanade till 
humanitärt stöd, var ändå tydligt, även om han direkt efter den 13 
december 1981 uttryckte sig mer svävande och inte ville äventyra dia-
logen med de polska men även de sovjetiska makthavarna. Alla dessa 
aspekter kommer fram i en brevväxling mellan Jaruzelski och Brandt 
redan i januari 1982, en brevväxling som Brandt även lät Olof Palme ta 
del av.226 

Det var inte bara flera partiledningar inom den Socialistiska Inter-
nationalen liksom Fria Fackföreningsinternationalen och även Italiens 
Eurokommunister med Enrico Berlinguer i spetsen som önskade ett 
tydligt språk. Andra ville gå längre. Ledningen för AFL-CIO kritiserade 
USA:s administration och president Carters efterträdare Ronald Reagan 
för att inte ha agerat eller agera tillräckligt energiskt mot den polska 
statsledningen. AFL-CIO krävde en bojkott av det ekonomiska sam-
arbetet med den polska staten och även med Sovjetunionen och andra 
öststater, främst genom att inte längre ge krediter eller till och med 
genom att dra in dessa. AFL-CIO:s ordförande Lane Kirkland menade 
att USA borde ”tvinga Polen till konkurs”.227 I Sverige betraktade man 
vid denna tid en bojkottpolitik inte som konstruktiv eller ens acceptabel 
så länge inte FN:s säkerhetsråd ställde sig bakom, vilket i detta fall var 
osannolikt med tanke på Sovjetunionens och Folkrepubliken Kinas 
vetorätt.228 UD meddelade även svenska ambassader att Sverige inte 
skulle följa de amerikanska åtgärderna mot den polska regimen. Sådana 
åtgärder skulle ju också strida mot ingångna avtal med den polska 
staten. Mot slutet av 1983 uttalade sig även Lech Wałęsa och Polens 
katolska kyrka mot sanktionerna. Att Sverige inte deltog i dem, upp-
skattades av den polska regeringen.229 

Ur svensk facklig synvinkel var det dessutom fortsatt viktigt att inte 
utnyttjas av politiska krafter, till exempel i USA, som den svenska fack-
föreningsrörelsen i internationella sammanhang fortfarande ville hålla 
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viss distans till. Ett av skälen till detta var de erfarenheter man hade gjort 
i Latinamerika gällande samröret mellan fackföreningsrörelsen när-
stående institutioner och State Department. En av stötestenarna där var 
AIFLD230, som hade grundats 1962 av AFL-CIO och finansierades av 
administrationen i Washington DC och multinationella företag. AIFLD 
tog från 1983/1984 emot bidrag från kongressfinansierade NED vilken 
också stödde Solidaritetskommitténs i Lund verksamhet.231 Det senare 
var uppenbarligen ett av skälen till att LO/AIC inte ville samverka med 
den.232 Det amerikanska inflytandet medförde också att till exempel 
svenska Metall inte nu heller ville ge Metallinternationalen för stort 
inflytande när det gällde Polen, eftersom dess generalsekreterare, 
amerikanen Herman Rebhan, misstänktes vara starkt USA-orienterad 
och kallakrigsinriktad.233 IMF:s ordförande, tysken Eugen Loderer, 
uttalade dock i samband med att han uttryckte Metallinternationalens 
stöd för Solidaritet, med Rebhan sittande bredvid sig, att ”avspänning 
och nedrustning måste förbli primära mål för de internationella fackliga 
ansträngningarna”.234 

Men för övrigt var den svenska inställningen tydlig, inte bara fack-
föreningsrörelsens, utan även såväl den borgerliga regeringens före valet 
i september 1982 som den socialdemokratiska efter detta val. Utrikes-
minister Ullstens (fp) anförande i riksdagens allmänpolitiska debatt den 
3 februari 1982 var mycket skarpt, inte minst i kritiken av Sovjet-
unionen.235 Den nye utrikesministern Lennart Bodström (s), en månad 
tidigare ännu ordförande för TCO och därmed en av Sveriges viktigaste 
fackliga ledare och i denna roll internationellt engagerad, kritiserade i ett 
uttalande av den 10 oktober också tydligt de polska myndigheterna, när 
de nu även formellt förbjöd Solidaritet som organisation och inte bara 
dess verksamhet, och beklagade detta nya ”övergrepp mot med-
borgerliga fri- och rättigheter”.236 Men Polen var för Sverige också en 
potentiellt viktig handelspartner, trots att handelsvolymen hade minskat 
sedan slutet av 1970-talet237 och handelsutbytet försvårades av Polens 
skuldsättning i Sverige, med åtföljande bristande intresse inom svenskt 
näringsliv för ett polsk-svenskt samarbete.238 Därutöver kunde utveck-
lingen i Polen fortfarande påverka svenska förhållanden också på annat 
vis, till exempel att beredskapsåtgärder kunde krävas i Sverige, särskilt 
med tanke på eventuella flyktingsströmmar. Det fanns ju en klar oro 
inför vad som skulle kunna hända hos denna nära och viktiga granne.239 
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Situationen ändrades från mitten av 1980-talet, något som knappast 
uppfattades av omvärlden, då Michail Gorbatjov 1985 tillträdde som det 
sovjetiska kommunistpartiets generalsekreterare och därmed Sovjet-
unionens viktigaste makthavare. När han, enligt vad han själv uppger, 
vid ett första möte med sina östeuropeiska kollegor formulerade en ny 
linje, att ”broderpartierna” nu själva skulle behöva ta ansvar för sina 
egna problem, togs detta tydligen inte riktigt ad notam. Man hade ju 
hört detta förr, som Gorbatjov själv anmärker i sina memoarer. ”Broder-
partierna” var ju inte heller säkra på att den relativt unge general-
sekreteraren (54 år vid sitt tillträde!) skulle kunna hävda sin linje mot 
sina opponenter, eller ens ville det om motståndet blev för starkt. Från 
mitten av 1980-talet inträdde också en ny situation i Sveriges relation till 
Polen, inte bara på grund av förändringarna av den sovjetiska håll-
ningen, utan även på grund av en ny utveckling i Polen, som givetvis 
skall ses i samband med vad som skedde i Sovjet.240  

Solidaritets aktivister formade i september 1986 ett interimistiskt råd 
och ersatte detta och sin underjordiska, koordinerande organisation 
(TKK) under hösten 1987 med ett nytt nationellt exekutivråd (KKW).241 
Rådet verkade på sätt och vis som en öppen och av regimen tolererad 
opposition,242 samtidigt som det fanns mer militanta grupper inom 
Solidaritet som inte ville följa Lech Wałęsas – och den katolska hierar-
kins – mer moderata linje. Men först i januari 1989 beslöt det Förenade 
polska arbetarpartiet (PZPR) att tillåta en legalisering av Solidaritet som 
åter blev officiellt registrerad den 17 april 1989.243 

Det diplomatiska umgänget via ambassaderna hade givetvis fortsatt 
under hela 1980-talet, men först från mitten av decenniet kunde 
direktkontakter på regeringsnivå mellan Sverige och Polen återupptas, 
vilket också kunde utnyttjas för samtal med oppositionen. Den polska 
regimen accepterade även besökarnas kontakter med ”oppositionella”, 
om de inte var för provokativa. ”Man har”, som det heter i ett internt 
UD-dokument, ”från polsk sida klargjort, att toleransmarginalerna 
beträffande västbesökares kontakter med den inre oppositionen är 
begränsade”. Dessa kontakter besvärade tydligen de polska myndig-
heterna och sägs ha kommenterats av Jaruzelski något senare i ironiska 
vändningar.244 

Närmandet kulminerade 1988/89 med resor till Polen av riksdagens 
talman Thage G. Peterson och utrikesminister Sten Andersson. Då blev 
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även den ”svenska modellen” och ”politisk” respektive ”facklig plura-
lism” ett samtalsämne på hög politisk nivå mellan Sverige och Polen, 
men nu utan LO som central part. En slutpunkt och ny början mar-
kerades med statsminister Ingvar Carlssons besök i Polen i oktober 
1989, som första utländske regeringschef hos den nya regeringen 
Mazowiecki som hade bildats i september efter de halvdemokratiska val 
som hade hållits den 4 juni 1989.245 Än hade Berlinmuren inte fallit. 
Fortfarande gällde även i Väst ”retaining geopolitical stability” som 
ledande maxim, vilket både ledande grupper inom Solidaritet och den 
katolska kyrkan insåg.246 Men förutsättningarna för de svensk-polska 
förbindelserna hade förändrats radikalt. Under 1989 kunde även LO åter 
avlägga officiella besök i Polen, efter att dessa kontakter tidigare hade 
fått ske i hemlighet och ibland under synnerligen konspirativa om-
ständigheter. Jag återkommer till dem, men först åter till tiden kring 
”Luciakuppen” 1981. 

Kring och efter Luciadagen 1981: protest och demonstrationer 

Dagarna före den 13 december hade präglats av stor aktivitet, både på 
bilateral nivå mellan Sverige och Polen och inom den internationella 
fackföreningsrörelsen. Att krisen höll på att skärpas illustrerades inte 
minst av ett besked till NFS att Lech Wałęsas planerade besök i samband 
med samorganisationens styrelsemöte den 3 december inte kunde äga 
rum ”på grund av den spända situationen i landet samt de förhandlingar 
som nu förs med regeringen och som berör landets viktigaste 
angelägenheter”.247 Samtidigt kom lugnande besked från ambassadör 
Thyberg i Warszawa, som skrev: ”Fastän några klara yttre tecken härpå 
saknas har jag ändå intrycket att den senaste krisen kan ha passerat 
toppen”.248 Men utvecklingen blev ju en annan och den 13 december 
satte stopp för spekulationerna. 

Även på den internationella fackliga nivån pågick något desperata 
försök att medla i den polska krisen. Och utvecklingen i Polen på-
verkade diskussioner inom Europafacket om att eventuellt ta in kom-
munistiska nationella federationer, främst spanska CCOO, i samorgani-
sationen.249 Uppfattningen om Solidaritet var inte enhällig inom EFS, 
men när det gällde att acceptera CCOO var en viktig fråga hur span-
jorerna bedömde den polska regimens agerande. CCOO:s ledning för-



 
 

D E N  K O M P L I C E R A D E  S O L I D A R I T E T E N  
 

 245 

dömde faktiskt sedan Jaruzelskis militärlagar som påminde om den miss-
lyckade militärkuppen i det egna landet den 23 februari samma år.250  

Österrikes LO, vars ledning hyste en viss skepsis mot Solidaritet, bjöd 
in till ett ”öst-västligt fackligt möte”, 12-13 december 1981 i Wien, ”för 
att diskutera Polen”.251 Uppenbarligen hade man planerat att bjuda in 
även representanter för de officiella fackliga, regimtrogna organi-
sationerna i Öst- och Centraleuropa, med vilka ÖGB hade relativt goda 
kontakter. Syftet med mötet är något oklart, men det blev inställt, främst 
därför att ledaren för Västtysklands LO, Heinz Oskar Vetter, betraktade 
ett sådant försök som ”kontraproduktivt” och skadligt för avspännings-
politiken. Även LO var skeptisk. Men där uttalades också misstanken att 
FFI låg bakom torpederingen av projektet, ”möjligen på uppdrag av 
Washington”.252 AFL-CIO var ju på väg tillbaka till FFI och nord-
amerikanernas traditionella linje var att inte förhandla med represen-
tanter för kommunistiska regimer. 

Den österrikiska inbjudan hade föregåtts av en vädjan från Lech 
Wałęsa ”to workers and trade unions of Western Europe” om livs-
medelshjälp till Polen, en vädjan som väckte undran, även på svenska 
UD, och som också hade kritiserats i Polen eftersom den kunde upp-
fattas som stöd för regimen. Det var även detta som NFS styrelse hade 
velat diskutera med den polske Solidaritetsledaren. Syftet från Soli-
daritets sida var att genom denna vädjan få fackföreningsrörelsen i Väst 
att påverka sina respektive regeringar till att ge livsmedelshjälp under 
fem månader. Det kunde förutses, menade man i Polen, att situationen 
för polackerna skulle bli mycket prekär under den kommande vintern. 
Intressant med denna vädjan var också att Solidaritet ville åta sig att se 
till att fördelningen av eventuella livsmedelsleveranser skedde ”under 
social control”, som det heter i den engelska översättningen av Wałęsas 
vädjan. Solidaritet ville alltså ta på sig visst myndighetsansvar, troligen 
för att undvika den utbredda korruptionen och för att hindra att 
nomenklaturan fick ta del av utländska gåvor. Solidaritet i Gdańsk hade 
för övrigt meddelat LO att den polska regeringen hade godkänt mat-
leveranserna från ”Väst”.253 

När nu militärlagarna var ett faktum och Solidaritetsledarna 
fängslade, internerade eller hade gått under jorden gick en våg av 
protester genom Sverige liksom hela västvärlden.254 Uppbackningen av 
Solidaritet fortsatte genom samfällda manifestationer för mänskliga och 
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fackliga rättigheter i Polen. Omfattande stödaktioner drogs igång av 
kyrkor, samfund, föreningar och hjälporganisationer.255 Så skedde 
givetvis även inom arbetarrörelsen, där LO och SAP använde främst 
AIC och i-fonden som instrument, som vi kommer att kunna följa i 
nästa avsnitt. 

Men det första som hände var att man samlade sig kring protest-
uttalanden och demonstrationer. LO och TCO publicerade dagen efter 
militärlagarnas införande, den 14 december 1981, ett uttalande.256 Pro-
testen riktade sig mot ”det dråpslag som statsledningen i Polen riktat 
mot demokratiseringssträvandena på arbetsmarknaden”, ett dråpslag 
inte bara mot regimens tidigare överenskommelser med Solidaritet, utan 
även mot av Polen ratificerade ILO-konventioner. ”Ingreppen mot Soli-
daritet” betecknades som ”ett fundamentalt brott mot erkända mänsk-
liga rättigheter”. LO och TCO krävde ”frigivande av de fackliga 
representanter som anhållits” och försäkrade Solidaritet om fortsatt 
stöd. Även LO-förbunden uttalade sig, så även GF som samtidigt gav 
Ture Mattsson uppdraget att fortsätta med de polska kontakterna.257 

Det är värt att notera att formuleringarna i LO:s och TCO:s uttalande 
om ”demokratiseringssträvandena på arbetsmarknaden” ligger helt i 
linje med LO:s tidigare uppfattning att stödja Solidaritets fackliga, men 
inte dess politiska verksamhet. ”[E]rkända mänskliga rättigheter” syftar 
uppenbarligen på fackliga rättigheter. Lika intressant är det att notera 
formuleringen ”Vi har nära samarbetat med Solidaritet och stött dess 
uppbyggnadsarbete med teknisk utrustning.” Men i nästa mening öppnas 
försiktigt även för andra stödformer i framtiden: ”Vi kommer också i 
fortsättningen att på olika sätt ge Solidaritet vårt fulla stöd för upp-
byggnaden av en stark och fri facklig verksamhet i Polen.”258 

Styrelsen för NFS som sade sig representera över sex miljoner fackligt 
anslutna kunde däremot till att börja med inte samla sig till ett gemen-
samt uttalande eftersom finska FFC/SAK inte ville acceptera det. 
Förslaget till uttalande var något skarpare i tonen än LO:s och TCO:s. 
FFC/SAK betonade dock sedan i ett eget uttalande inte bara att utveck-
lingen i Polen var ”landets inre angelägenhet”, utan också behovet av 
”demokratiska medborgerliga friheter”. Formuleringens vida perspektiv 
kan te sig överraskande med tanke på FFC/SAK:s avvisande av det 
tidigare gemensamma ställningstagandet och Finlands speciella rela-
tioner till Sovjetunionen.259 Senare antog NFS styrelse i samband med 
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sitt möte 3-4 mars 1982 i Helsingfors ett nytt uttalande där man 
protesterade mot militärlagarna, uttryckte sitt stöd för Solidaritet ”som 
den demokratiska fackföreningsrörelsen i Polen”, önskade få besöka 
Solidaritetsaktivister i Polen och lovade att söka påverka de nordiska 
regeringarna och ILO att verka enligt uttalandets mening. Uttalandet 
sändes bland annat till den polska ambassaden i Finland.260 

Den socialdemokratiska gruppen i Sveriges riksdag formulerade ett 
eget protestuttalande med krav på demokratiska fri- och rättigheter, 
”medborgerligt inflytande” och ”social och ekonomisk rättvisa, natio-
nellt oberoende”. I uttalandet påminde gruppen om att den svenska 
fackföreningsrörelsen ”[…] på begäran av Solidaritet givit denna 
organisation materiellt stöd så snart det fria facket blev en i Polen 
erkänd laglig organisation”, och underströk på detta sätt den redan 
nämnda fiktionen att det svenska stödet inte var riktat mot det polska 
politiska systemet. Men uttalandet hade naturligtvis också en klar poli-
tisk udd. Samtidigt uppmanade riksdagsgruppen ”Sveriges folk och 
regering att fortsätta det humanitära biståndet till Polen”.261 Liknande 
uttalanden formulerades på lokal och regional partinivå och i gemen-
samma facklig-politiska organ. Protesterna, inte minst stats- och utrikes-
ministrarnas, blev inte obemärkta i Polen och både den svenska 
ambassaden i Warszawa och Utrikesdepartementet i Stockholm fick ta 
emot polska missnöjesyttringar.262 Men protesterna fortsatte, både i 
Sverige och internationellt.263 På UD diskuterades också internt hur 
långt man skulle gå, till exempel genom ”uttalanden om grova kränk-
ningar av de mänskliga rättigheterna”, med tanke på polska klagomål 
om inblandning i ett annat lands inre angelägenheter.264 

LO:s och TCO:s ledningar krävde 10 dagar efter ”kuppen” i ett brev 
till den polska ambassaden i Stockholm att få besöka de internerade 
Solidaritetsaktivisterna i Polen. Ansökan avslogs av de polska myndig-
heterna.265 Informationen om den svenska begäran hade också för-
medlats via UD till den svenska ambassaden i Warszawa, tillsammans 
med information om polska klagomål om aktiviteter i Sverige till för-
mån för Solidaritet och om den positiva hållning som den svenska 
regeringen intagit när det gällde hjälpsändningar till Polen.266 Liknande 
klagomål återkom vid flera tillfällen både via Stockholmsambassaden 
och direkt i Warszawa. I Polen ogillade man inte minst att talespersoner 
för Solidaritet fick utrymme i svenska media.267 Men någon direkt insyn 
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ville regimen inte ge västliga observatörer. Fackliga internationella 
organisationer som EFS fick inte heller tillstånd att skicka delegationer 
till Polen.268  

FFI riktade också från Bryssel uppmaningar till medlemsfedera-
tionerna att organisera olika aktioner, uppmanade till en viss samord-
ning och formulerade protestuttalanden.269 Solidaritetsrepresentanter, 
som hade lyckats att ta sig till Väst eller den 13 december 1981 råkade 
befinna sig där, hade vid ett möte den 8 och 9 januari 1982 i Bryssel 
föreslagit en internationell aktionsdag för Polen. Den skulle äga rum den 
30 januari. Förslaget stöddes av FFI och efterföljdes i flera länder.270 I 
Sverige anordnades den 13 och 14 mars en ”hearing om fackliga rättig-
heter”, snarast en manifestation, för ”Alla folks frihet – hela världens 
fred” som förlades till Ingenjörshuset i Stockholm.271 Denna mani-
festation handlade inte bara om Polen, utan även om Afghanistan, El 
Salvador och Turkiet, med vittnesbörd från talespersoner för folken i de 
nämnda länderna och stark kritik riktad mot ”USA:s och Sovjets cyniska 
brott” att stödja förtryckarregimer i olika delar av världen.272 Inlednings-
talet hölls av Olof Palme och avslutningsanförandet av Gunnar Nilsson 
som 1976–1985 även var riksdagsledamot. Speciellt om och för Polen 
talade journalisten och författaren, tidigare chefredaktören för Afton-
bladet Gunnar Fredriksson, och Magdalena Wójcik, tidigare biträdande 
chef för Solidaritets landsråds internationella avdelning, nu verksam på 
Norsk Folkehjelp.273 Palme avslutade delen om Polen och sin tydliga 
kritik av regimen med orden: ”Vår solidaritet kommer inte att upphöra. 
Polen ligger oss nära!”  

Samma ordval använde Palme i sitt tal i riksdagens utrikespolitiska 
debatt några dagar senare, den 17 mars 1982. I denna debatt var Polen 
givetvis ett viktigt tema. Åter ställde Olof Palme förtrycket i Polen och 
Centralamerika bredvid varandra och kritiserade de båda stormakternas 
roll i dessa sammanhang. Men den del som handlade om Polen var 
utförlig och utmynnade i en rad krav på den polska regeringen och 
Sovjetunionen, samtidigt som Palme åter betonade att det inte var 
frågan om att ”kränka sovjetiska legitima säkerhetsintressen”. Han 
talade också om den solidaritet med Polens folk, som fanns i Sverige, 
och beredskapen att stödja även materiellt. Palme var alltså tydligare än 
ett halvt år tidigare inför partikongressen.274 
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En av de första talarna vid ”hearingen” den 13 och 14 mars var den 
jugoslaviske historikern och politikern Vladimir Dedijer som hade lan-
serat tanken att etablera en ”Polen-tribunal” om brotten mot de mänsk-
liga rättigheterna i Polen, en tribunal liknande Russeltribunalen om 
Vietnam 1967 där han hade spelat en ledande roll.275 Man hade också 
planerat att framföra en utsmugglad hälsning från Solidaritets ledare i 
Warszawa, Zbigniew Bujak, som hade gått under jorden, men lyckades 
tydligen inte att få fram budskapet.276  

Gunnar Nilsson avslutade med ett antal krav rörande de fyra länder 
som stod i fokus för manifestationen. Han krävde i mötesdeltagarnas 
namn det som återkom i de flesta protestuttalanden, nämligen ”att 
krigstillståndet i Polen upphävs, att de fängslade medlemmarna av Soli-
daritet frisläpps och ges möjlighet att fortsätta sitt arbete med att skapa 
en fri och oavhängig facklig organisation.” Han upprepade också kravet 
att kunna sända en facklig delegation, ”för att på ort och ställe få studera 
förhållandena”. 

Under samma tid, våren 1982, uttalade även andra partier och 
grupper vid ett flertal tillfällen sitt stöd för Polen på olika sätt, som till 
exempel regeringen i Riksdagen277 och moderata samlingspartiets ord-
förande Ulf Adelsohn i samband med ett tal i Malmö där även han före-
slog att Alfred Nobels fredspris skulle tilldelas Lech Wałęsa.278 Detta 
förslag lanserades från många olika håll och försök gjordes i augusti via 
Solidaritets informationskontor och andra organisationer vid sidan om 
huvudfåran, till exempel av Socialistiska partiet och kommittén i Lund, 
att förmå bland annat LO, NFS och Olof Palme att ställa sig bakom.279 
LO:s ledning ansåg dock ”att nominera Lech Wałęsa skulle vara mindre 
lämpligt av flera skäl”, som Rune Molin formulerade det vid NFS 
styrelsemöte 24-25 augusti 1982. Vilka dessa skäl var angavs inte. NFS 
följde Molin.280 Men året därpå, 1983, erhöll Wałęsa Alfred Nobels 
fredspris som han tog emot genom sin maka Danuta.281 Redan i februari 
1983 hade Dagens Nyheters och danska Politikens ”Frihetspris” tilldelats 
honom som representant för Solidaritet och dess kamp för mänskliga 
rättigheter.282  

En följd av händelserna i Polen blev också, att kontakterna mellan 
svenska fackliga förbund och federationer å ena sidan, och de officiella, 
kommuniststödda organisationerna i Öst- och Centraleuropa å den 
andra, minskade avsevärt under 1981 och 1982, med Ungern och Jugo-
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slavien som undantag, där kontakterna för det mesta fortsatte. Det var 
just situationen i Polen som åberopades. Men även när det gällde 
Ungern var inställningen tidvis avvaktande, till exempel när frågan om 
detta diskuterades inom Grafiska fackförbundet.283 Ännu mer avvisande, 
när det gällde östkontakter, var man under dessa år inom Metall-
industri- och Gruvindustriarbetareförbundens styrelser.284  

Det polska folket skall inte bli bortglömt: en mångfaldig insats 

Utvecklingen i Polen styrde alltså i någon mån de internationella 
fackliga kontakterna med öststaterna. Den 8 oktober 1982 blev inte bara 
Solidaritet formellt upplöst av den polska regimen, utan även de 
officiella fackliga organisationer som stod Förenade arbetarpartiet 
(PZPR) nära. Solidaritets verksamhet hade redan förbjudits i och med 
militärlagarna den 13 december 1981 och tvingats in i illegaliteten. LO 
anslöt sig i oktober 1982 till protesterna mot den polska regimens nya 
åtgärd som ju i huvudsak var riktad mot just Solidaritet.285 Det var för 
övrigt vid detta tillfälle som AFL-CIO:s ordförande Lane Kirkland 
yttrade att Polen borde drivas till konkurs. När NFS ville formulera ett 
protestuttalande mot den polska förbudslagen, sökte man från finsk sida 
först åter lägga hinder i vägen, men generalsekreteraren Lennart Forse-
bäck skickade den 15 oktober 1982 ut uttalandet och samtidigt en 
protestskrivelse till general Jaruzelski.286 Den 24 november 1984 grun-
dades sedan i Polen en ny facklig centralorganisation, OPZZ, för att 
koordinera redan existerande nya regimtrogna branschorganisationer. 
”Facklig pluralism” blev olaglig och Solidaritets kvarvarande egendomar 
fördes över till den nya organisationen.287 Även OPZZ stod det 
kommunistiska partiet nära, men började lösgöra sig mot slutet av 1980-
talet och existerar fortfarande. 

Protesterna mot den nu också formella upplösningen av Solidaritet 
kom till uttryck till exempel i motioner och uttalanden på Grafiska 
fackförbundets kongress i oktober 1982. Förbundssekreteraren Göran 
Söderlund berörde i sitt tal GF:s särskilda insatser för Polen och 
kongressen tog ett uttalande om stöd för Solidaritet, medan Olof Palme, 
som också talade, inte nämnde Polen. Däremot hade han på TCO:s 
kongress den 1 juli samma år talat utförligt om detta land och Soli-
daritet.288 Ett annat sätt att protestera var en internationell ”blockad av 
gods- samt post- och telefontrafik till och från Polen den 10 november” 
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som LO och TCO ställde sig bakom. Aktionen hade utlysts av flera 
förbund efter en rekommendation av yrkesinternationalerna ITF och 
PTTI med stöd av de fackliga internationalerna FFI, WCL och EFS.289 

Först från 1983/1984 blev den fackliga inställningen i Sverige mot 
östkontakterna något mjukare, främst då gällande bilaterala relationer. 
På multilateral nivå, alltså kontakt mellan internationalerna, fanns ännu 
stora förbehåll.290 Men motståndet även mot bilaterala östkontakter var 
fortfarande starkt på sina håll, till exempel inom IMF. Där försökte de 
nordiska medlemsorganisationerna få en ändring till stånd, eftersom de 
menade att det var bättre att utnyttja möjligheterna till påverkan, om 
tillfälle gavs. Men helt enig var man inte heller inom Norden, vilket 
diskussionerna inom Nordiska Metall utvisar. Att de västliga inter-
nationella fackliga sammanslutningarnas sympatier fanns hos Soli-
daritet, stod hela tiden klart och underströks av ett stort antal reso-
lutioner och sympatiåtgärder under svenskt och nordiskt deltagande.291 
Gemensamt för både svenska och andra deklarationer var att man hän-
visade till ILO:s konventioner om fackliga rättigheter som Polen hade 
anslutit sig till, vilket också betonades i ett uttalande av utrikesminister 
Lennart Bodström. Den 15 oktober talade Bodström i FN:s general-
församling och nämnde Polen på samma sätt, men lade bland annat till 
”att grundläggande mänskliga rättigheter förtrampas i strid mot 
Helsingforsdokumentet” och att det ”krävs att krigslagarna upphävs”.292 
Bodströms krav på förändringar i Polen motsvarade inte riktigt det som 
av Svenska Dagbladet kritiserades som ”Bodströmdoktrinen”. Stödet för 
en demokratiseringsprocess i Polen uttalades senare på nytt i Bodströms 
utrikespolitiska deklarationer, till exempel den 16 mars 1983, och åter 
den 26 september 1983 i FN:s generalförsamling.293 

Protesterna, inte bara fackliga, fortsatte under 1980-talets första år, 
särskilt i samband med Solidaritets märkesdagar, till exempel årsdagarna 
av Gdańskavtalet 1980. Den 31 augusti 1982 höll Gunnar Nilsson med 
anledning av avtalets tvåårsdag ett tal utanför den polska ambassaden i 
Stockholm.294 Andra särskilda tillfällen då den svenska tillsammans med 
hela den internationella fria fackföreningsrörelsen höjde sin röst mot 
förtrycket av det polska folket var årsdagarna för militärlagarnas in-
förande 1981, inte minst ettårsdagen 1982.295 På liknande sätt pro-
testerade man 1983. Solidaritets informationskontor försummade inget 
tillfälle att påminna om de viktiga händelser som hade ägt rum den 13 
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december 1981 och den 31 augusti 1980. Informationskontoret leve-
rerade också förslag på talmanuskript till LO-ledningen.296 Inför tre-
årsdagen av Gdańskavtalet den 31 augusti 1983 passade för övrigt även 
den polska statsledningen med Jaruzelski i spetsen på att vända sig till de 
nya, regimen närstående fackliga branschorganisationerna. Vicepre-
miärministern Mieczysław Rakowski gjorde den 25 augusti 1983 till och 
med ett omstritt besök på Leninvarvet där han inför TV-kameror 
diskuterade med Lech Wałęsa som åter hade sökt anställning på varvet. 
Ambassaden i Warszawa skickade rapporter om detta även till LO och 
AIC, med kommentarer om Rakowskis misslyckade insats och Wałęsas 
”kraftfulla och övertygande anförande”.297 

Från mitten av 1980-talet skedde en viss avmattning när det gäller 
uttalanden om Polen som ibland bara ”noteras”298, även om fortsatta 
protester och demonstrationer förekom, till exempel med anledning av 
rättegångar och domar mot fängslade Solidaritetsmedlemmar.299 Ett av 
skälen till denna avmattning var att utvecklingen i Polen inte längre var 
lika dramatisk, utan tycktes vara rätt låst eller att tendenser kunde 
skönjas mot en större öppenhet, inte minst med tanke på hur den nya 
ledningen i Sovjetunionen uppträdde. Ett annat skäl var att det ofta var 
svårt att kunna bidra med mer än ord, eftersom de svenska fack-
förbunden var engagerade på många håll i världen, främst i Södra Afrika 
och Latinamerika med olika stödprogram och insatser, och resurserna 
var begränsade.300 

Att protestera och demonstrera och att ge materiell hjälp är stöd-
former som hänger ihop. Att det till exempel i samband med demon-
strationer samlas in medel för att backa upp rörelser och organisationer 
i andra länder har länge hört den svenska vardagen till, och att genom 
upprop både protestera mot förtryck och uppmana till att lämna 
materiella bidrag, likaså. Solidaritet med Solidaritet var inget undantag, 
inte minst under åren av först underjordisk och så småningom allt mer 
öppen kamp mot regimen.301 

Sedan Solidaritets tillkomst hade insamlingar organiserats för att 
bistå det polska folket, inte bara Solidaritet. Drivande var i många sam-
manhang personer födda i Polen och stödorganisationer som de – och 
andra aktivister – hade bildat.302 Den största insatsen före den 13 
december 1981 hade ändå gjorts av den svenska fackföreningsrörelsen. 
Nu gällde det att hitta nya former och vägar. Att kontrollera direkt på 
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plats vad som hade skett med den utrustning som hade leverats av och 
genom LO var inte längre möjligt. En planerad resa till Polen av LO:s 
sekreterare Rune Molin, chefen för den internationella avdelningen 
Thorbjörn Carlsson och Ture Mattsson den 14 december 1981 för över-
läggning om ett framtida samarbete och för att besöka de tryckerier som 
hade levererats kunde inte genomföras. I detta sammanhang hade 
svenskarna också velat få klarlagt hur ansvarsfördelningen fungerade i 
Polen, en avsikt som framgår mellan raderna av LO:s telex om det 
planerade besöket. Men direktkontakten med Solidaritet var nu till att 
börja med bruten. Ett möte med FFI och Solidaritet, som skulle ha ägt 
rum i Bryssel, fick också ställas in.303 

Efter den 13 december 1981 – detta ”nederlag för socialismen” som 
VPK-ledaren CH Hermansson uttryckte det i DN304 – intensifierades så-
ledes arbetet med nya insamlingar och humanitära hjälpsändningar till 
Polen både från Sverige och många andra länder i Västvärlden, vid sidan 
av de många protestaktionerna och andra solidaritetshandlingar.305 LO, 
förbunden och socialdemokratiska organisationer hade sedan årsskiftet 
1980/81 aktivt medverkat till insamlingar via AIC och i-fonden.306 Men 
nu gick detta arbete in i ett nytt skede. Dessutom krävdes hemliga 
operationer, även om de öppna insamlingsaktiviteterna främst syftade 
till att samla medel för humanitär hjälp. LO gick den 17 december 1981 
ut med en cirkulärskrivelse till förbunden om ”att intensifiera insam-
lingen av pengar till AIC:s I-fond”.307 Den 22 december formulerade 
AIC:s chef Bengt Säve-Söderbergh en sammanfattande rapport och ett 
förslag till allmänt upprop från LO ”till klubbar, avdelningar, förbund 
och enskilda om pengar för att hjälpa Polens arbetare […]”, ett upprop 
som stöddes även av SAP.308 Denna aktion började vid sidan av ännu 
inte realiserade förslag att starta riksinsamlingar genom bland annat 
Röda korset, med en grundplåt ur regeringens katastrofbiståndsanslag. 
Nästa dag, den 23 december, skickades uppropet ”Arbetarrörelsens Polen-
insamling” (till i-fonden) ut, undertecknat av arbetarrörelsens centrala 
organisationer. Flera cirkulär och meddelanden följde. Vädjan backades 
upp på högsta nivå genom att uppropet presenterades vid en presskon-
ferens med Olof Palme och Gunnar Nilsson samma dag. Dagen innan 
hade TCO rapporterat om givna anslag och en fortsatt insamling. LO-
förbunden och TCO följde AIC:s förslag.309 



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 254 

Samtidigt med vårens protestaktioner 1982 och organiserandet av 
legal och ”illegal” hjälp och stöd av olika slag gjordes på LO ett slags 
bokslut över de 16 månader då den svenska fackföreningsrörelsen med 
avsevärda belopp hade backat upp Solidaritet och samtidigt förmedlat 
hjälp från den internationella fackföreningsrörelsen, främst för att bygga 
upp tryckerier. En redovisning gällande just tryckerierna sammanställ-
des i mars 1982 och sändes till FFI i Bryssel. 50 procent av kvarvarande 
medel returnerades i december 1985 till FFI, 50 procent överlämnades till 
i-fonden.310 Mer än siffrorna säger kanske Gunnar Nilssons ovan nämnda 
lite underfundiga summering vid LO-representantskapets årsmöte den 24 
april 1982: arbetet för Polen har ”tagit krafterna i anspråk”.311  

Men från och med slutet av 1981 ägnades alltså i första hand mycket 
kraft åt en ny insamlingsverksamhet med nya målsättningar. AIC och i-
fonden fick nu också en ännu större roll än tidigare, även när det gällde 
andra Poleninitiativ. En viktig del i detta var fortfarande informations-
verksamhet riktad både till de egna centrala och lokala organisationerna 
och till allmänheten. Även Solidaritets informationskontor hade ofta 
AIC som kontakt och mellanhand.312 Flera LO-distrikt följde händel-
serna och sökte samordna stödaktioner, till exempel i Stockholm där 
”Arbetarrörelsens Polenkommitté i Stockholms län” konstituerades den 
25 januari 1982.313 

När det gäller Poleninitiativ som betraktades som ”politiska”, särskilt 
de på vänsterkanten eller där tidigare KOR-sympatisörer dominerade, 
förhöll LO sig dock fortfarande mer kallsinnigt. Det gällde inte minst 
”Kommittén Polen-Solidaritet”, som hade ett trotskistiskt inslag, eller 
andra ”Solidarnosc-kommittéer”. LO försökte också att undvika att de 
egna stödåtgärderna utnyttjades av andra än närstående grupper.314 
Denna inställning hade konsekvenser för Solidaritets informations-
kontor som byggdes upp i Stockholm med LO:s stöd. LO accepterade 
inte den ledning som personalen hade önskat utan föredrog en helt 
oprövad ledare, Stefan Trzciński, som innehaft funktioner inom en av 
Solidaritets polska regioner och som den 13 december 1981 råkade 
befinna sig i Sverige. Han betraktades som ”äkta” Solidaritetsrepresen-
tant, var politiskt tämligen färglös, men dessvärre också mindre skickad 
att leda arbetet. Han tvingades därför att lämna ledningen före slutet av 
1982, för att efterträdas av Marek Michalski.315 Konflikten kring kon-
toret i Stockholm och hur det skulle ledas var i grunden en fortsättning 
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av konflikten i början av 1981 som handlade om att LO ville att stödet 
för Solidaritet skulle betraktas som ett fackligt och inte ett politiskt 
engagemang.316 Med ”Svenska stödkommittén för Solidaritet” i Lund 
hade man inte heller nära förbindelser, och ännu mindre med den inom 
kommittén bildade, mer eller mindre hemliga ”Independent Polish 
Agency” (IPA) som främst ägnade sig åt att smuggla litteratur och 
utrustning till Polen. IPA fick sedan stöd av NED och misstänktes 
samarbeta med amerikanska myndigheter, även med CIA.317 

Samtidigt som dessa aktioner planerades eller sattes igång, pågick 
överläggningar på UD om vilka slutsatser man skulle dra av situationen i 
Polen. Frågan kunde ju också ställas med vem man hade att göra i Polen, 
var den verkliga makten i militärlagarnas Polen låg, vilket kunde ha 
betydelse även för eventuella fackliga kontakter.318 Men i detta samman-
hang skall endast resonemangen på UD kring de svenska hjälpinsatserna 
uppmärksammas. Bland annat statssekreteraren Carl Tham (fp) redo-
visade behovet av humanitär hjälp och att förhandlingar hade inletts 
med hjälporganisationerna. De ”har kompetens, kontakter i Polen och 
är inställda på att organisera hjälpen dit”. Den 9 januari skulle bli ”en 
nationell insamlingsdag i Sverige för Polens folk”. Regeringen skulle 
bidra med medel från anslaget för katastrofbiståndet, med minst lika 
stora belopp som de som samlades in eller ställdes till förfogande av 
organisationerna själva. UD följde även de svenska fackliga aktionerna 
och från ambassaden i Warszawa kom ”brådskande” propåer om hjälp-
behovet, men att man borde se till att hjälpsändningarna inte kom den 
polska staten till del.319 

Men hjälpverksamhet i och för Polen var inte problemfri. Den huma-
nitära hjälpen accepterades visserligen av den polska regimen. Men UD 
varnade också de svenska biståndsorganisationerna, bland dessa AIC, 
för att deras hjälptransporter övervakades av de polska säkerhets-
organen. Varningen var tydligen en följd av ett telegram från ambas-
saden i Warszawa. ”Polen är för närvarande ingen lämplig plats för 
politiska boy scouts”, skrev ambassadör Thyberg den 12 januari 1982 till 
Stockholm med anledning av ett som grovt lättsinnigt uppfattat beteen-
de av en representant för svenska Rädda barnen och en journalist från 
Sveriges radio som hade smugglats in i Polen med en hjälptransport från 
Malmö.320 Att dessa varningar var berättigade skulle visa sig sedan när 
svenska chaufförer av smuggeltransporter i AIC:s respektive Lundakom-
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mitténs regi åkte fast i Polen och fick tillbringa viss tid i polska 
fängelser.321 UD förhöll sig också avvaktande när enskilda svenska 
stödorganisationer begärde uppbackning.322 Samtidigt behövde orga-
nisationerna UD:s hjälp. AIC till exempel bad ambassaden i Warszawa 
att ta reda på om de svenska hjälpinsatserna också nådde dem för vilka 
de var avsedda. Längre fram meddelade UD i en promemoria hur paket-
försändelser till Polen borde hanteras av avsändarna.323 

Men det var alltså inte i första hand paketsändningar med livsmedel, 
kläder och andra förnödenheter för privat bruk som de polska 
myndigheterna betraktade med misstänksamhet, även om de visste att 
organisationer som AIC och inte minst Lundakommittén arbetade i en 
gråzon där politiska aspekter kom in i bilden, icke-godkänt material 
kunde bifogas och att det kunde förmodas att organisationerna hade 
kontakter med organ som riktade sin verksamhet direkt mot den polska 
regimen.324 Men de organisationer som myndigheterna i Polen och Öst-
staterna, inte minst i Sovjetunionen, särskilt höll ögonen på var AFL-
CIO och FFI, och indirekt då även LO som ju hade haft uppdraget att 
koordinera en del av FFI-medlemmarnas stöd för Solidaritet.325 

Stöd på många sätt 

Protester, insamlingar och annat öppet och hemligt stöd för Solidaritet 
arrangerades på många håll i Västvärlden, främst i Nord- och 
Västeuropa och på den amerikanska kontinenten.326 Det var därför 
viktigt med ett omfattande informationsutbyte där Solidaritets kontor i 
Bryssel spelade en central roll för den internationella fackförenings-
rörelsen. En liknande roll spelade kontoret i Stockholm för Sverige och 
övriga Skandinavien.327 Solidaritets medlemmar utomlands, de västliga 
fackliga internationalerna och andra grupper av sympatisörer, även 
enskilda, uppmanade till aktioner. Bland annat föreslogs inrättandet av 
en Polentribunal, som tidigare nämnts, och interventioner till förmån 
för förföljda Solidaritetsaktivister i Polen.328 Opinionsläget var rätt 
likartat i de flesta västeuropeiska länderna, även om slutsatserna som 
regeringar och fackliga organisationer drog om den mest lämpliga 
politiken mot Jaruzelskis regim var olika. De skilde sig dock från den 
mer aggressiva hållning som USA:s administration börjat inta.329 Den 
svenska ambassadören Thyberg i Warszawa tycks också ha förordat 
tydliga markeringar. Ett gemensamt problem för stater som låg relativt 



 
 

D E N  K O M P L I C E R A D E  S O L I D A R I T E T E N  
 

 257 

nära Polen, som Sverige och Österrike, och som eventuellt kunde 
påverka ställningstaganden, var en befarad inströmning av polska 
flyktingar.330 

Även ILO blev indragen i protesterna mot militärlagarna när FFI och 
WCL vände sig till organisationen med krav på att den skulle agera. LO 
anslöt sig redan den 16 december 1981 till aktionen som resulterade i att 
ILO krävde att få skicka en delegation till Polen. Även den svenska ILO-
kommittén, Arbetsmarknadsdepartementet och UD ville att ILO skulle 
bli aktiv och söka påverka den polska regeringen att följa den av Polen 
antagna konventionen nr 87 gällande fackliga fri- och rättigheter.331 
Försöken att inverka på situationen i Polen via den svenska regeringen 
och ILO fortsatte sedan efter oktober 1982 under den socialdemo-
kratiska regeringen och efter att alla fackliga organisationer i Polen, 
inklusive Solidaritet, den 8 oktober 1982 även formellt hade upplösts. 
Vädjanden om åtgärder genom ILO hade kommit till LO från Polen och 
genom FFI, ofta förmedlade eller upprepade av Solidaritets informa-
tionskontor i Stockholm.332 

Under hela perioden pågick inom LO fortlöpande diskussioner om 
hur man skulle kunna stödja de polska aktivisterna på bästa sätt, hur 
informationskontoret i Stockholm skulle hanteras och hur man skulle 
förhålla sig till de lokala Polenkommittéerna i Sverige. När regeringen 
den 30 december 1981 avsatte tio miljoner kronor för humanitärt stöd 
till Polen ur katastroffonden – ett belopp som ställdes ”till förfogande 
för enskilda organisationers humanitära program” – kunde AIC liksom 
andra organisationer planera för mer omfattande aktioner baserade på 
dessa, via SIDA slussade belopp och de egna insamlade medlen. AIC 
ansökte om och erhöll två miljoner.333 Centret meddelade i mitten av 
januari 1982 att i-fondens egna, pågående insamlingar nu var uppe i mer 
än 1,6 miljoner kronor. I oktober 1982 hade summan ökat till tre 
miljoner. AIC återkom då med en ny ansökan om medel från katastrof-
biståndsanslaget för just Polen och erhöll för 1983 tre av de för detta år 
avsatta åtta miljonerna, vilket var det största beloppet jämfört med de 
som tre andra organisationer erhöll som också skulle dela på summan. 
De tre andra var Lutherhjälpen, Svenska Röda korset och Frikyrkan 
hjälper. Detta kan illustrera att AIC och arbetarrörelsen bedömdes ha 
relativt goda möjligheter att nå ut till dem som var mest drabbade, 
nämligen Solidaritets medlemmar och deras familjer.334 I själva verket 
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tycks AIC dock bara erhållit ca två miljoner för verksamhetsåret 1982/83 
och de egna insamlade medlen – som skulle korrespondera mot anslaget 
– uppgick då till ca 1,7 miljoner.335 Däremot avslog SIDA en ny ansökan 
om två miljoner som AIC lämnade in i slutet av 1983. Nu var det inte 
längre, ansåg man tydligen inom SIDA:s ”katastrofgrupp”, frågan om ett 
katastrofläge i Polen vilket tidigare hade motiverat denna extraordinära 
åtgärd.336 Rent allmänt hade också engagemanget för Polen avstannat 
och flera organisationer hade dragit ner på sitt stöd, vilket Bengt Säve-
Söderbergh också konstaterade och använde som argument för AIC:s/i-
fondens fortsatta ansträngningar och ansökningar.337 Efter demokratins 
genombrott i Polen 1989 tog SIDA åter upp sitt stöd för Polen och Öst-
europa via folkrörelserna, efter ett nytt regeringsbeslut om finan-
sieringen.338 

AIC och i-fonden planerade 1982 att upprätta en arbetsgrupp för 
Polenhjälpen, tillsammans med närstående organisationer. Några av 
AIC:s huvudmän, till exempel KF, drog också igång egna aktioner och 
arrangerade sändningar till Polen.339 Den viktigaste kontakten i Polen 
för mottagandet av en stor del av hjälpen var katolska kyrkan och 
kyrkans hjälporganisation Caritas, med biskopen i Katowice, Czesław 
Domin, som central förmedlare. ”Jag vill härmed uttrycka min tack-
samhet för den generösa hjälp som vi erhåller från den svenska 
arbetarrörelsens internationella centrum, framförallt för matleveran-
serna som 1982 har sänts till Polen”, skrev biskopen i ett julbrev till 
Bengt Säve-Söderbergh/AIC. Brevet inleddes med ett latinskt citat ur 
den katolska mässliturgin: ”Gloria in excelsis deo / et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis”340 och innehöll ett längre stycke ur Paulus 
brev till Romarna (15:25-31) där biskopen tycks jämföra AIC med de 
kristna i Rom som understödde sina trosfränder i Jerusalem (= 
polackerna?) och hoppas gå säker för ”de otrogna” (=kommunister-
na?).341 På AIC och LO fick man lära sig ett nygammalt konspiratoriskt 
språk. Öppna politiska uttalanden skulle undvikas. Men samarbetet med 
den katolska kyrkan var inte självklart, inte på annat håll heller som till 
exempel i Västtyskland, även om DGB använde sig av samma kanaler.342 
LO:s ledning tycks i början också ha haft svårt att förstå att detta var den 
mest lämpliga kontakten i Polen. Men Bengt Säve-Söderbergh lyckades 
övertyga dem om att katolska kyrkan och Caritas var de enda polska 
institutioner som inte var komprometterade, medan andra som Röda 
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korset och motsvarigheten till Rädda barnen var statskontrollerade.343 
Även UD noterade i sitt pressmeddelande om anslaget att ”de svenska 
organisationernas hjälpinsatser förmedlas i huvudsak genom den 
katolska kyrkan”, en markering som i efterhand kan ha bidragit till att 
mildra LO-ledningens eventuella tvekan inför detta samarbete, men som 
ju också kunde underlätta för de polska myndigheterna att acceptera 
dessa aktioner.344 

Kontakterna med katolska kyrkan hade dock sina gränser. När ett 
förslag väcktes från polskt håll till EFS-exekutiven att denna tillsammans 
med Solidaritetsrepresentanter skulle delta den 9 februari 1982 i en 
audiens hos påven Johannes Paulus II, var LO mycket bestämd i sitt 
avvisande, till att börja med tillsammans med EFS ledning, som inte ville 
ha en debatt om den katolska kyrkans roll i Polen.345 När den belgiska 
kristna landsorganisationen ACV ändå ville delta och inbjöd andra fede-
rationer att ansluta sig, reagerade Gunnar Nilsson med en kort blyerts-
notis på ACV:s telegram: ”Låtsas att det regnar”.346 Samarbetet med 
katolska kyrkan innebar för LO inte mer än ett praktiskt ställningssta-
gande, även om den fackliga pressens skildringar av katolska förhållan-
den i Polen var påfallande positiva under denna tid. 

AIC:s hjälpaktioner rörde sig på många plan: inköp av livsmedel, 
kläder och andra varor för privat bruk, som forslades med truckar till 
Polen, ren smuggling med hjälp av Solidaritets informationskontor och 
andra kanaler, men inte minst på hemmaplan aktivering av lokala 
grupper inom parti- och förbundsorganisationerna. Fram till slutet av år 
1983 lyckades man centralt skicka ”50 fullpackade lastbilar” till Polen.347 
Och aktionerna fortsatte.  

Fackliga resurser användes också för att stödja Solidaritets 
underjordiska informationsverksamhet genom hemliga leveranser av 
mindre, lätthanterad och lättflyttad tryckeri- och stencileringsutrustning 
och av små radiosändare. Här spelade Solidaritets informationskontor i 
Stockholm sin särskilda roll.348 Många enskilda personer och organi-
sationer i Sverige och utomlands var involverade, både i samverkan med 
och vid sidan om AIC. De vägar som fick användas var för det mesta 
dolda, både på land och till sjöss.349 Mycket av allt detta kan inte kart-
läggas eller beläggas i efterhand och det är naturligt att det ofta bara 
finns muntliga berättelser som källor, med alla vanskligheter som 
minnesförluster, dramatiseringar eller ovilja att tala. Eftersom mycket av 
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detta inte planerades centralt, går det inte heller av detta skäl att få en 
entydig bild av varken det samlade värdet eller den relativa betydelsen av 
den svenska hjälpen ur polsk synvinkel. Om det finns en väg att få en 
uppfattning om det så är det via materialet som den polska säker-
hetspolisen kan ha samlat, men även detta är tveksamt. Hur som helst så 
bedömdes den svenska hjälpen av Solidaritet enligt de vittnesmål som 
föreligger som mycket viktig och eventuellt som den mest omfattande, 
åtminstone när det gäller internationellt fackligt stöd.350  

Mycket positiv respons fick Informationskontorets och AIC:s 
”adoptionsprogram” som sjösattes i samarbete med lokala fackliga och 
politiska organisationer och enskilda vid sidan om AIC:s insamling och 
centralt organiserade sändningar, efter möten i Polen som Bengt-Säve-
Söderbergh hade haft i februari 1982 med ambassadör Thyberg, 
representanter för Solidaritet och den katolska kyrkan.351 ”Adoptioner-
na” innebar att både föreningar och enskilda tog direkta kontakter med 
polacker, främst polska Solidaritetsaktivisters familjer, skrev brev – utan 
politiskt innehåll – och skickade paket som enligt en överenskommelse 
med Postverket fram till den 1 oktober 1982 fick transporteras gratis, 
medan i-fonden efter denna tidpunkt och fram till slutet av 1989 
betalade portot efter fakturering från Postverket. Denna subven-
tionering kostade enligt AIC:s uppgift årligen 300 000 kronor av 
insamlade medel och av bidrag överförda från LO och förbunden.352 
Adresserna i Polen erhölls både från katolska kyrkan i Polen och från 
Solidaritets informationskontor i Stockholm. I oktober 1982 hade ca 250 
polska familjer via AIC och i-fonden fått en ”fadderorganisation” i 
Sverige. Året därpå publicerade AIC en skrift, Breven från Polen, som 
illustrerar situationen i de polska familjerna och värdet av de mottagna 
gåvorna.353 Som exempel på en lokal ”adoption” kombinerad med andra 
stödaktioner kan Livsmedelsarbetareförbundets avdelning 7 i Uppsala 
nämnas. Ett annat exempel är Metalls verkstadsklubb vid ASEA i 
Arboga som meddelade att man mellan oktober 1982 och oktober 1984 
hade skickat 50 paket till två familjer, med ”baslivsmedel och hygien-
artiklar, samt en del medicin och kläder till barnen”, till ett värde av mer 
än 13 000 kr. Ett visst samarbete skedde även bortom den nationella 
nivån, inte bara via FFI, utan även i Norden. Så tog till exempel de 
nordiska Metallindustriarbetareförbunden ett beslut om gemensamma 
hjälpinsatser.354 
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Andra centrala insatser som övervägdes handlade om komplicerade 
frågor som krävde även diplomaternas och UD:s medverkan. Det kunde 
röra sig om läkarvård för polska oppositionella som eventuellt skulle ges 
i Sverige. Problemet med sådana insatser var att de personer som på 
detta sätt avsåg att tillfälligt lämna landet eventuellt skulle hindras att 
återvända. UD avrådde och planerna realiserades tydligen inte, 
åtminstone inte när det gällde fängslade KOR-ledare, lika litet som en 
annan idé, även denna väckt av AIC, att skicka svenska läkare till Polen 
för att bistå dessa personer.355 

Många Solidaritetsfamiljer hade hamnat i stora svårigheter eftersom 
vuxna familjemedlemmar – oftast männen – hade blivit fängslade eller 
internerade. Därför behövdes inte bara gåvor utan även juridiskt stöd. I 
väst planerades därför att skicka juridisk expertis till Polen för att 
övervaka rättegångarna mot Solidaritetsaktivister. Här sökte man också 
ett visst samarbete på nordisk nivå.356 Även FFI skickade jurister.357 LO 
vädjade också för enskilda ledande personer, t.ex. för förra svetsaren och 
senare kranföraren Anna Walentynowicz vars uppsägning från Lenin-
varvet var en av anledningarna till att strejken bröt ut i Gdańsk i augusti 
1980. 1981 hade hon fängslats en tid, 1983 åter ställts inför domstol och 
dömts till ett nytt, mångårigt fängelsestraff.358 Via AIC informerades 
även den socialdemokratiska riksdagsgruppen och Utrikesutskottet om 
anklagelserna mot polska oppositionella, inte minst mot KOR-
aktivister.359 I juni 1984 skickade så riksdagsgruppens ledamöter, med 
Gunnar Nilsson i spetsen, en vädjan till Jaruzelski om frigivning av 
fångar. Den polska regeringen svarade genom att anklaga svenskarna för 
”inblandning i Polens interna affärer”.360 Sex veckor senare uttalade sig 
Olof Palme om den nu av regimen givna amnestin för politiska fångar i 
Polen och uttryckte sin förhoppning ”att åtgärden skall följas av en 
dialog mellan regering och opposition i Polen om landets politiska och 
ekonomiska problem”.361 När Lech Wałęsa 1986 skulle åtalas skickade 
LO – åter ledsagad av en vädjan från FFI – den från många människo-
rättsärenden kände advokaten och riksdagsmannen Hans-Göran Franck 
till Polen, men han tilläts inte närvara vid förhandlingarna. Franck hade 
redan tidigare använts som svensk observatör vid rättegångar i Polen, 
och då samverkat med den socialdemokratiska partiexpeditionen, till 
exempel när medlemmar av KOR ställts inför domstolen. Åtalet mot 
Wałęsa lades sedan ner. Men den polska tidningen Rzeczpospolita 
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kontrade genom att åberopa svenska sagesmän enligt vilka det kanske 
fanns anledning att skicka observatörer till Sverige för att granska 
efterlevnad av fackliga och mänskliga rättigheter även där.362 

Det fanns ytterligare ett fält där den svenska fackföreningsrörelsen 
sedan länge hade visat ett internationellt engagemang, baserat på lång 
egen erfarenhet, nämligen uppbyggnad och stabilisering av fackliga 
organisationer genom facklig utbildning. I Polen kunde detta inte ske 
öppet, åtminstone inte fram till 1980-talets senare år. Solidaritets 
organisationer tycktes ju vara sönderslagna, även lokalt. Men det var 
tydligt att viljan fanns kvar till fortsatt motstånd och till att organisera 
sig igen. Därför ville LO bidra till finansiering av utbildningsverksamhet 
i underjordiska Solidaritets regi, något som intensifierades särskilt mot 
slutet av perioden, och där även nu möjliga studiebesök i Sverige och en 
aktiv medverkan i Polen kunde ingå, sistnämnda ofta i samarbete med 
FFI. ”Solidarnosc lever, medlemsavgifter tas upp, facklig utbildning 
pågår”, berättade LO:s internationelle ombudsman Erik Karlsson utifrån 
Säve-Söderberghs rapporter, på Internationella kommitténs möte den 13 
september 1983.363  

Underjordiska ”oberoende utbildningsprojekt” organiserades i olika 
former regionalt och lokalt, bland annat genom samverkan mellan 
Solidaritets Provisoriska samordningskommission och fristående 
”företrädare för kultur och vetenskap”. I november 1983 beslöt LO:s 
styrelse att anslå 75 000 kr ”som stöd för de lärare som används i under-
visningen” och till produktion av studiematerial m.m. Medlen skulle av 
Informationskontoret slussas till Polen.364 Den polska regeringen lade 
märke till LO:s beslut och markerade genom sin vice utrikesminister 
Józef Wiejacz sitt missnöje inför den svenske ambassadören: ”Om LO 
finansierade dessa underjordiska strukturer, vars deklarerade mål var att 
förändra samhällssystemet i Polen, kunde detta inte undgå att påverka 
de svensk-polska förbindelserna.” Även om ministern förstod ambas-
sadörens invändning att ”LO inte var den svenska regeringen” ville han 
understryka det allvarliga i tilltaget genom att peka på ”organisationens 
ställning och betydelse i Sverige”. Ett klagomål direkt till UD skulle 
också framföras av Polens ambassadör Maria Regent-Lechowicz i 
Stockholm.365 Men även under följande år fattades av LO liknande beslut 
som det i november 1983, så efter sedvanlig beredning i Arbetsutskottet 
(AU) i maj 1985. Nu var beloppet 80 000 kronor, efter att Erik Karlsson 



 
 

D E N  K O M P L I C E R A D E  S O L I D A R I T E T E N  
 

 263 

hade lämnat en rapport till Landsekretariatet (LO:s styrelse) om sin 
studieresa i mars till Polen. Rapporten gav en begränsad, men ändå 
tydlig bild av den underjordiska fackliga verksamheten, studiecirklar 
och föreläsningar, och av behov av stöd från utlandet: politiskt genom 
påtryckningar, och fackligt främst genom ekonomiskt stöd. Det var i 
detta sammanhang som GF:s förbundssekreterare Göran Söderlund och 
Ture Mattsson sommaren 1985 skickades till Polen för att i hemlighet ta 
reda på Solidaritets behov av ytterligare bistånd.366 

Efter amnestin 1986 och de nya signalerna från Moskva var det 
lättare att hålla kontakt ”i den nya semilegala situationen” och att ta reda 
på behoven, trots att ”ständiga trakasserier” och rättegångar fortfarande 
pågick. Situationen var – som Sven Svensson, medarbetare i Metall-
arbetaren, och Inger Bengtsson från AIC kunde rapportera efter en 
Polenresa i maj 1987 – förändrad så till vida att det inte behövdes stöd 
till enstaka familjer på samma sätt som tidigare, men kontakterna med 
svenska organisationer var viktiga, inte minst med tanke på de 
förändringar som måste komma.367 En väg för att utöka kontakterna och 
bidra till utbildning och information var att möjliggöra för polska 
fackföreningsaktivister att komma på studiebesök till Sverige. I juni 1987 
beslöt Landssekretariatet att via Informationskontoret finansiera en två-
veckorsvistelse för tio Solidaritetsmedlemmar. De tio inbjudna skulle bli 
rådgivare för organisationen i sociala och ekonomiska frågor, bland 
annat när det gällde skattelagstiftningen. Vistelsen i oktober 1987 varade 
dock bara en vecka. Gruppen besökte LO, TCO, förbund och olika 
företag. Även Lech Wałęsa var informerad om planeringen och tackade 
LO i ett särskilt brev via Sveriges ambassad i Warszawa.368 

Efter att Solidaritet åter legaliserats delfinansierade och deltog LO 
1989 och 1990 i flera seminarier för förtroendevalda i Polen. Semi-
narierna handlade om facklig utbildning och administration, arbetsmiljö 
och arbetarskydd. Flera kurser genomfördes i samarbete med FFI, så i 
maj 1990 om arbetsmiljö och arbetarskydd. FFI stod för en del av 
finansieringen. LO bidrog med 500 000 kr, förutom medel som rege-
ringen hade ställt till förfogande. Redan i mars 1989 hade vid ett möte i 
Polen bestämts att förlägga en del av kurserna till Sverige.369  

LO:s nye internationella ombudsman Ulf Edström besökte Solidaritet 
tillsammans med Ture Mattsson den 6 till 8 mars 1989, ”för att diskutera 
stödinsatser samt att informera sig om läget i rundabordssamtalen”.370 
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Resultatet av denna kontakt blev att LO beslöt att med en miljon kronor 
ur i-fonden bidra till finansieringen av ett nytt tryckeri för Solidaritet, i 
stället för de som hade gått förlorade. Dessutom skulle LO bidra med 
ytterligare 500 000 ur LO:s egen Internationella solidaritetsfond för 
utbildning av polska grafiker och Ture Mattssons eventuella insatser i 
samband med detta. Bakom beslutet låg bland annat en överens-
kommelse med Bujak i samband med dennes besök i Sverige i februari 
1989.371 De polska förväntningarna översteg dock vad LO kunde erbjuda 
– 1,5 miljon; Bujak levde i tron att det rörde sig om sex till sju miljoner. 
Även andra förslag från den polska sidan var helt orealistiska, till 
exempel när det gällde svenska fackliga utbildningsinsatser på aka-
demisk nivå. Ovan nämnda kurser däremot blev ett av samtalens kon-
kreta resultat.372 Den fortsatta utvecklingen i Polen, med splittringen 
inom Solidaritet och konkurrensen med OPZZ, försvårade samarbetet. 
Samtidigt ställdes krav på fackligt bistånd i en lång rad länder under 
denna ”revolutionerande omvandling av fackföreningsrörelsen […] i 
Östeuropa”, som LO uttryckte det. I-fondens och Solidaritetsfondens 
medel var då än mer otillräckliga.373 

Hur stora de sammanlagda summorna var som under perioden 1982-
1990 utbetalades från den svenska arbetarrörelsen och förmedlades till 
Polen, är svårt att få grepp om. Även den av Rune Molin i mars 1989 för 
LO nämnda summan – under hela perioden i snitt ”över en miljon 
[kronor] per år inklusive fondmedel” – är allt för summarisk.374 Det var 
ju dessutom många kanaler som användes, både bilaterala och 
multilaterala. Det som syns tydligast är kontoställningen i AIC:s och i-
fondens redovisningar. Där ingår medel som ställts till förfogande av 
fackföreningsrörelsen. 1982 uppgick posten ”Utbetalda anslag” till 
knappt 10,7 miljoner kronor, av detta användes för Polen dryga 3,7 
miljoner, av vilka två miljoner var ”SIDA-pengar”. Under 1983 hade 
fram till den 31 maj nästan tre miljoner utbetalats för Polen. Även om 
kravet vid denna tid var att storleksordningen av organisationens 
insamlade medel skulle motsvara storleken av det belopp som ställdes 
till förfogande av staten genom SIDA som ”katastrofmedel”, så tycks 
detta inte alltid ha efterföljts.375 Men allt som samlades in och användes 
för Polen finns inte som tydliga eller åtskilda poster. Som tiden gick, var 
man också tvungen inom AIC och i-fonden att se över insatser som 
förutsågs kunna bli långvariga, inte minst anslaget för Solidaritets 
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informationskontor i Stockholm. I mitten av 1989 beslöts att stänga 
kontoret i Stockholm som hade varit en viktig mottagare av fackliga 
bidrag.376 Det humanitära stödet hade då redan minskat successivt, lik-
som det ”illegala”, som leveranser av kommunikationsutrustning och 
skrifter via AIC och i-fonden. Redovisningarna för 1980-talets senare år 
visar att i-fonden förutom kontoret främst finansierade portokost-
naderna för de paket som skickades till Polen av lokala organisationer. 
Tackbreven hade fortsatt att strömma in under hela tiden, både från 
enskilda personer, katolska kyrkans representanter och inte minst från 
olika regionala, underjordiska Solidaritetsorganisationer.377 

Information, opinion och politik 

En förutsättning för allt man företog sig i och för Polen under hela 1980-
talet var att man i Sverige fick ingående och vederhäftig information om 
situationen i landet. Detta var inte minst viktigt för att kunna påverka 
opinionen och för att få acceptans för stödinsatserna. Det fanns många 
informationskanaler, först och främst tidigare upparbetade kontakter i 
Polen som man kunde få att fungera igen, och Solidaritets informations-
kontor i Stockholm, inrättat 1982, och dess Informationsbulletin. Dess-
utom var polskfödda tidigare KOR-sympatisörer i Sverige betydelsefulla 
källor för all kunskap om utvecklingen i Polen, liksom en del resenärer 
och organisationer som till exempel katolska kyrkan och Amnesty. LO 
och AIC erhöll också viss information från UD i Stockholm och även 
direkt från ambassaden i Warszawa, där Bengt Säve-Söderbergh snart 
hade en nära kontakt med ambassadör Thyberg (1979-1984).378 Även 
Thybergs efterträdare, Örjan Berner (1984-1987) och Jean-Christophe 
Öberg (1987-1991), försåg, direkt eller via UD, LO och AIC med utvalda 
rapporter om läget i Polen.379 Säve-Söderbergh informerade regelbundet 
LO:s och SAP:s ledningar och AIC:s/i-fondens styrelser, fram till slutet 
av 1985, då han lämnade AIC och blev statssekreterare på UD. I februari 
1982, alltså inte långt efter militärlagarnas införande, förmedlade han till 
exempel tre rapporter, förutom en egen, om situationen efter militär-
lagarna: en av ambassadör Knut Thyberg den 3 februari, en av förre 
chefen för KOR:s bokförlag NOWA, Mirosław Chojecki380 den 12 
februari, och en av Peter Eneström som på uppdrag av LO hade följt 
med en hjälpleverans till Polen och kört en av bilarna, utan datum.381 
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Säve-Söderberghs egen rapport efter en resa till Polen i slutet av 
februari 1982 ”för att i första hand diskutera arbetarrörelsens humani-
tära stöd”, då han också träffade ”en representant för de Solidaritets-
ledare som befinner sig på fri fot” utan att nämna dennes namn, gav inte 
mycket utrymme för optimism gällande utvecklingen i Polen.382 Vid en 
”Polen-genomgång” med representanter för UD och försvaret den 25 
februari 1982 hos kabinettssekreteraren Leifland var man ännu mer 
pessimistisk. Departementsrådet Göran Berg menade att Säve-Söder-
berghs bild efter samtalen i Polen ”om möjligheten att få till stånd en 
dialog mellan regimen och Solidaritet” var ”utslag av önsketänkande”. 
Leif Leifland instämde.383 

Många rapporter av olika utsända eller andra Polenresenärer följde. 
LO skickade också sina internationella ombudsmän för att inhämta 
förstahandskunskaper. Bilden förändrades successivt till det positiva, 
som Erik Karlssons rapport i juni 1985 kan illustrera. Rapporterna, 
tillsammans med meddelanden från Solidaritets Informationskontor i 
Stockholm, gav dock underlag för beslut om fortsatta protestuttalanden 
och om stödaktioner. Aic-bulletinen 1985 innehöll den första intervjun 
med Lech Wałęsa i en underjordisk Solidaritetstidning. Wałęsa uttryckte 
sig sin vana trogen i en tydlig bild: ”Polen är som ett schackbräde där vi 
spelar schack och motståndaren dam […] ingen kan vinna här. Här skall 
man komma överens om vad man spelar […] det är fosterlandet som 
skall byggas.”384 Men att Solidaritets plats i LO:s verksamhet successivt 
minskade framgår av det faktum att Polen knappast nämns längre i LO:s 
offentliga årsredovisningar för Internationella enheten efter 1982. 
Berättelsen för 1982 innehöll ännu en utförlig skildring av situationen, 
Solidaritets ombildning och aktiviteter, internationella och svenska 
fackliga insatser och samarbetet med Solidaritets underjordiska grupper, 
om informationskontor i Sverige och protesterna.385 Sedan saknas 
sådana redovisningar. 

Viktigt var också att se till att politikerna, inte minst Olof Palme, blev 
informerade med hjälp av de kanaler som stod till buds. Så skedde redan 
under Solidaritets legala tid 1980–1981 och sedan efter militärlagarnas 
införande genom förstahandsrapporter.386 En rapport till bland andra 
Olof Palme efter ett besök i juni 1982 uttryckte tydligt vad man kunde 
räkna med i Polen. Säve-Söderbergh informerade här om det under-
jordiska arbetet, de olika riktningarna bland gamla Solidaritetsaktivister 
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och om Polens ”gigantiska” ekonomiska problem, vidare om katolska 
kyrkans viktiga roll och om synen på USA:s politik. Det var i detta 
sammanhang som Säve-Söderbergh noterade den positiva inställningen 
till Reagan och kritiken mot västeuropeisk avspänningspolitik hos 
många polska oppositionella. Men viktigt var att förstå att man i den 
polska oppositionen var ”livrädd att bli bortglömd i väst”.387  

Att polackerna skulle känna sig mer bortglömda av omvärlden, nu 
”då den tidigare ’Polenyran’ är över”, angav Säve-Söderbergh som ett av 
motiven för att fortsätta med Polenhjälpen, som han på nytt skrev i en 
rapport efter ett besök i Polen i början av december 1982. För övrigt var 
han nu pessimistisk. Rapporten användes även för ett artikelmanus för 
a-pressen med anledning av årsdagen för militärlagarna.388 Lite mindre 
pessimistiskt lät det ett knappt år senare efter ett besök i Polen i oktober 
1983. Åter betonades ”kontinuiteten i samarbetet”, vikten för polackerna 
att inte känna sig bortglömda ”i väst”, även om försörjningssituationen 
hade förbättrats något och förtrycket inte var lika starkt som i andra 
Öststater. ”Solidaritet existerar i underjorden”, hette det, även om det 
var svårt att veta på vilket sätt den verksamheten fungerade och hur 
omfattande den var. Och som tidigare betonades påven Johannes Paulus 
II viktiga roll såsom i samband med hans besök i juni 1983: ”Det synes 
ha varit ett oförglömligt ögonblick när han inför omkring en miljon 
åskådare i Warszawa hävdade att fackliga och andra rättigheter är något 
av Gud givet som det inte tillkommer regeringar att inskränka. App-
låderna efter denna mening lär ha varat i närmare en kvart.” Rapporten 
utmynnade i förslag för det fortsatta arbete, bl.a. att sända observatörer 
till rättegångarna mot tidigare KOR-medlemmar.389 

När det gäller SAP:s relationer till den polska demokratirörelsen är 
materialet som pekar på ett centralt partiengagemang magert. Det in-
skränker sig till enstaka handlingar i Olof Palmes och Pierre Schoris 
arkiv, och dokument som belyser olika protestaktioner främst från 1980-
talets första år.390 Många kontakter var naturligtvis hemliga, inte minst 
besök av polska oppositionella som det av Janusz Onyszkiewicz hos Olof 
Palme i hans hem en söndagskväll i januari 1984.391 Men för övrigt 
lämnade man tills vidare engagemanget i huvudsak åt den fackliga 
rörelsen.392 

Den 14 januari 1983 sände Olof Palme, nu åter statsminister, ett brev 
till ”General Wojciech Jaruzelski, Chairman of the Council of Ministers 
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of the Polish People’s Republic”. På samma sätt som i sina tal knöt här 
Palme ihop ”gemensam säkerhet” och mänskliga och fackliga rättig-
heter. Han beklagade förtrycket av demokratiska organisationer i Polen, 
förlusterna i liv och militärlagarna den 13 december 1981 som stod i 
strid med Helsingforsöverenskommelsernas anda och avsikt. Han fort-
satte med att han förstod att ansträngningar gjordes för att lösa krisen, 
de ekonomiska problemen, och såg vissa framsteg, till exempel att 
militärlagarna inte längre var i kraft. Och så hoppades Palme på en 
amnesti och kommande kompromisser. Avslutningsvis bekräftade han 
att Sverige önskade ha goda relationer med Polen, som mellan goda 
grannar.393  

Brevet var ett svar på ett brev som Jaruzelski i oktober 1982 hade 
skickat till Palme när denne åter hade blivit regeringschef. Jaruzelski 
hade då vädjat till Palme att återuppta avspänningsdialogen och bett om 
förståelse för Polens svåra situation, men även utlovat ”upprättandet av 
fackliga strukturer inom få månader” och att dessa ”skulle vara 
oberoende, självstyrande och omfatta strejkrätten”. Jaruzelski fördömde 
även påtryckningar utifrån och syftade då troligen på USA. Han hop-
pades på ett positivt samarbete enligt Helsingforsavtalet. Eller annor-
lunda formulerat, som det heter i en senare UD-rapport, så förväntade 
sig Jaruzelski enligt sitt brev inte någon ”sympati”, utan ville ”informera 
grannarna om det aktuella läget”. Om man i Sverige betraktade 
Jaruzelskis löfte att återupprätta fackliga strukturer ”i överensstämmelse 
med de åtaganden som omfattas av de ILO-konventioner som Polen har 
ratificerat”, inklusive återställandet av strejkrätten, som just då allvarligt 
menat, är en annan fråga. I själva verket slutade Polen 1984 att sam-
arbeta med ILO, men utan att formellt lämna organisationen.394  

I ett tal ”om fred och säkerhet” inför SAP:s kongress den 17 
september 1984 berörde Olof Palme åter Polen och andra länder där 
mänskliga rättigheter undertrycktes: ”Det var och är klart att vi i olika 
former ger våra känslor till känna när arbetare i ett grannland står upp i 
kamp för sina rättigheter och för sin frihet. Och det stödet tror jag att 
man har känt i Polen.” Mycket mer sades dock inte om Polen. Men detta 
räckte för att väcka ett visst missnöje hos den polska regimen.395 För 
SAP:s del tog dock stödet för den polska oppositionen andra, mer 
indirekta vägar, nämligen via AIC och dess styrelse, där Olof Palme var 
ordförande och efter hans död 1986 Ingvar Carlsson.396 
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Efter 1982 nämndes Polen således mer sällan i centralt social-
demokratiskt källmaterial.397 Men rapporter fortsatte att komma in, även 
sådana i vilka den svenska socialdemokratins nära allierade när det 
gäller ”östpolitiken”, västtyska SPD, kritiserades, och som även innehöll 
vädjanden till Palme och SAP. Så bad Solidaritets ovan nämnde 
”officielle presstalesman” Janusz Onyszkiewicz i september 1984 svenska 
besökare om Palmes medling. Det gällde kontakterna med det västtyska 
socialdemokratiska partiet: ”Kylan och isoleringen från västtysk sida 
upplever man mycket hårt och förstår den inte. De möter ingenting 
motsvarande från något annat håll”, enligt vad svenska rapportörer 
uppgav.398 Den polska oppositionens kritik kulminerade i samband med 
Willy Brandts officiella besök i Polen i december 1985 då denne hade ett 
i polskt TV väldokumenterat vänligt möte med general Jaruzelski, men 
inte – trots uppmaningar från flera håll – med Lech Wałęsa. Anledning 
till Brandts officiella besök var 15-årsdagen av undertecknandet av 
normaliseringsavtalet mellan Polen och Förbundsrepubliken Tyskland 
den 7 december 1970.399 Även i detta fall hade representanter för den 
demokratiska rörelsen i Polen via svenska besökare försökt att vädja till 
Olof Palme om understöd. Om de fick den begärda uppbackningen och 
– i så fall – med vilket resultat, framgår inte av det svenska käll-
materialet.400 Uppenbarligen samtalade Palme med Brandt om frågan, 
men skulle – enligt Pierre Schori – inte ha gjort direkta försök att på-
verka denne. Svenskarna kände ju mycket väl till förutsättningarna för 
Brandts och SPD:s politik.401 Men att Brandt hade en något kluven 
inställning till Solidaritet, och detta ännu 1989, påstås även av Polens 
siste kommunistiske premiärminister och partiledare Rakowski, som 
återger ett samtal med Willy Brandt i Bonn i januari 1989: ”Han betrak-
tade Solidaritet som en politisk organisation, som inte hade mycket 
gemensamt med fackföreningsrörelsen. Då menade han också, att 
Solidaritet var dominerad av klerikala element och kyrkan.”402 Även om 
citatet troligen återspeglar en del önsketänkande hos den man som rent 
bokstavligen fick överlämna makten till Solidaritet, så tyder mycket på 
att det ligger något i hans påstående.403 Brandt underskattade uppen-
barligen i likhet med många andra västliga ledare motståndet underifrån 
och utvecklingsmöjligheterna i Polen och trodde mer på en reform av 
systemet uppifrån.404 Egon Bahr påpekar också i sina memoarer att 
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Brandts anseende bland Solidaritets ledare 1989 fortfarande inte var 
särskilt högt.405  

När det gäller Sverige förmedlades således under hela perioden sam-
mantaget mycket kunskap om situationen i Polen, men särskilt under 
1980-talets första år, inte minst då om de personer som var internerade, 
fängslade eller ställts inför domstol, och om hjälpbehovet.406 Kontakter-
na med andra länders fackliga organisationer hade tidigare bidragit till 
att informationsnivån ökade, men någon egentlig samordning var det 
inte fråga om och för årtiondets senare del är de inte längre lika väl 
dokumenterade.407 Men viktigt var alltså, som Bengt Säve-Söderbergh 
uttryckte det i flera sammanhang, att det polska folket inte skulle känna 
sig ”bortglömt”. Samma syfte hade Gunnar Nilssons brev till Danuta 
Wałęsa den 7 juni 1982 i vilket han uttryckte beundran för och 
solidaritet med hennes internerade make. Brevet publicerades i Soli-
daritets underjordiska press genom Informationskontorets försorg.408 
Att Polen inte ”glömdes bort” var särskilt viktigt för Solidaritets-
aktivisternas fortsatta underjordiska verksamhet. Flera tackbrev från 
några av dess mest framstående representanter vittnar om detta.409 Och 
för LO:s del blev Polen en fortsatt punkt på den internationella dag-
ordningen, med mycket olikartade ärenden att ta ställning till. Polen 
togs också upp på representantskapets årsmöten och på kongressen 
1986. Men samtidigt var ju Polen långtifrån det enda land där 
fackföreningsrörelsen var hårt trängd och där det krävdes insatser av 
olika slag. Även detta visar protokollen och anslagsäskanden.410 Ty 
klimatet hårdnade ju i mitten av 1980-talet för fackliga organisationer, 
även i Sverige, så åtminstone enligt LO:s nye ordförande sedan 1983, 
Stig Malm. Han nämnde i april 1984 Polen som ett av flera exempel på 
denna utveckling.411 

En ny tid på väg 

I mitten av 1980-talet hade en utveckling börjat i Polen som till slut 
ledde fram till rundabordssamtalen mellan regimen och oppositionen 
och demokratiseringens genombrott våren 1989. Att den sovjetiske 
partisekreteraren sedan mars 1985, Michail Gorbatjov, hade intagit en 
ny inställning när det gällde Sovjetunionens inblandning i andra, till 
Warszawapakten anslutna länder, var givetvis av avgörande betydelse. 
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Omvärldens och inte minst den svenska kritiken av regimen i Polen 
hade dock fortsatt.412 Under denna tid gjordes från LO:s och GF:s sida 
ett nytt försök att få bättre kontakt med Solidaritet och att under 
beaktande av stor försiktighet ta reda på vilken hjälp man ansåg sig 
behöva.413 Året därpå inbjöds Lech Wałęsa att delta i LO:s kongress i 
september 1986, men han meddelade att hans situation inte tillät honom 
att hörsamma inbjudan. Samtidigt uttryckte han åter sin stora tack-
samhet för det starka stöd som Solidaritet hade erhållit: ”Vi glömmer 
aldrig att Landsorganisationen i Sverige var en av de första att stödja och 
hjälpa oss både under vår framgångs dagar och under de svåra 
förföljelser som vi utsatts för sedan den 13 december 1981”, heter det i 
hans brev till kongressen. ”En stol står […] tom. Vår inbjudan till 
Solidaritet och Lech Wałęsa har stoppats av den polska militären”, sade 
Stig Malm i sitt hälsningsanförande till kongressen och de utländska 
gästerna. Han fortsatte med visst patos: ”Vi kommer hårdare än tidigare 
att agera för den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet. För våra polska 
vänner ska vi hålla en plats och ni ska veta att ni har en stol som väntar 
på er.”414 

Trots de positiva orden fanns en viss återhållsamhet bland FFI:s 
medlemsorganisationer och även hos LO, när det gällde Solidaritets 
formella kontakter med de västliga fackliga organisationerna. När i 
slutet av 1986 beslutet fattades av FFI att knyta Solidaritet närmare till 
Internationalen, restes först invändningar från många håll, bland annat 
från svenskt. Skälen var flera: Solidaritet blev också medlem av WCL, 
och ett sådant dubbelt medlemskap var ett brott mot rådande praxis 
inom FFI. Dessutom rådde oklarhet kring fortfarande ’illegala’ Soli-
daritets status och syften. Slutligen skulle medlemskapet kunna bekräfta 
för både polska och sovjetiska myndigheter att Solidaritet lutade sig mot 
”Väst”, vilket kunde skada rörelsen.415 Men förslaget att ansluta Soli-
daritet gick inte att stoppa, menade LO:s ordförande Stig Malm enligt 
LO-tidningen. AFL-CIO drev på. ”Det var rena hallelujastämningen [på 
styrelsemötet] … bara orgelmusiken fattades”. Uttalandet innehåller 
givetvis också en knappast dold hänsyftning till Solidaritets relationer till 
katolska kyrkan. Lech Wałęsa skrev att denna “viktiga händelse fyllde 
våra hjärtan med hopp”. Han antydde att vägen dit var stenig och 
menade att det var brittiska TUC som hade öppnat dörren.416 
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Det var också uppenbart att de polska myndigheterna i mitten av 
1980-talet fortfarande höll noga uppsikt över vad som pågick när det 
gällde utländska kontakter med oppositionen och att man försökte 
begränsa dessa kontakter.417 Men oppositionen levde vidare och förblev 
verksam, trots alla svårigheter. Omvärldens rapporter handlade inte 
minst om de politiska fångarna, men också om att det fanns ett aktivt 
kulturliv och att kyrkans beskydd var av stor betydelse för oppositionen. 
Givetvis berördes även den fortsatt usla ekonomiska situationen. 
Artiklar med temat ”Solidaritet lever än – under jorden”, publicerades 
under dessa år vid flera tillfällen i den fackliga pressen.418 

Men efter mitten av 1980-talet ändrades alltså tonläget, och särskilt 
från 1988 syntes förändringen tydligt, också i det svenska fackliga 
materialet. Nu rådde större öppenhet, samtidigt som nya åtaganden 
behövdes, inte minst för att Solidaritet skulle kunna hävda sig på 
arbetsplatserna i konkurrens med den ”officiella” fackliga organisa-
tionen OPZZ. LO anslog i februari 1988 medel till Solidaritets ”initiativ-
kommittéer”, motsvarigheter till verkstadsklubbar i Sverige, på tio 
arbetsplatser. Erik Karlsson rapporterade i september till LO:s Inter-
nationella kommitté att det nu fanns minst 50 sådana kommittéer. Men 
samtidigt fördes också diskussioner i i-fondens styrelse om de fortsatta 
stödinsatserna för Polen, ”som på årsbasis kan beräknas uppgå till 
650 000–700 000 kronor”, men någon omedelbar begränsning förorda-
des ännu inte. Även TCO gick åter in med nya stödbelopp.419 

Mot slutet av 1988 visade även OPZZ tecken på att vilja lossa sina 
band till regimen, men var fortfarande isolerad i förhållande till de flesta 
fackliga organisationerna i Väst, inklusive LO. Samtidigt började flera 
svenska fackliga representanter att åka till Polen för att sluta nya 
kontakter och för att informera sig.420 Däremot meddelade LO (liksom 
DGB och SPD) att man inte kunde delta i ”Solidarnosc’ International 
Human-rights Conference” som hade planerats av grupper inom Soli-
daritet och organisationen ”Frihet och fred”. Men Arbetarrörelsens 
fredsforum, som samverkade nära med AIC, hade en representant på 
denna illegala men ändå av myndigheterna stillatigande accepterade 
internationella konferens i augusti 1988 i en kyrka i stålstaden Nowa 
Huta.421 För LO var nog denna verksamhet marginell i Solidaritets-
sammanhang. Dessutom betraktade troligen majoriteten av den polska 
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oppositionen den västliga fredsrörelsen och eventuellt den polska 
grenen som ofrivilliga instrument för sovjetisk utrikespolitik.422 

En av dem som hösten 1988 för LO:s och GF:s räkning åter åkte till 
Polen och träffade framstående Solidaritetsledare var Ture Mattsson. 
Han deltog i polsk-internationella samtal i Solidaritets regi i ett kloster 
nära Lublin. Mötet ägde rum såväl under stort hemlighetsmakeri som 
med provocerande öppenhet och präglades av de pågående samtidiga 
försöken att få igång rundabordssamtalen, vilka dock dröjde fram till 
februari 1989. Vid mötet kunde Mattsson försäkra Solidaritets represen-
tanter, med den senare utrikesministern Bronisław Geremek i spetsen, 
att LO inte hade för avsikt att ta kontakt med ”partiets fackförening” 
OPZZ.423 Till skillnad från de övriga nordiska fackliga central-
organisationerna hade finska SAK/FFC dock kontakt med OPZZ.424 För 
Solidaritet var det även framgent viktigt att LO – och även SAP och den 
svenska regeringen – höll fast vid sin ståndpunkt, vilket andra Solida-
ritetsrepresentanter som Jan Józef Lipski och Zbigniew Bujak ett par 
månader senare tydliggjorde för bland annat den svenske utrikes-
ministern Sten Andersson.425 Att vara Polens enda av de västliga organi-
sationerna erkända fackliga rörelse gav ju Solidaritet starka kort inför de 
kommande förhandlingarna med regeringen, fram till dess att organi-
sationen den 17 april 1989 åter blev officiellt registrerad. Från 1989 kunde 
sedan ett mer normalt samarbete tas upp inom Östersjöområdet, där även 
Solidaritet kunde vara med.426 Samtidigt var det inte heller riktigt klart, 
hur kontakterna nu skulle utvecklas till OPZZ, den fackliga federation i 
Polen, som konkurrerade med Solidaritet både om de polska arbetarnas 
och allt mer även om de västliga organisationernas uppmärksamhet.427 

”Det började i Polen” – Normaliseringen 

Berlinmurens fall den 9 november 1989 och den snabba utvecklingen i 
Central- och Östeuropa särskilt i slutet av 1989 har skymt det faktum att 
”det började i Polen”, som det heter i många, inte minst polska 
publikationer.428 I Sverige och inte minst i den svenska arbetarrörelsen 
följde man givetvis denna utveckling, vilket underlättades av en rad 
besök av svenska politiker i Polen och ledande män från Solidaritet i 
Sverige.429 Men att det redan under våren 1989 var ett sensationellt 
maktskifte på gång i Polen, avspeglas inte riktigt i det svenska materialet. 
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Ändå skrev ambassadör Öberg i anslutning till ett samtal med förre 
utrikesministern Józef Czyrek, PZPR:s centralkommitténs sekreterare 
och ”Jaruzelskis närmaste man i partihierarkin och därmed regimens nr 
2”, att han trodde sig blivit ”vittne till ett historiskt ögonblick i den kom-
munistiska rörelsens historia”. Czyrek hade nämligen, ”därtill provo-
cerad av [den svenske] utrikesministern” vid sitt besök i Warszawa i 
februari 1989, frankt förklarat att ”det polska kommunistpartiet var inte 
bara inställt på att riskera att bli försatt i minoritet i parlamentet [efter 
valet i juni] utan berett på att, om så krävdes, även lämna ifrån sig den 
politiska makten i landet”.430 Även premiärministern och andra centrala 
medlemmar av den polska ledningen hade uttalat sig på samma sätt – 
men att de verkligen menade allvar, tog Öberg inte för givet. Och tro-
ligen förutsåg den polska partiledningen knappast att utvecklingen 
skulle ta denna vändning och kom att missbedöma möjligheterna att få 
behålla ett större politiskt inflytande efter det halvdemokratiska parla-
mentsval som skulle äga rum den 4 juni.431 

Men PZPR led den 4 juni 1989 ett förintande nederlag som befäste 
den fredliga övergången till demokrati – samma dag som Kinas kom-
munistiska regim attackerade och dödade demonstrerande studenter 
med stridsvagnar i Peking. I Polen dominerade nu oppositionen parla-
mentets båda kamrar, sejmen och senaten, och den 24 augusti valdes en 
av Solidaritets ledande män, Tadeusz Mazowiecki, till regeringschef. Det 
var honom som den svenska statsministern Ingvar Carlsson skulle träffa 
den 12-14 oktober samma år, när han som förste utländske statsminister 
från Väst besökte den nya regeringen. I och för sig hade man redan 1987 
kommit överens om ett svenskt statsministerbesök i Polen, men det var 
först nu det kunde bli av.432 Det blev ”historiska veckor”, som Ingvar 
Carlsson uttryckte det en månad senare i SAP:s partistyrelse, ”hur det än 
går”, samtidigt som han frågade sig ”var smärtgränsen för Sovjet-
unionen och vissa kommunistiska partier går”. Än fanns de sovjetiska 
trupperna kvar i Centraleuropa, inte minst väster om Polen i DDR. För-
väntningarna på Sverige och inte minst svensk socialdemokrati var 
stora, menade SAP:s internationelle sekreterare Gunnar Stenarv, och här 
fanns ”samarbetsprojekt, och […] ett verkligt utrymme för facklig-
politisk samverkan”. Sten Andersson däremot talade om det fortsatta 
behovet av Sveriges roll som ”brobyggare”, något som inte bara för 
Polens del snart skulle sakna relevans.433  
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Viktigare än denna inom kort i stort sett överspelade synpunkt var en 
fortsatt uppbackning av demokratiutvecklingen i Polen. Sveriges tidigare 
roll som stöd för denna utveckling och inte minst den omfattande 
fackliga och humanitära hjälp som hade lämnats, hade också fått nya 
erkännanden av ledande representanter för Polens demokratirörelse. Jan 
Józef Lipski, en av KOR:s och Polens socialistiska partis (PPS) ledande 
personligheter och aktiv inom Solidaritet, sade i januari 1989 till den 
svenske utrikesministern: ”[…] Sverige åtnjöt betydande sympati i Polen 
[…] Det var allmänt bekant att den största hjälpen till Polen efter 
händelserna i december 1981 kom från Sverige.” Lipski syftade då inte 
bara på det fackliga stödet, utan på all slags hjälp som kom från 
Sverige.434 

Det fanns därför ”goda förutsättningar för Sverige att spela en positiv 
roll” för Polen och en ”svensk offensiv i Polen” skulle därför vara väl-
kommen, som Lipski uttryckte det avslutningsvis i samtalet med utrikes-
ministern. ”Inte ens den polska regeringen” skulle motsätta sig. Det var 
utifrån denna uppfattning som det nu, i slutet av 1988 och under 1989, 
var svenska politiker mer än arbetarrörelsens fackliga representanter 
som talade och syntes utåt i Polensammanhang.435 Samtidigt fanns det 
ett fortsatt intresse i Polen att stärka relationerna till den svenska fack-
föreningsrörelsen, vilket även meddelades via ambassaden i Warszawa. 
Solidaritet behövde ytterligare hjälp, inte minst ekonomiskt.436 Det 
visade sig då att förväntningarna i Polen var höga, ja för höga. 

Men förväntningarna handlade alltså även om politiska och fackliga 
modeller. Mot slutet av 1988 och i början av 1989 hade vid flera tillfällen 
samtal förts mellan å ena sidan svenska politiska och diplomatiska 
representanter – riksdagens talman Thage G. Peterson, utrikesminister 
Sten Andersson och ambassadör Öberg – och å andra sidan dels den 
högsta politiska ledningen i Polen med president Jaruzelski i spetsen, 
dels representanter för Solidaritet i Polen och på besök i Sverige, om 
införandet av politisk och facklig pluralism enligt ”svensk modell”. Det 
var uppenbart att den uppfattning som den polska partiledningen hade 
om denna ”modell” och den roll en ”ansvarsfull fackföreningsrörelse” 
skulle spela, inte motsvarade den svenska verkligheten. ”Ansvarsfullt” 
betydde i polsk-kommunistisk terminologi knappast något annat än ”i 
enlighet med partilinjen”; och fackföreningsrörelsens politiska roll i 
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Sverige var också svårtolkad för polackerna, både inom Solidaritet och 
inom statsledningen.437  

Talet om den ”svenska modellen” var dock inte nytt i Polen och här 
såg man tydligen en utväg ur ett svårt dilemma, i valet mellan en för-
stelnad planhushållning och en svårstyrd kapitalistisk marknadseko-
nomi. Men dessa diskussioner ledde ingen vart och var snart också 
överspelade. Polens ”transformering” till ett demokratiskt samhälle och 
ett marknadsekonomiskt tänkande tog andra vägar. Det rörde sig här 
med andra ord om en misslyckad ”transfer”, trots alla diskussioner och 
vaga idéer.438 De svenska politiker som var involverade nämner inte 
heller samtalen i sina egna memoarer – inte ens landet Polen och kon-
takterna med dess politiker och fackföreningsledare förekommer, trots det 
epokgörande som svenskarna blev omedelbara vittnen till, eventuellt utan 
att riktigt kunna förstå, lika lite som de flesta andra, vad som faktiskt höll 
på att hända under dessa månader 1988/89 ”före murens fall”.439 

Ett anekdotiskt exempel kan illustrera situationen, inte minst den 
snabba förändringen: inför statsminister Ingvar Carlssons arbetsbesök 
12-14 oktober 1989 i Warszawa hos den nya regeringen Mazowiecki 
inbjöds han via den svenska ambassaden att avlägga besök hos PZPR:s 
ledare, förre premiärministern Rakowski, i centralkommitténs masto-
dontbyggnad. Så blev det, genom ambassadens försorg. Som Ingvar 
Carlsson förklarade i efterhand, kunde man ”kosta på sig” ett besök hos 
den gamla regimens representant för att inte öka klyftorna.440 Några 
veckor efter den svenske statsministern kom förbundskansler Helmut 
Kohl till Warszawa. Detta råkade hända just den 9 november, dagen för 
”murens fall”, en händelse som ledde till ett kortvarigt avbrott av hans 
besök. Kohl hade fått samma uppmaning av Rakowski som Carlsson, 
just under hänvisning till den svenska statsministerns besök i central-
kommitténs byggnad.441 Tyskarna hade dock avvisat förslaget och med-
delat Rakowski att han, om han ville träffa kanslern, själv fick söka upp 
honom som – liksom Carlsson – bodde i regeringens gästvilla. Rakowski 
vägrade, mötet blev inte av, och den polske kommunistledaren ”drog 
därvid en präktig nitlott”, som Öberg uttryckte det.442 Öberg själv hade 
väl en inte helt realistisk uppfattning om det polska kommunistiska 
partiets utveckling i socialdemokratisk riktning, vilket kan ha spelat in 
när han förmedlade Rakowskis inbjudan. 
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Men man kan också tolka det på annat sätt, nämligen att svenskarna 
fortfarande betraktade det polska kommunistiska partiet som en central 
maktfaktor, ja även kände en viss oro när det gällde Sovjetunionens 
reaktioner vilket Ingvar Carlsson berörde i partistyrelsen den 17 
november 1989. I oktober litade den svenska regeringen kanske ännu 
inte på förändringens varaktighet. Tyskarna däremot drog en annan 
slutsats, och detta trots att muren ännu fanns kvar. Episoden illustrerar 
det som andra vittnen har noterat, nämligen att bl.a. ambassadören 
uppenbarligen fram till åtminstone senhösten 1989 överskattade det 
polska kommunistiska partiets möjlighet att överleva, eller mer gene-
rellt, som dåvarande chefen för UD:s politiska avdelning uttryckte det 
under rubriken ”Vi vågade inte tro”: den svenska beredskapen ”inför 
vad som hände i Östeuropa 1989” var inte särskilt god. ”Det fanns länge 
ingen strategisk filosofi, inga organisatoriska ramar och inga ekono-
miska resurser för att möta de nya utmaningarna.”443 

När det gällde LO, så bidrog utvecklingen i Europa och i världen, 
med gamla och nya åtaganden till exempel i Södra Afrika, till att Polen 
hamnade mer i bakgrunden. Ett annat skäl var att man från svenskt, inte 
minst från socialdemokratiskt och fackligt håll, trodde sig kunna 
konstatera att Solidaritets sökande efter en ny roll, från facklig och 
allmän oppositionsrörelse till att få ta ansvar för landets styrelse, inte 
riktigt motsvarade den modell man kanske hade tänkt sig och diskuterat 
1988/89. Rune Molin kommenterade detta i mars 1989 med orden att 
Solidaritets politiska aktivitet bidrog till att utvecklingen i Polen började 
”gå snett”.444 Kommentaren är dock inte lätt att förstå, vid denna 
tidpunkt. Även Molin visste ju, vilket hans uttalanden vid mötet 
antyder, att de just då pågående förhandlingarna vid runda bordet 
knappast hade kunnat äga rum utan Solidaritets deltagande. Och även 
han måste nu ha förstått att Solidaritet var mer än en facklig rörelse. Det 
är därför inte heller förvånande att under demokratiseringsprocessen ett 
antal politiska grupperingar kom att växa fram ur dess miljö, med olika 
agendor och ideologiska inriktningar, bland dessa de ledande partierna 
”Medborgarplattformen” (PO) och ”Lag och rättvisa” (PiS).445 

Hur som helst så fanns i Sverige även fortsättningsvis en vilja att odla 
kontakterna med Solidaritet och från LO:s och några LO-förbunds sida 
var man beredd att lämna stöd, ett avsevärt stöd som det skulle visa 
sig.446 Även lokala samarbetsformer skulle prövas, så mellan Metalls 
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Scania-klubb i Södertälje och traktorfabriken Ursus i Warszawa-
området som var Bujaks tidigare arbetsplats.447 Konkreta insatser, ofta 
begärda via Solidaritets informationskontor i Stockholm eller också 
genom ambassaden i Warszawa, övervägdes och beslutades på LO som 
fortsatte på sin gamla linje, att det handlade om fackligt och inte om 
politiskt stöd. Helst ville man också etablera ett bättre nordiskt 
samarbete och även i fortsättningen ”undvika att blanda in FFI”.448 Det 
mest omfattande beslutet var det som fattades av LO:s styrelse den 16 
maj 1989, efter att en delegation hade besökt Polen, när man bestämde 
att skänka en miljon kronor till Solidaritet för ett nytt tryckeri och en 
halv miljon för kursverksamhet. FFI informerades om denna insats. 
Från början var det också tänkt att Ture Mattsson åter skulle få spela en 
aktiv roll vid installationen av tryckeriet, men så blev det inte, även om i-
fonden helst hade velat detta när man förberedde underlaget för LO:s 
beslut, samtidigt som man avvecklade övriga stödformer.449  

Nu skulle relationerna mellan LO och Solidaritet också normaliseras 
på annat sätt. För första gången sedan Solidaritets första kongress 1981 
planerades att en svensk LO-ordförande, Stig Malm, med en officiell 
delegation skulle besöka den polska organisationen. Redan i mars, efter 
utrikesminister Sten Anderssons besök i Polen, hade president Jaruzelski 
via den svenska ambassaden låtit meddela till Stockholm att det vore 
lämpligt med en officiell LO-delegation till Polen, när man nu 
diskuterade i Polen införandet av ”facklig pluralism” enligt ”svensk 
modell”. ”Frågan har alldeles uppenbart starka politiska förtecken”, 
skrev den svenske ambassadören, ”i synnerhet som en svensk LO-dele-
gation till Polen betraktas av polackerna som något av ett genombrott 
därtill föreslaget av [den svenske] utrikesministern till Jaruzelski och 
[den svenske] statsministern till Rakowski”.450 Det var vid denna tid-
punkt – i mars 1989 – ännu tänkbart att den polska regeringen ville 
använda en LO-delegation som ett av medlen för att pacificera 
Solidaritet och för att uppvärdera OPZZ. Av de skälet var det enligt 
regeringens uppfattning lämpligt med ett programlagt möte mellan LO 
och OPZZ. För övrigt ville Jaruzelski att utbildningsfrågor och indu-
strins omstrukturering skulle tas upp. Men ambassadör Öberg antydde 
riskerna med dessa förslag.  

LO var inte beredd att spela Jaruzelskis och Rakowskis spel. En LO-
delegation på ledningsnivå kom inte till stånd förrän under senare 
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hälften av augusti 1989, alltså efter parlamentsvalen i juni, men ett par 
dagar före valet av Polens förste icke-kommunistiske regeringschef. 
Något möte med OPZZ ägde inte rum. Delegationen som förutom 
Wałęsa mötte Warszawa-regionens ordförande Zbigniew Bujak och 
Solidaritets internationelle sekreterare Bogdan Lis, gav enligt Ulf 
Edströms rapport en rätt mörk bild av situationen i Polen, ”med tvära 
kast och motsägelsefulla inslag”. Man talade inom Solidaritet (Wałęsa, 
Bujak och Geremek) t.o.m. om ”att landet hotas av inbördeskrig”, och 
att OPZZ och ”kommunistbyråkratin i olika förvaltningar kommer att 
sabotera reformarbetet”. Ett annat problem som LO:s representanter 
kommenterade var att Solidaritet och dess ledning tydligen inte riktigt 
var beredda på att göra klart för ”arbetarna […] att även de kommer att 
vidkännas ytterligare ekonomiska påfrestningar”. Att komma till rätta 
med den usla ekonomiska situationen var ju huvudproblemet. 451 Även i 
detta avseende tyckte man för övrigt i Sverige att man hade något att 
förmedla, nämligen hur en facklig organisation skulle agera och för-
handla i ett sådant besvärligt läge.452 

I samtal med Bogdan Lis i Gdańsk bekräftade LO sitt löfte att bidra 
till inköp av tryckeriutrustning och bistå i utbildningsfrågor, samtidigt 
som svenskarna meddelade att man avsåg att avveckla stödet till 
Solidaritets informationskontor i Stockholm. ”Från Solidaritets sida 
uttrycktes heller inga invändningar mot detta.”453 Inom Solidaritets led-
ning fanns tydligen inte någon större önskan att behålla kontoret i 
Stockholm, delvis kanske därför att det spelade en mer självständig roll i 
relation till Solidaritets centrala kontor i Bryssel och samtidigt hade 
starka band till Warszawaregionens ledning, medan – även enligt LO:s 
rapport – Lis och ”Gdansk-högkvarteret ville skaffa sig en fullständig 
kontroll över både kontakter och bistånd som gavs från utlandet”. I 
själva verket hade i-fonden, och därmed LO och AIC, redan i juni – 
eventuellt efter Ulf Edströms rapport från besöket i Polen i mars – 
kommit fram till ”att i samråd med Solidaritet i Polen diskutera en 
eventuell avveckling […] inom ett år”.454 

Efter LO:s officiella delegation bekräftade Stig Malm i ett tackbrev till 
Lech Wałęsa de träffade överenskommelserna, berättade att han hade 
diskuterat Polens allvarliga läge med statsminister Ingvar Carlsson och 
representanter för svensk industri, och bekräftade till slut inbjudan till 
sin polska kollega att besöka Sverige med en delegation under våren 
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1990.455 Wałęsa hade ju redan under Solidaritets första fria 16 månader 
bjudits in, ett besök som då inte kunde genomföras, men bjöds nu också 
av LO-distriktet i Stockholms län att delta i Första maj-firandet 1989. 
Denna inbjudan i mars skickades ut vid en något orealistisk tidpunkt 
och kan betraktas mer som en symbolisk gest. Då var ju inte ens runda-
bordssamtalen avslutade, och vart de skulle leda kunde man inte veta vid 
denna tidpunkt.456 Wałęsa hade även efter den första maj 1989 annat att 
tänka på än en Stockholmsresa. Det av LO för 1990 planerade, mer 
officiella besöket av Lech Wałęsa skulle senare leda till viss ömsesidig 
irritation och blev inte heller av. I Sverige fick man intrycket att Wałęsa, 
som senhösten 1989 även skulle till USA, ville bli mottagen nästan som 
en president, en post som han då ännu inte ens kandiderade för. Hur 
som helst kunde besöket då inte genomföras. Ambassaden hade redan 
tidigare vid flera tillfällen gett uttryck för en viss frustration över att 
kontakterna mellan Sverige och Polen inte utvecklades mer intensivt.457  

Ingvar Carlsson hade vid sitt besök i oktober 1989 hos den nya 
regeringen i Warszawa uttryckt en mycket positiv inställning till det nya 
Polen och den pågående demokratiska processen. Den hade Sveriges 
fulla stöd.458 Men den politiska utvecklingen i Polen och de snabba skift-
ningarna efter frigörelseprocessen i Central- och Östeuropa tvingade 
fram omorienteringar, inte minst på LO, där de goda kontakter som 
hade byggts upp med rörelsen Solidaritet avsevärt försvagades. Polska 
förväntningar kunde inte uppfyllas, trots det på politisk nivå ny-
etablerade Östersjösamarbetet.  

Att förväntningarna var överdrivna på den polska sidan konstatera-
des både på ambassaden i Warszawa och på UD.459 Det fanns ju gränser 
när det gällde Sveriges ekonomi. Det skulle inte dröja länge, innan man 
tvingades notera på ambassaden att Sverige ur polsk synvinkel hade 
flyttats in i bakgrunden och nu var ”som alla andra”, ja kanske hade 
hamnat efter övriga Västeuropa, och detta trots den polska uppskatt-
ningen av Sveriges tidigare stöd- och nu senare förmedlingsinsatser.460 
Förbindelserna till Sverige riskerade att tonas ner, även om man i Polen 
var medveten om att Sverige 1989/90 åter var först med att lämna 
bistånd och även om det, ett tag till, fanns ett visst intresse för den 
”svenska modellen”, som ambassadör Öberg den 17 april 1990 skrev till 
kabinettssekreteraren Pierre Schori. Han fortsatte: ”Att som Carl Bildt, 
tid efter annan, dödförklara den svenska modellen som attraktionskraft 
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för folken i Östeuropa tror jag bygger, i bästa fall, på bristande kun-
skaper. Och då skall man ha klart för sig att jag aldrig ansett moderat-
ledaren som särskilt okunnig.”461 Men samtidigt kunde Öberg alltså 
notera att Sverige hade ”blivit en av många”, men att ”vårt geografiska 
läge och våra gemensamma intressen” talade för ett nära, ”regionalt 
samarbete av det slag Geremek skisserar”, och då skulle ”vi [ha] all 
anledning att känna oss nöjda”. Men då krävdes också att Sverige förblev 
aktivt och inte – som man misstänkte t.ex. i USA – intog en allt för kylig 
hållning gentemot Polen.462 

Osäkert var också vem den svenska socialdemokratin skulle betrakta 
som sin eventuella partner i Polen. Lipski hade tidigare besökt Sten 
Andersson och då inte bara som representant för den gamla KOR-
oppositionen, utan även för det nyupprättade socialdemokratiska partiet 
PPS. I början av 1989 sökte inte bara Solidaritet, utan även det sönder-
fallande polska kommunistpartiet PZPR nya kontakter med SAP och 
den nordiska socialdemokratin över huvud taget.463 Det dröjde dock inte 
länge innan partiet var upplöst. Solidaritet i sin tur splittrades snart i 
olika riktningar. Den mer socialdemokratiskt orienterade, ledd av Soli-
daritets gruppledare i Sejmen, senare (1997) utrikesminister Geremek, 
hade enligt ambassaden osäkra framtidsutsikter.464 Molins tidigare 
nämnda kritiska uttalande i LO:s internationella kommitté om Solida-
ritet, just när under rundabordssamtalen från februari till april ”the 
Polish ’Refolution’”465 var på väg med Solidaritet som en av huvud-
aktörerna, kan ses som en prognos inför en kommande utveckling. 
Ändå skulle LO lämna fortsatt och i Polen välbehövligt stöd, slog Molin 
fast. Men liksom nästan tio år tidigare betonade han ”att det är det 
fackliga samarbetet vi vill utveckla, inte det politiska”.466  

För Solidaritets del normaliserades relationerna ytterligare när LO 
skickade en officiell representant till organisationens andra kongress, 
19-24 april 1990, den första i den demokratiska republiken Polen, en 
republik som Solidaritet hade stridit för under så lång tid. Nu var det 
inte någon ur ledningen som skickades, utan chefen för Internationella 
enheten, Ulf Edström, vilket kanske antyder något om hur relationen 
mellan Sverige och Polen utvecklades? Minnet av det nära samarbetet i 
det förflutna höll tydligen på att sjunka undan. Detta samarbete 
nämndes inte heller i Edströms tal till kongressen, utan detta handlade 
främst om framtidens utmaningar. Polska Solidaritet var ju inte heller 
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längre den enda mottagaren av svenskt fackligt stöd till Central- och 
Östeuropa.467 Utvecklingen i det demokratiska Polen och Solidaritet 
med alla konvulsioner väckte också framöver en viss undran i Sverige. 
Men främst var det utvecklingen i de länder som nu frigjorde sig från 
Sovjetunionen som medförde att användandet av biståndsanslagen fick 
tänkas över och omprioriteras, även i relation till länderna utanför 
Europa! Det handlade ju, med formuleringen i LO:s verksamhets-
berättelse för 1990, om en ”revolutionerande omvandling av fack-
föreningsrörelsen [...] i Östeuropa” som ställde nya och ökande krav.468 

Även relationen till Solidaritets konkurrent, nu fristående OPZZ, 
förändrades.469 Både ”Solidarność” (NSZZ) och OPZZ är nu medlemmar 
av den fackliga internationalen ITUC som i oktober 2013 hade 325 
medlemsorganisationer i 161 länder, bland dessa från Sverige LO, TCO 
och SACO. Solidaritet hade redan tillhört båda de internationaler som 
2006 bildade gemensamma ITUC, nämligen ICFTU (FFI) och WCL. 
OPZZ upptogs 2006 i nybildade ITUC. Det kan också noteras att Polen 
nu är ett av länderna i EU med den lägsta fackliga organisationsgraden, 
en dramatisk nedgång sedan den tid då ett medlemskap i den kommunist-
styrda fackliga organisationen var närmast obligatoriskt och i jämförelse 
med Solidaritets medlemstal under storhetstiden 1980/1981.470 

Stöd på vägen in i ett nytt samhälle 

Efter den svenska fackföreningsrörelsens första och stora insatser för 
Solidaritet 1980 och 1981 för att hjälpa organisationen skiftade stödet 
efter militärlagarnas införande i Polen den 13 december 1981. Det första 
som behövdes var humanitär hjälp för drabbade Solidaritetsmedlemmar 
och deras familjer. Arbetarrörelsens instrument för internationell hjälp, 
AIC och i-fonden, aktiverades ytterligare genom omfattande insam-
lingsaktioner, med stöd av rörelsens organisationer. Engagemanget var 
brett och kunde till att börja med dessutom samordnas med statliga 
insatser. Samtidigt protesterade arbetarrörelsens ledningsgrupper skarpt 
mot det som hände i Polen och försökte genom återkommande mani-
festationer och uttalanden påverka regimen. Inte minst viktigt var det att 
sprida information om det som skedde och att lämna juridiskt stöd i den 
mån det var möjligt. Ett viktigt instrument och en viktig mellanhand var 
Solidaritets av LO (del-)finansierade informationskontor i Stockholm, 
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vilket inte minst gällde för opinionsbildning, men även för förmedling 
av kontakter och för hemliga verksamheter som smuggling av skrifter 
och diverse utrustning. 

”Den polska frågan” sysselsatte svensk arbetarrörelse, i första hand 
LO, under hela 1980-talet, men under årtiondets senare hälft tog facklig 
hjälp till självhjälp över. De humanitära insatserna fortsatte men tonades 
ner. Efter Gorbatjovs makttillträde 1985 i Sovjetunionen och den polska 
regimens tilltagande insikt att det behövdes en större öppenhet för att 
kunna lösa Polens problem, fanns det möjlighet till visst organisations-
stöd vilket också gavs till Solidaritets illegala aktivitetsgrupper. Nya 
kontakter upprättades och möjligheter till besöksutbyten utnyttjades. 

En tredje fas inträdde under 1980-talet sista år, då de fackliga 
kontakterna mellan Västs fackliga centra och Solidaritet allt mer kunde 
normaliseras, med Solidaritets anslutning till FFI 1986 som markant 
händelse, även om LO ansåg att utvecklingen egentligen ännu inte var 
mogen för ett sådant steg. Samtidigt pågick samtal på hög politisk nivå 
mellan svenska socialdemokrater å ena sidan, polska såväl regerings- 
som Solidaritetsrepresentanter å den andra om hur Polen kunde 
omformas till ett mer demokratiskt styrelseskick, där ”facklig pluralism” 
var ett nyckelord och ”den svenska modellen” fördes på tal. LO stod vid 
dessa samtal mer vid sidan om, men noterade också att intresset för 
Sverige och den svenska fackföreningsrörelsen var stort. Men för LO:s 
del stod nu i förgrunden dels att bidra med nya resurser till den officiellt 
åter erkända polska organisationen, bl.a. för att starta nya tryckerier, 
dels att etablera reguljära kontakter på ledningsnivå, samtidigt som man 
fortsatte med att hålla distans till den ”officiella” fackliga organisationen 
(OPZZ) som stod det gamla kommunistpartiet nära.  

Men även om Sverige och svensk arbetarrörelse hade goda möjlig-
heter att kunna spela en positiv roll för den polska utvecklingen, att 
åtminstone kunna behålla goda och givande kontakter, så tycks glöden 
snart ha falnat. Visserligen var statsminister Ingvar Carlsson den förste 
regeringschef från ett västland som besökte den nya, icke-kommu-
nistiskt ledda regeringen, nämligen i oktober 1989. Men efter Berlin-
murens fall och ekonomiska kriser, inte minst i Sverige, ändrades 
prioriteringarna och intresset för Polen tycks ha sjunkit undan. Flera av 
Östersjöområdets nygamla stater hade trätt in på scenen. De spelade nya 
roller, med nya krav på Sveriges uppmärksamhet och resurser. ”Polen 
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ligger oss nära”, sade Olof Palme 1982 för att uttrycka Sveriges stöd för 
det polska folket under militärlagarnas tid. Nu är både Sverige och Polen 
medlemmar av den Europeiska Unionen och Polen ligger fortfarande 
nära – åtminstone geografiskt. 
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För Polen i främmande land 
 

Solidaritets informationskontor i Stockholm 1981–1989 

Paweł Jaworski 
 

Införandet av krigslagar i Polen den 13 december 1981 gav eko i hela 
Västvärlden och inte minst i Västeuropa. Människor gick ut på gatorna 
och protesterade mot Jaruzelskis kupp och uttryckte sitt stöd för fängsla-
de Solidaritetsaktivister. I många länder grundades solidaritetskom-
mittéer för att ge materiellt stöd och sprida information om händelserna 
i Polen. Sverige var inget undantag. Den geografiska närheten gjorde att 
det där fanns ett särskilt intresse för de polska frågorna. Redan de första 
dagarna efter kuppen började polacker som bodde i landet organisera 
sig. Snart fick de hjälp av den svenska Landsorganisationen (LO) som 
hade stött Solidaritet alltsedan rörelsens start.1  

LO stödde polackernas kamp mot regimen genom att finansiera 
Solidaritets Informationskontor i Stockholm (SIKiS). Kontoret, som låg 
på Västmannagatan 9, 3 trappor upp, uppfattades av svenskarna som 
Solidaritets officiella representation i Stockholm. Liknande informa-
tionskontor med ambitionen att samordna informationsverksamhet och 
stödinsatser för Solidaritet öppnades i flera andra länder. Solidaritets-
funktionärer, som vid införandet av krigslagarna befunnit sig utom-
lands, möttes i december 1981 i Zürich och i januari 1982 i Bryssel. De 
enades om att de enskilda kontoren och kommittéerna borde samarbeta. 
Den uppfattningen delades av Solidaritets Tillfälliga samordningskom-
mission (TKK),2 som etablerades som underjordisk organisation den 22 
april 1982. TKK manade stödkommittéerna i utlandet till samordning 
och samarbete. Vid ett sammanträde i Oslo i juli 1982 bildades Utländ-
ska samordningskontoret för Solidaritet med säte i Bryssel. Den belgiske 
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historikern Idesbald Goddeeris kallade Bryssel-kontoret ”Solidaritets 
utrikesdepartement”, men kontorets filial i Paris – där man gav ut Infor-
mationsbulletinen, samordningskontorets viktigaste tidskrift – hade en 
likvärdig ställning.3 Solidaritets Informationskontor i Stockholm hade 
ett nära samarbete med både Bryssel- och Pariskontoren. De tre enades 
om att Stockholmskontoret skulle täcka hela Skandinavien med sin 
verksamhet.4 Kontoret i Bryssel erkändes som Solidaritets ledande 
utländska representation och Stockholmskontoret accepterade till att 
börja med dess direktiv.5 

Kontorets etablering och rekrytering av personal 

Samma dag som krigslagarna infördes inleddes den polska infor-
mationsverksamheten. En central roll spelades av Jakub Święcicki som 
var känd som tidigare KOR-aktivist och som en icke-officiell represen-
tant för Solidaritet. Svenska journalister samlades kring honom för att få 
information.6 Genom Święcicki fick de träffa Stefan Trzciński, som var 
funktionär vid Solidaritets länsavdelning i Mazowsze och som befann sig 
i Sverige för att besöka sin son när krigslagarna infördes.7 

Redan den 13 december genomförde polacker i Stockholm en 
demonstration. Trots kylan samlades flera hundra demonstranter på 
Sergels torg. Även många svenskar dök upp. Några dagar senare, den 17 
december, anordnades en ny demonstration. Cirka 7 000–9 000 män-
niskor tågade genom stadens centrum till Folkrepubliken Polens ambas-
sad. Samma dag etablerades en första kontakt med oppositionen i Polen 
genom att Święcicki reste till Ystad, dit den första färjan från Polen 
sedan den 13 december anlänt. Ombord fanns sjömannen Marek Tarka 
som medförde brev till Święcicki samt till Józef Lebenbaum och Marian 
Kaleta, som redan arbetade för Solidaritet i södra Sverige.8 

Den fortsatta utvecklingen av Solidaritets aktiviteter i Sverige låg nu i 
händerna på svenska myndigheter och organisationer. LO hade haft 
livliga kontakter med Solidaritet i Gdańsk redan från den nya fack-
föreningens födelse och uttryckte snabbt sitt fördömande av krigs-
lagarna. LO intog även en ledande roll vid etableringen av Solidaritets 
representation i Sverige. Något protokollfört beslut på att stödja Soli-
daritets Informationskontor har inte återfunnits. Men redan den 14 
december 1981, när Święcicki var på väg till Ystad, gick LO och TCO ut 
med ett gemensamt pressmeddelande där de protesterade mot över-
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greppen mot Solidaritet och förklarade att de också i fortsättningen på 
olika sätt skulle ge Solidaritet sitt fulla stöd.9 Samma dag sände Lars-
Göran Pettersson vid LO:s informationsavdelning ut ett cirkulär till 
samtliga lokalorganisationer som likaledes betonade viljan att fortsätta 
stödet för den oberoende fackföreningsrörelsen i Polen. Pettersson 
meddelade också att han själv och Ture Mattsson, teknikombudsman 
vid Grafiska Fackförbundet som arbetat på heltid med teknisk assistans 
till Solidaritet, skulle ansvara för det fortsatta stödet till Solidaritet. De 
skulle ta hand om samarbetet med andra berörda organisationer, 
inklusive polska emigrantkretsar, vars språkkunskaper var ovärderliga.10 
Strax före jul uppvaktades LO av en delegation från Solidaritet ledd av 
Trzciński som vädjade om stöd för att etablera ett informationskontor. 
De fick ett positivt besked: en lokal skulle ställas till kontorets 
förfogande och det skulle få ekonomiskt bistånd från i-fonden, dvs. 
Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond. Kontoret skulle arbeta 
oberoende av LO och AIC och Trzciński skulle fungera som dess chef.11 
Det senare var, som vi snart ska se, ett beslut som skulle vålla åtskillig 
oro bland Solidaritets-aktivisterna i Stockholm. 

Enligt dess egen första verksamhetsberättelse grundades kontoret den 
27 december 1981.12 Då inleddes också planeringen av det framtida 
kontorets arbete. Med den för Solidaritet så karakteristiska improvisa-
tionsförmågan kom snabbt en konkret och genomförbar verksamhets-
plan på plats. Dokumentationen från denna första etapp av kontorets 
existens är dock ofullständig; bland annat saknas protokoll från det 
första konstituerande sammanträdet.  

Det första bevarade protokollet är från det andra konstituerande 
sammanträdet den 11 januari 1982. I mötet deltog de personer som 
inledningsvis varit engagerade i kontorets etablering, samt från LO:s 
sida Irena Lundberg.13 Diskussionerna handlade mest om hur kontorets 
framtida verksamhet skulle bedrivas. En rapport från ett möte för 
Solidaritetsaktivister i Bryssel den 8-9 januari lästes upp, och de anvis-
ningar som där gavs för Solidaritets utlandskontor diskuterades. Dess-
utom redogjorde Trzciński för sina samtal med LO:s representanter, 
Rune Molin och Thorbjörn Carlsson, chef för LO:s internationella 
enhet. Dessa hade lovat ett materiellt stöd till kontoret i form av 
kontanter som överfördes till ett speciellt bankkonto (till en början 
15 000 kronor) samt nyttjanderätt till en lokal med lämplig utrustning. 
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Därefter lade deltagarna fram sina tankar om kontorets framtida 
verksamhet. Święcicki framhävde att det viktigaste var att ”samla, 
bearbeta och sprida information om situationen i Polen”. Därför borde 
man först skapa kontakt med oppositionen i Polen och med Solidaritets 
övriga utländska informationskontor.  

Från andra informationskällor som tidningar, tv och radio skulle 
nyheter samlas in och publiceras i en informationsbulletin. Enligt 
Święcickis uppfattning krävde denna typ av arbete två befattningar – en 
maskinskriverska och en översättare. Trzciński lade till några andra 
uppgifter som kontoret skulle sköta: att mobilisera och samordna stödet 
för Solidaritet i landet, knyta kontakt med olika humanitära organi-
sationer och centra för polska immigranter, hålla kontakt med lokala 
fackliga organisationer samt ordna samarbetet med Solidaritets övriga 
kontor. Enligt Trzcińskis uppfattning krävde de uppgifterna ytterligare 
två heltidsbefattningar – en för kansliarbete och en för ekonomiska och 
administrativa frågor. Man bestämde att Katarzyna Hanuszkiewicz 
skulle arbeta på kansliet, och att Trzciński skulle ansvara för de 
administrativa och ekonomiska uppgifterna. Dessutom kom deltagarna 
överens om att Święcicki skulle ansvara för informationsverksamheten. 
Man skulle be LO:s ledning att täcka kostnader för fyra anställda vid 
kontoret. Under en öppen omröstning, där bara medlemmar i Soli-
daritet deltog (Bogucka, Kasprzak, Tarka, Trzciński, Mayer), valdes 
Święcicki till kontorschef, och Bogucka och Trzciński till biträdande 
chefer. Man utsåg även en rådgivargrupp (Maria Borowska, Ryszard 
Szulkin, Aleksander Orłowski, Elżbieta Święcicka).  

Snart visade det sig att Święcicki var en persona non grata för LO. 
Redan dagen efter att han valts till kontorschef förklarade representanter 
för LO att de inte kunde acceptera honom som chef för kontoret. LO 
hade tagit avstånd från Święcicki redan i början av 1981 då Solidaritet 
föreslagit honom som samordnare för stöd från Fri Fackförenings-
internationalen (FFI) genom Sverige till Polen. Den 17 december gick 
Thorbjörn Carlsson ut med ett extra pressmeddelande i vilket han efter 
rubriken ”OBS! Var god notera följande”14 förklarade att ”[d]e enda som 
i Sverige kan sägas vara ’Solidaritets representanter’ är personer med 
uppdrag inom Solidaritet i hemlandet som p.g.a. händelseutvecklingen 
nu kommit hit eller råkade vara i Sverige vid tiden för militäraktionen.” 
Han upplyste vidare att ”ledningen i Gdansk” dragit in alla fullmakter 
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att verka som Solidaritets representanter i utlandet.15 Enligt dessa 
riktlinjer kunde den i Sverige sedan länge boende Święcicki inte 
betraktas som en legitim representant för Solidaritet. Säkert fanns det 
också andra skäl för misstänksamheten mot honom. För det första var 
han aktiv medlem i ett liberalt parti (Folkpartiet), medan LO stod 
Socialdemokratin nära. För det andra verkar det som om Święcicki 
genom ett temperamentsfullt och självständigt agerande väckt misstro 
bland LO:s fackliga funktionärer som var vana vid disciplin. För det 
tredje hade han haft kontakter med chefen för AFL-CIO:s kontor i 
Europa, Irving Brown, och inom LO ansågs samröre med denne ame-
rikan, som misstänktes för samarbete med CIA, som kompromette-
rande. Mot allt detta vägde ett formellt medlemskap i Solidaritet lätt.16 
Enligt LO:s uppfattning borde kontoret ledas enbart av Trzciński. Han 
var en genuin fackföreningsmedlem från Polen, vilket var en för LO av-
görande omständighet och han var redan känd för många sedan han 
fungerat som värd för en LO-delegation som besökte Solidaritets region-
avdelning i Warszawa vid månadsskiftet november/december 1981.17 

LO:s hållning kritiserades av fyra medlemmar i Solidaritet som ansåg 
att rörelsens idé var att samla personer med olika åsikter, men förenade i 
kampen för fackliga och mänskliga rättigheter. I en skrivelse till LO 
hänvisade de till överenskommelser som gjorts i Bryssel samt framhävde 
vikten av att det beslut som kontorets anställda fattat i demokratisk 
ordning respekterades. De underströk också vilken viktig roll Święcicki 
hade för det arbete som nu inletts. De tyckte att LO:s ingripande var 
orimligt, inte minst mot bakgrund av att Święcicki var allmänt känd som 
Solidaritets representant. De klagande hänvisade också till Solidaritets 
medlemskort som utfärdats av distriktsledningen i Poznań.18 Dagen efter 
svarade Thorbjörn Carlsson i brysk ton. Han påpekade att ”[k]ontoret 
skall vara helt fristående och självständigt i förhållande till LO och AIC” 
men för att Informationskontoret skulle kunna anses som en del av 
Solidaritet måste det, menade han, ledas ”av någon som är medlem i 
Solidaritet och som fått förtroendet inifrån organisationen”. En sådan 
person var enligt hans uppfattning Stefan Trzciński som i Sverige 
kommit att bli den ”mest kände och anlitade”. Det var också till honom 
som samma dag, den 13 januari, lokalen på Västmannagatan över-
lämnades till Informationskontoret.19  
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Två dagar senare – den 15 januari – skickade LO:s ledning ett cirkulär 
(undertecknat av Lars-Göran Pettersson) till alla distrikt. Där infor-
merades om att LO beslutat hjälpa till att etablera Informationskontoret 
och att det skulle få stöd från i-fonden. Alla polacker som befann sig i 
Sverige, liksom alla svenskar, uppmanades att stödja Solidaritet. Pen-
ningstöd kunde överlämnas till i-fondens specialkonto (kontonumret 
meddelades på ett flygblad om penninginsamling för Polen redan den 23 
december). Annat materiellt stöd som t.ex. kläder skulle överlämnas till 
Svenska Röda Korset och Rädda Barnen. Att notera är också att LO:s 
distrikt uppmanades att inte delta i Solidaritetskommittéer som etab-
lerades utanför arbetarrörelsen.20 

Den 15 januari 1982, samma dag som LO:s cirkulär gick ut, ägde 
Informationskontorets tredje sammanträde rum. Efter en längre diskus-
sion accepterade de närvarande LO:s uppfattning om vem som skulle 
leda verksamheten. Till kontorschef valdes Trzciński – valet upphävde 
samtidigt det föregående valet från den 11 januari. Därutöver antogs 
riktlinjer för hur kontoret skulle ledas i framtiden. Man beslutade att 
viktigare beslut skulle fattas ”på ett demokratiskt sätt”.21 Tydligen hyste 
man farhågor för att Trzciński skulle uppträda egenmäktigt och att 
kontoret skulle ledas efter hemliga överenskommelser mellan honom 
och LO:s ledning. Men nu var kontoret etablerat och arbetet kom 
igång.22 På ett sammanträde den 19 januari behandlade man löpande 
organisationsfrågor. Man planerade anordnandet av demonstrationer i 
hela landet den 30 januari i samarbete med LO:s lokalavdelningar.23 Man 
bestämde sig också för att vända sig till statsminister Ola Ullsten med en 
anhållan om att han skulle uttala sig mot den polska regimens repres-
salier mot Solidaritetsfunktionärer. Man tog upp frågan om flygblad 
samt penninginsamling, utnämnde en delegation för ett möte med Olof 
Palme samt bestämde vem som för kontorets räkning skulle resa till 
Köpenhamn för att träffa danska fackföreningsfunktionärer. Man 
diskuterade även de materiella behoven; det var nödvändigt att inför-
skaffa ett kassaskåp samt få bekräftelse från LO att de skulle täcka lönen 
för en maskinskriverska och en tolk/översättare.24 

Det verkade alltså som om LO:s ingrepp i valet av kontorschef nu 
hade accepterats. Men den 28 januari gjorde de som stödde Święcicki ett 
nytt försök att få en ändring till stånd. I ett brev till LO påpekade de att 
man en månad efter kontorets öppnande (från den 30 december) kunde 
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se tecken på Trzcińskis oförmåga att leda verksamheten. De anklagade 
honom för att provocera fram ”upprepade konflikter” och tyckte därför 
att det var nödvändigt att utse en annan chef.25 Men på LO var 
internationelle sekreteraren Carlsson fortfarande orubblig. Han ansåg 
att det var just Święcicki som var orsak till tvisten och bar ansvaret för 
att arbetet gnisslade.26 Święcicki tvingades lämna kontoret. 

Nästa fas i tvisten mellan Święcicki och LO började med att 
popgruppen ABBA tillfrågades om de vill delta i ett amerikanskt tv-
program till stöd för Solidaritet, ”Let Poland be Poland”. De bad 
Święcicki om råd och han tyckte de skulle delta. Efteråt uppstod en 
debatt om ABBA:s medverkan och i den förklarade Święcicki att Soli-
daritet stödde deras besluta att delta. I ett utförligt pressmeddelande från 
LO som aldrig publicerades men ändå delgavs Informationskontoret 
framhölls att Święcicki inte agerade i egenskap av ombud för Solidaritet 
utan enbart som privatperson. Vad gällde ledningen av Informations-
kontoret upplystes om att LO redan från början önskat att dess chef 
skulle vara medlem i Solidaritet, vilket var fallet på de andra utlands-
kontoren. Hade man valt Święcicki, som dels inte var medlem i 
fackföreningen, dels inte besökt Polen på åtta år (vilket var osant), hade 
det inte varit Solidaritets informationskontor, och då skulle LO inte 
kunnat finansiera det. I och med att kontoret skulle samarbeta med olika 
svenska institutioner och organisationer, var det ur LO:s synvinkel 
viktigt att det framhävdes att kontoret hade en entydig fackförenings-
karaktär. Święcickis närvaro skulle ha försvårat dess arbete. Den enda 
acceptabla kandidaten var således Trzciński som hade gjort ”en mycket 
god insats genom sin medverkan runtom i landet”.27 LO:s ordförande 
Gunnar Nilsson redovisade samma argument i brev till Święcicki själv.28 

När Informationskontoret höll nytt möte den 24 februari, med 
deltagande av ett tiotal Solidaritetsmedlemmar, var stämningen annor-
lunda, liksom deltagarnas sammansättning.29 Frågan om posten som 
kontorschef togs åter upp och i en hemlig omröstning valdes åter Stefan 
Trzciński. En styrelse utsågs med Trzciński som styrelseordförande, 
Katarzyna Sławska som sekreterare och Bogumił Hausman, Marek 
Michalski och Roman Koronkiewicz som ledamöter. En nära samarbets-
partner blev Justyn Depo. Alla dessa hade deltagit i demonstrationerna 
på Sergels Torg i Stockholm i december och hade då av Trzciński 
övertalats att arbeta vid kontoret.30 
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Trzciński underströk också att kontoret nu fullgjorde de uppgifter 
som tidigare bestämts. Man hade knutit kontakt med Solidaritets-
aktivister i Gdańsk och i Mazowsze och tagit upp ett samarbete med de 
övriga utlandskontoren och med svenska massmedier.31 Några tiotal 
Solidaritetsmedlemmar samt ett antal medlemmar i de redan existe-
rande polska emigrantorganisationerna hade deklarerat att de var 
beredda att arbeta för kontoret. Dessutom skulle en rådgivargrupp 
bestående av sju personer knytas till kontoret. Den skulle utgöras av den 
tidigare utsedda gruppen plus ytterligare en person – Święcicki. Grup-
pen skulle fungera enligt stadgar som fastställdes under sammanträdet. 
Generellt skulle kontoret fungera i enlighet med de föreskrifter som 
antagits vid två sammanträden för Solidaritetsfunktionärer i exil – i 
Zürich den 19 december 1981, samt i Bryssel den 8 – 9 januari 1982.  

Under en tid framöver, ända tills ekot av konflikten om kontorets 
ledning klingat av, var medarbetarna tvungna att offentligt förklara sin 
ställning. När Dagens Nyheter den 15 mars publicerade en artikel om 
konferensen ”Alla folks frihet – hela världens fred” där det nämndes att 
Trzciński, som deltog i konferensen, var chef för det ”LO-styrda” Soli-
daritets Informationskontor, skickade kontoret omgående en rättelse till 
redaktionen där det påpekades att: ”Vi vill här tillägga att kontoret arbetar 
helt på självständiga grunder. Det är «styrt» av en styrelse på fem per-
soner, demokratiskt valda av 20 Solidarnosc-medlemmar, som befinner 
sig i Sverige, och det är inte, som påstås i artikeln, styrt av LO.”32 

Święcicki, som varit en huvudperson under kontorets turbulenta 
inledningsfas, var formellt fortfarande medlem i kontorets rådgivar-
grupp, men i praktiken drog han sig undan. Tillsammans med några av 
de personer som stött honom, försökte han bedriva informationsverk-
samhet men, med andra arbeten att sköta och utan ekonomiskt stöd, 
kunde han inte nå samma effekt som kontoret, som kunde arbeta med 
stöd från LO.33 

Att tvisten om kontorets ledning var över innebar inte slutet på 
interna konflikter. Protokollen från styrelsesammanträdena visar att det 
vardagliga arbetet på kontoret var fyllt av spänningar, stridigheter och 
persongräl. Under de efterföljande månaderna kritiserades Trzciński för 
olämpliga uttalanden till pressen och för att han inte redovisade de 
medel som överlämnades av LO för kontorets räkning (se nedan). Idag 
hävdar kontorets personal att Trzciński var auktoritär, att han inte tålde 
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någon diskussion och rent av ringaktade personalen.34 De minns honom 
som en diktatorisk person som ofta hamnade i konflikt och var svår att 
samarbeta med. Hans stil var oförenlig med Solidaritets anda. Sannolikt 
bidrog även generationsskillnaden till missförstånden. Trzciński var en 
veteran från upproret 1944 i Warszawa, och de övriga personerna var 
unga människor i 30-årsåldern. På LO var man sannolikt omedveten om 
dessa spänningar eftersom kontakterna gick genom Trzciński. 

På kontorets styrelsesammanträde den 21 juli gjordes det första 
försöket att förändra situationen. Trots Trzcińskis motstånd beslöt 
styrelsen att han måste komma överens om innehållet i pressmed-
delanden med minst en annan person på kontoret. Dessutom föreslog 
man att vissa av kontorschefens uppgifter skulle fördelas på andra 
händer, och man utsåg Marek Michalski till, som man uttryckte det, ”en 
buffert mellan Stefan och kontorets övriga personal”. Trzciński 
accepterade inte dessa förslag och därför beslöt styrelsen avskeda honom 
med anledning av hans ”obefintliga förmåga att förstå och problem med 
att komma överens i det gemensamma samarbetet”. Detta var dock bara 
en demonstration, och styrelsemedlemmarna deklarerade strax därpå att 
samarbetet med Trzciński skulle fortsätta. Omsorgen om kontorets 
verksamhet var överordnad. Trzciński måste ha insett att en kom-
promiss var nödvändig, för till slut accepterade han att dela ledarskapet 
med Michalski.35 Han vägrade dock att dela sin lön med honom, 
eftersom den inte var hög, och skulle den minskas skulle det omöjliggöra 
en normal tillvaro för honom. Personalen accepterade detta argument, 
de visste ju – genom Trzciński – att LO inte skulle täcka kostnaderna för 
ytterligare en befattning.36 Konflikten hade tillfälligt bilagts och den 
upphörde slutligen under ganska dramatiska omständigheter. Som 
Katarzyna Sławska minns det idag uppstod ett bråk under vilket 
Trzciński blev mycket svag och fördes till sjukhus.37 Efter hans åter-
komst kunde han övertygas om att han inte lämpade sig som chef. Man 
bestämde att han skulle avgå ”på grund av medicinska skäl”. Detta 
argument accepterades av LO. Förändringarna i kontorets samman-
sättning sammanföll med chefsbytet på LO:s internationella enhet – 
Thorbjörn Carlsson ersattes av Erik Karlsson, vilket säkert bidrog till att 
Trzcińskis avgång inte väckte någon större uppmärksamhet på den 
svenska sidan.38 
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Under perioden 27 oktober till 17 november 1982 höll kontoret fyra 
styrelsemöten om ledningsfrågan och därefter var Marek Michalski 
installerad som ny chef för Solidaritets Informationskontor. Trzcinski, 
som kritiserades för auktoritära ledningsmetoder och bristande effekti-
vitet, blev formellt uppsagd per den 1 november. Han blev kvar vid 
kontoret men kom, såvitt man kan bedöma, aldrig att spela någon mer 
betydande roll.39 I början av 1983 drog han sig i princip undan och 
började i stället arbeta i olika äldre polska exilorganisationer. När han 
begav sig utomlands på en tjänsteresa å kontorets vägnar, gjorde han det 
på egen bekostnad och han ålades av styrelsen att offentligt förklara att 
Marek Michalski var styrelseordförande och ansvarig för kontorets hela 
verksamhet.40 

Kontoret sköttes nu av en grupp välutbildade exilpolacker. Marek 
Michalski hade en examen från fakulteten för polsk filologi vid 
Warszawas universitet. Han hade också studerat i Sverige under 1970-
talet. Han hade arbetat på en kulturredaktion vid Polska TV och varit 
ansvarig för innehållet i tv-programmet ”Pegaz”. Vid TV hade han varit 
med om att bilda en Solidaritetsavdelning. Han var på besök i Sverige 
1981 och hade tänkt återvända till Polen den 23 december, men 
stoppades av krigslagarna.41 Katarzyna Sławska var också utexaminerad 
från fakulteten för polsk filologi vid Warszawas universitet och arbetade 
som redaktör på förlaget ”Iskry”. Samtidigt samarbetade hon med förlag 
som sysslade med underjordisk litteraturspridning (Biblioteka 
Historyczna i Literacka, Wydawnictwo KRĄG) där hon redigerade 
böcker av Bohdan Cywiński, Michał Głowiński, och även ”Polens 
moderna historia” av Wojciech Roszkowski, som skrev under pseudo-
nymen Andrzej Albert. Vid kontoret arbetade även Bogumił Hausman 
som kom från Trestadsområdet vid Östersjökusten (städerna Gdańsk, 
Sopot och Gdynia) och var utexaminerad från Gdańsks Tekniska Hög-
skola. Irena Lundberg arbetade vid kontoret fram till februari 1983, då 
hon blev mammaledig. I ett brev från 1984 kallade Sławska kontorets 
personalsammansättning för ”Gdańsk-Mazowsze-unionen”.42 Men en 
person, Halina Goldfarb, en ”marsemigrant”,43 kom från Łódź. Hon 
skötte det administrativa arbetet och översatte texter för den svensk-
språkiga informationsbulletinen.  

Vid sidan av kontoret fanns rådgivargruppen som spelade en viktig 
roll. Nyckelpersoner i gruppen var Maria Borowska, som hade goda 
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kontakter i svenska socialdemokratiska kretsar och Ryszard Szulkin, 
som medverkade i organiseringen av transporter till Solidaritets under-
jordiska verksamhet, samt även Aleksander Orłowski. 

Finansiering 

Informationskontoret kunde fungera tack vare stöd från LO och AIC. 
Men ekonomin var ett för kontoret svårbemästrat område och kon-
takterna med finansiärerna var komplicerade. Många av problemen kom 
upp på bordet vid ett möte i början av juli 1982 mellan kontoret och LO. 

Vid mötet representerades kontoret av Trzciński och Irena Lundberg, 
LO:s internationella enhet av Ture Mattsson och Thorbjörn Carlsson, 
och LO:s revisionsavdelning av Margareta Fontaine, Gösta Wasell och 
Nils Lampa. Carlsson påpekade att Solidaritets Informationskontor var 
oberoende och inte underordnat några andra organisationer, men att 
det icke desto mindre måste följa svenska lagar och svenska regler. Han 
lade även till att mötet inte syftade till att ge direktiv utan att ”kontakter 
av denna typ är värdefulla för en konstruktiv utveckling av samarbetet”. 
Först och främst handlade det om att kontorets redovisning skulle föras 
ordentligt och att minsta lilla finansiella transaktion skulle registreras. 
Kontorets chef förklarade att man inte hade kompetent personal på 
redovisningsområdet. Mattsson föreslog, i all välmening, att någon av 
kontorets anställda skulle kunna delta i en av de ekonomikurser som 
regelbundet anordnades vid LO:s skolor. Hur som helst skulle varje in-
betalning (även anonym) som gjordes till kontorets konto bokföras i 
kronologisk ordning, för att ”möjliggöra en rimlig hantering av stöd-
resurser”.44 Det hörde till bilden att LO inte var den enda bidragsgivaren. 
Betydande finansiellt stöd lämnades även av andra organisationer, 
främst av Tjänstemännens Centralorganisation (TCO),45 och av privat-
personer.46 

Kontoret fungerade i ekonomiskt hänseende som ett sorts fristående 
annex till Landssekretariatet. Som ”kontaktlänk” mellan LO och Soli-
daritet, och samtidigt som kontrollant av kontorets ekonomiarbete, 
utsågs Ture Mattsson. Under den period som kontoret bedrev sin verk-
samhet utövade Mattsson tillsyn över de medel som användes för 
transporter till Solidaritets underjordiska rörelse, och det var till honom 
som kontorets ledning regelbundet redovisade utgifter för det ända-
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målet. Anslaget till kontorets verksamhet redovisades däremot för LO:s 
revisor.47  

För att få en bild av Informationskontorets utgifter måste man alltså 
gå till två olika källor. De till Ture Mattsson redovisade utgifterna för 
transporter till Solidaritet av tryckeriutrustning och annat visar att de 
årliga kostnaderna mellan 1982 till 1987 varierade mellan 181 500 kro-
nor (1983) och 488 000 kronor (1986). Sammanlagt användes 1 748 500 
kronor till detta ändamål. 

Redovisningen för LO:s revisor är inte lika överskådlig och hel-
täckande. Tar man också i beaktande de sporadiska uppgifter som 
noterats i i-fondens och LO:s Internationella kommittés protokoll blir 
bilden att utgifterna för hjälp till Solidaritet dominerar även här. Under 
1982 fick kontoret enligt sin egen årsredovisning 410 000 kronor varav 
merparten uppenbarligen från i-fonden. En del av pengarna (187 000) 
har enligt redovisningen gått till löner; av resten har sannolikt mer-
parten gått till hjälpverksamhet. Av i-fondens styrelseprotokoll framgår 
att den för Informationskontorets ”hjälpsändningar” anslagit 100 000 
kronor för 1983 och 180 000 för 1985.48 Uppgifter saknas för övriga år. 
Begreppet ”hjälpsändningar” är oklart men det har sannolikt rymt allt 
från paket till de internerades familjer till tryckeriutrustning till det 
underjordiska Solidaritet. 

I-fonden anslog även medel till Informationskontorets ”admini-
strationskostnader”. Till det ändamålet fick kontoret, enligt sporadiska 
protokollsuppgifter, 25 000 kronor för första halvåret 1984 och 30 000 
för hela 1985. ”Administrationskostnader” har rimligen syftat på sådant 
som kontorsmateriel, porto och telefon och kanske resor. Någon lokal-
hyra rymdes säkerligen inte i beloppen utan LO har av allt att döma 
upplåtit lokalen på Västmannagatan kostnadsfritt. 

Lönekostnaderna var en snabbt krympande post. I kontorets redo-
visning för LO upptog den posten 187 000 kronor för 1982, 63 000 för 
1983, 2 300 för 1984 och därefter noll. Så ser alltså kontorets ekonomi ut 
om man ser till den bevarade, något ofullständiga, siffermässiga redo-
visningen. Personalens egna upplevelser av kontorets ekonomiska läge 
speglas, även det rapsodiskt, i den bevarade brevväxlingen. 

Så tidigt som i maj larmade Trzciński i brev till Bengt Säve-Söderberg 
att de medel som kontoret fått i januari redan var förbrukade. Fram till 
slutet av april 1982 hade kontorets verksamhet kostat ca 100 000 kronor, 
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varav den största andelen (ca 45 000) utgjordes av löner, fast det bara var 
Irena Lundberg som var anställd på heltid från den 1 april, samt 
Trzciński från den 15 april. Och nu var han alltså tvungen att begära 
mer pengar.49 Brevet förblev förmodligen obesvarat eftersom Trzciński 
översände en liknande skrivelse till Thorbjörn Carlsson, där han 
enträget anhöll om att nya medel skulle beviljas.50 Han skrev att man nu 
var tvungen att till kontorets verksamhet använda medel som var 
anslagna till stöd för Polen. En viss effekt måste Trzcińskis brev ha haft 
för i slutet av september 1982 fick kontoret 200 000 kronor för sin 
verksamhet från AIC:s kassa. Dessutom fick kontoret ca 54 000 kronor 
från andra källor. Efter fortsatta enträgna böner från kontoret överförde 
AIC ytterligare 70 000 kronor.51 Ändå tvingades kontoret använda sig av 
kontokrediter för att täcka sina utgifter. Men inte heller detta räckte för 
löpande behov. Kontorets styrelse gick så långt att man hotade med att 
stänga kontoret i slutet av 1982 om man inte fick ytterligare stöd. 
Samtidigt, i början av november, vände sig Trzciński och Michalski till 
TCO med anhållan om tilläggsstöd, och klagade på att AIC inte höll sina 
löften om materiellt stöd.52 Den senare halvan av 1982 kännetecknades 
således av kamp för att lösa den löpande finansieringen. Drastiska 
besparingar var nödvändiga och personalen använde egna, personliga 
medel för att täcka kontorets utgifter (bland annat begränsade man 
användningen av taxi och avstod från ersättning för gåvor till jour-
nalister och konstnärer). I början av september anställde man Halina 
Goldfarb på deltid, och Marek Michalski beviljades deltidslön, men 
samtidigt minskade man Trzcińskis lön.53 Utomstående personer som 
åtog sig tillfälliga uppdrag åt kontoret arbetade vanligen ideellt; varje 
eventuell ersättning hade undantagskaraktär. Som en exceptionell utgift 
betraktades t.ex. ersättningen till Halina Goldfarb för hennes resekost-
nader från Uppsala till kontoret. Så var fallet även med en engångsersätt-
ning till Jerzy Dzieciaszek som lade upp ett datoriserat register över 
personer som frihetsberövats av regimen i Polen.54 Man sökte ständigt 
efter nya lösningar på de ekonomiska problemen; i november 1982 
försökte kontorets personal driva igenom att medlemmar i Solidaritet 
skulle få förlängt arbetslöshetsunderstöd, men det visade sig oförenligt 
med gällande regelverk.55 

Kontoret klagade ständigt över de krympande resurserna i sina 
samtal med externa kontakter. Detta tjänade även som ursäkt inför Jerzy 
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Milewski i Bryssel som uppenbarligen förväntat sig att kontorets verk-
samhet skulle utvecklas i en mer omfattande skala, och som räknat med 
stöd även till Samordningskontoret. Så tidigt som i maj 1983 under-
rättade emellertid Katarzyna Sławska honom om att stödet till 
Solidaritet i Polen skulle bli oförändrat. Samtidigt, skrev hon, skar man 
ner stödet till kontorets verksamhet och anslog endast 10 000 kronor till 
kontoret för andra halvåret 1983, vilket räckte ”praktiskt taget bara 
täckte telefonräkningarna”.56 De knappa anslagen innebar även att 
Halina Goldfarb förlorade sin deltidslön (den sista lön som betalades av 
kontoret). Hela personalen var tvungen att söka annat arbete eller börja 
studera för att få stipendium eller lån. Detta innebar naturligtvis en 
betydlig begränsning av kontorets verksamhet. Det vardagliga rutin-
arbetet på kontoret upphörde. Sławska sammanfattade det med en viss 
sorgsenhet: ”Och på detta sätt, trots LO:s ofta förekommande försäkran 
om stöd för Solidaritet och för kontoret, begränsades vår möjlighet att 
vara verksamma i Sverige till ett minimum.”57 I slutet av juli 1983 skrev 
hon i dramatisk ton till Irena Goltz i Australien: ”Kontoret i Stockholm 
håller på att dö.” Enligt Sławskas uppfattning kunde man endast räkna 
med stöd från polska emigrantkretsar, eftersom stödet från den svenska 
sidan upphört. Hon menade att svenskar föredrog att fokusera på 
humanitär hjälp, men var ovilliga att finansiera stöd för den 
underjordiska rörelsen, dvs. för transporter av kopieringsapparater och 
av litteratur som var förbjuden i Polen. Därför vädjade kontoret om 
penningstöd var som helst ifrån: ”Jag behöver ju inte förklara för dig”, 
skrev hon vidare, ”hur viktigt detta stöd är, inte heller behöver jag 
klargöra att vi under ett och ett halvt år jobbat hårt för att upprätthålla 
kontakterna i Polen. Dessa kontakter är för närvarande väldigt goda och 
det skulle vara hemskt tråkigt om de skulle tvina bort, enbart på grund 
av att det fattas pengar.”58 Dessa vädjanden resulterade i stöd från olika 
kretsar, bland annat från Jan Nowak-Jeziorański och Jerzy Giedroyc.59 

Solidaritets Informationskontor i Stockholm var, som framhållits, 
nära kopplat till LO. Kontorets omkostnader och lönemedel bestreds av 
AIC, via i-fonden. Men i synnerhet lönemedlen var otillräckliga, och 
under loppet av år 1983 tvingades man övergå till att helt förlita sig på 
ideellt arbete. Genom i-fonden finansierade LO även olika speciella 
operationer som humanitär hjälp, adoptionsprogrammet och smuggling 
av tryckeriutrustning och överförande av kontanter till Solidaritets 
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underjordiska verksamhet i Polen. Trots LO-ledningens officiella dekla-
rationer att kontoret skulle vara oberoende, var det klart att den svenska 
fackföreningsrörelsen i och med det finansiella stödet kom att utöva ett 
stort inflytande över kontorets verksamhet. 

Informationsspridning  

Till en början var informationsverksamhet kontorets viktigaste uppgift. 
Genom att telekommunikationerna mellan Polen och resten av världen 
blockerades fick utlandet under de första veckorna efter införandet av 
krigslagar inga andra nyheter från Polen än officiella meddelanden från 
myndigheterna i Warszawa. I övrigt var omvärlden hänvisad till giss-
ningar. Polacker i Sverige kunde visserligen läsa mellan raderna i 
regeringens uttalanden och få en viss bild av händelseförloppet. Efter en 
tid blev istället underjordiska skrifter som hämtades av personer från 
Polen den viktigaste informationskällan. De utnyttjades som underlag 
för artiklar i Informationsbulletinen och för olika propagandaändamål. 
Detta gällde även publikationer om Polen och Solidaritet som kom ut i 
Sverige. Att färjeförbindelsen mellan Świnoujście och Ystad återupp-
tagits underlättade mycket. Underjordiskt pressmaterial kom till Stock-
holm med 1–2 veckors försening.  

Kontoret fick information främst från medlemmar i Solidaritet som 
reste till Polen med humanitära transporter. Kurirer och andra personer 
som reste till och från Polen lämnade muntliga rapporter till kontoret 
om händelser i hemlandet. Man lyssnade regelbundet till Polska Radion 
i Warszawa samt Radio Free Europe’s polska radiostation i München. 
Man använde sig även av polska tidningar och nyhetsservice från olika 
pressagenturer. Av kontorets verksamhetsberättelse för det första halv-
året 1982 framgår att ”en stor del av informationen (inklusive brev från 
Solidaritets medlemmar som internerats och dömts till fängelse) kom i 
brev som smugglats ut från Polen”.60 Materialet bearbetades och över-
lämnades till svenska tidningar. Kontoret samarbetade regelbundet med 
ungefär 30 journalister som var intresserade av den polska frågan och 
överlämnade material till dem, både på svenska och på polska. Den 10 
juni 1982 anordnades en särskild presskonferens för just den gruppen, 
men med tiden blev det allt svårare att få in nyheter från Polen i svenska 
tidningar. Även material som sänts till utländska tidningar förblev 
otryckt. Materialet från Polen översändes i obearbetad form till ca 100 
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informationscentra världen runt (pressagenter, nyhetsbyråer, polska 
kulturcentra). I bearbetad form togs det in i en informationsbulletin som 
gick ut till 500 mottagare, de flesta prenumeranter.  

Informationsbulletinen kom att bli en central nyhetskälla för polacker 
i Sverige, och kom även att utnyttjas av svenska medier. Redan från 
början innehöll den korrespondens från Polen och en kortare nyhetsdel 
om stödinsatser som genomfördes i Sverige för Solidaritet. Första 
numret kom ut den 12 januari 1982. Det innehöll information översänd 
av personer ”som stod i nära kontakt med Solidaritets ledning i War-
szawa”. Som en värdefull informationskälla fungerade personer som 
kom resande från Polen. Meddelanden från dem fyllde en särskild spalt. 
I det första numret kunde man även läsa om situationen för dem som 
hölls fängslade i interneringsläger, ta del av anonyma rapporter från 
strejker i Huta Katowice stålverk och i koppargruvan i Polkowice och 
studera en kopia av ett underjordiskt flygblad från den 31 januari 1982. 
Där fanns också exempel på hur kommunistpartiets tidning Trybuna 
Ludu bedrev antisemitisk propaganda riktad mot ledande oppositionella 
som Jan Józef Lipski och Bronisław Geremek. Till Informationsbulle-
tinens första nummer bifogades dessutom första numret av en bulletin 
från Solidaritets Informationskontor i Bryssel. Nummer 2 av Stock-
holmskontorets Informationsbulletin kom ut tio dagar senare – den 22 
januari. Denna gång var innehållet ordnat efter ämnesområden: nyheter 
från Polen, domar avkunnande av domstolar enligt krigslagar, dikter 
som beskrev situationen efter den 13 december 1981 och en översikt 
över regeringspressen. Huvudsakligen var det fråga om omtryck av 
material som man fått från Solidaritets underjordiska aktivister i Polen. 
En del av materialet hade smugglats ut från interneringsläger. En artikel 
som dock kontoret självt producerat innehöll en redogörelse för ett 
möte mellan en delegation från kontoret och Olof Palme, som ägt rum 
den 19 januari 1982. Under mötet hade Palme försäkrat att ”det svenska 
socialdemokratiska partiet och den svenska allmänheten” stödde Soli-
daritet och det polska folkets kamp för sociala och ekonomiska 
reformer. Han hade också sagt, ”å partiets vägnar”, att man ”var beredd 
på att ta upp den gemensamma kampen för frigivande av de fängslade 
fackliga ledarna”. Till detta nummer bifogades ett nummer av Soli-
daritets Informationsbulletin utgiven i Bremen. 
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Under de följande dagarna började det komma en större mängd 
flygblad, tidningar m.m. till Stockholm som tryckts illegalt i Polen. 
Informationsbulletinens redaktion bestämde sig för att återge dessa 
ordagrant. Man citerade alltså brev från de häktade, beskrivningar av 
förhållandena under vilka de internerade levde, uppgifter om strejker. 
Dessutom återgavs i sin helhet uttalanden från Solidaritets under-
jordiska ledning samt från Samordningskontoret i Bryssel. Även texter 
från Parisbulletinen återgavs. De följande numren kom ut i tät följd. 
Nummer 3 kom ut den 25 januari, numren 4 och 5 med en dags mellan-
rum – den 1:a respektive den 2:a februari. Avståndet mellan numren 
berodde, åtminstone i början, uppenbarligen på mängden tillgängligt 
material. I nr 7 återgavs ”Tillfälliga verksamhetsregler för Solidaritets 
informationskontor utomlands” som bestämts vid ett samrådsmöte i 
Bryssel den 8:e och 9:e januari. I nummer 8 rapporterades om ett besök 
som en representant för Informationskontoret i Stockholm avlagt i 
Köpenhamn där han tagits emot av bland andra Danmarks statsminister 
Anker Jørgensen; om den norska organisationen ”Fria Ords” pris till 
Lech Wałęsa och om ett möte med Solidaritetsaktivisterna Maria Nowak 
och Henryk Czerwiński (som befann sig i Zürich då krigslagarna 
infördes i Polen) i Medborgarhuset den 21 februari. I nummer 10 
publicerades en översättning av ett beslut som fattats av den Nordiska 
fackliga samorganisationen i början av mars 1982, där man fördömde 
införandet av krigslagar i Polen och förklarade att man skulle stödja 
Solidaritet som en demokratisk fackföreningsrörelse. Informations-
bulletinen återgav också svenska reaktioner på händelserna i Polen. Den 
25 februari publicerade den ett protestbrev från Statstjänstemanna-
förbundets avdelning 301 till general Jaruzelski. Avdelningen begärde, 
liksom många andra organisationer i Sverige, att krigslagarna i Polen 
skulle upphävas. Bulletinen började även polemisera mot artiklar i 
svenska tidningar som skrev om händelserna i Polen på ett felaktigt eller 
alltför schematiskt och förenklat sätt. Från april 1982 var detta en fast 
uppgift för Andrzej Berkowicz, med vilken man avtalat att han skulle 
följa tio skandinaviska dagstidningar för att notera artiklar om Polen 
och vid behov bemöta dem.61 

Förutom meddelanden om repressalier infördes även officiella 
förklaringar från TKK eller Samordningskontoret i Bryssel. Ibland fick 
man läsa rapporter från demonstrationer vid Folkrepubliken Polens 
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ambassad i Stockholm. I nr 17 av den svenska bulletinen, som utkom den 
20 januari 1983, publicerades till exempel det redan tidigare nämnda 
anförandet som LO:s sekreterare Rune Molin höll på en demonstration på 
ettårsdagen av Jaruzelskis kupp och krigslagarnas införande. 

Gradvis blev det mer och mer nyheter från Sverige men Informa-
tionsbulletinens spalter dominerades kraftigt av underjordisk press och 
av Solidaritets Informationsbulletiner i andra länder. Informations-
bulletinen hade en klart dokumentär karaktär, den innehöll inte många 
debattartiklar eller diskussioner. 

Det fanns också en polsk upplaga av Informationsbulletinen. Den 
innehöll ett tiotal sidor och kom ut oregelbundet, i början med några 
dagars mellanrum, därefter ungefär en gång var fjortonde dag och var 
ganska blygsam till innehåll och form. Den påminde om ”under-
jordiska” skrifter som publicerades i Polen. Textmaterialet var domi-
nerande, illustrationer förekom väldigt sällan och om de förekom var de 
av låg kvalitet. Den svenskspråkiga bulletinen kom ut några dagar 
senare. Även den fick sin egen numrering och ersatte till slut den polska 
versionen. Det sista ”polska” bulletinen var dubbelnumret 16/17, som 
kom ut i månadsskiftet juni-juli 1982.  

Fram till slutet av juni 1982 utgavs 15 nummer av Informations-
bulletinen på polska och 15 på svenska. Den senare versionen skickades 
till 300 mottagare, däribland till redaktioner för fackliga tidningar, 
direkt till LO:s avdelningar, till tv, radio och dagstidningsredaktioner. På 
ett möte för Solidaritets informationskontor i juli 1982 bestämdes att det 
bara skulle finnas en Informationsbulletin på polska, nämligen den som 
gavs ut i Paris, och att den skulle spridas i alla länder. Informations-
kontoret i Stockholm publicerade som bilaga ”Dokument”, dvs. omtryck 
av underjordisk press. Fram till mars 1983 förberedde man tre sådana 
bilagor (det tredje – som dubbelnummer 3–4). Kontoret erbjöd sig att 
göra kopior av sina publikationer, men mot betalning, en krona per 
sida.62 Gradvis strök LO denna utgivning från kontorets budget och 
påpekade att LO endast lämnade bidrag till publikationer på svenska. 
Utgivningen på svenska fortsatte, men med allt längre uppehåll. I ett av 
breven från 1984 kallade Katarzyna Sławska den en ”månadstidskrift”, 
men från 1983 kom Informationsbulletinen inte ens ut en gång i 
månaden. Då hade den informationsblockad som de polska myndig-
heterna infört upphävts och informationstörsten tillfredsställdes av 



 
 

F Ö R  P O L E N  I  F R Ä M M A N D E  L A N D  
 

 303 

andra. Bulletinen blev snarast ett komplement till de nyheter som 
presenterades av journalister med direkt kontakt med Polen. 

Möten, agitation, manifestationer, påverkan och propaganda 

Det fanns en stor efterfrågan på information om situationen i Polen och 
kontoret bjöds in till en rad olika föreningars och organisationers 
medlemsmöten för att sprida kunskap om Solidaritetsrörelsen och de 
repressalier som den drabbades av.63 Särskilt under de första veckorna 
efter införandet av krigslagarna var stora grupper i det svenska samhället 
starkt intresserade av att följa händelseutvecklingen och få kontakt med 
Solidaritetsmedlemmar. Om detta vittnar konferenser anordnade av LO, 
TCO, ABF, universitet, politiska partier, kommuner och till och med 
Armémuseum i Stockholm. I februari 1982 kom en inbjudan till ett 
Polenmöte på Stadsteatern i Helsingborg och i mars till ett möte med en 
stödkommitté för Solidaritet i Örebro. I februari träffade kontorets 
representant även lokala funktionärer vid danska LO i Köpenhamn, 
representanter för danska Röda korset och för polska stödkommittéer. 
Liknande möten ägde rum i Tyskland efter inbjudan från För-
bundsrepubliken samt i Frankrike efter inbjudan från den socialistiska 
fackliga organisationen CFDT och Solidaritets Informationskontor i 
Paris, sedan i Danmark med unga socialdemokrater och i Helsingfors 
där ett styrelsesammanträde för Nordiska Fackliga Samorganisationen 
ägde rum. De polska frågorna diskuterades under sammanträdet och ett 
beslut fattades om hjälp till Solidaritet från Landsorganisationerna i de 
fem nordiska länderna. Kontorets representanter deltog som heders-
gäster vid TCO:s kongress, en kongress för SSU:s Stockholmsavdelning 
samt liberala Folkpartiets kongress. I början av juli 1982 deltog de i 
SSU:s sommarläger och informerade om Solidaritets historia och 
situationen i Polen. Kontoret hade ständig kontakt med FFI. Antalet 
inbjudningar blev med tiden allt färre men intresset ökade när medierna 
rapporterade om oroligheter i Polen eller nya repressalier mot oppo-
sitionsledarna. I november 1982 inbjöds kontoret till en stor konferens i 
Norrköping om polska flyktingar i Sverige.64 

Kontoret anordnade regelbundet manifestationer i centrala Stock-
holm och vid Polens ambassad. De bidrog tveklöst till att hålla 
svenskarnas intresse för Solidaritetsfrågan levande. I enlighet med praxis 
i andra länder, började man anordna så kallade månadsdemonstra-
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tioner: den 13:e varje månad mobiliserade man folk för att påminna 
Stockholms invånare om att krigslagar införts i Polen. Kontorets 
personal sörjde för nödvändiga tillstånd, förberedde skyltar, flygblad och 
andra skrifter för spridning. Information om demonstrationerna spreds 
genom tidningsannonser och flygblad. Man kunde alltid räkna med att 
LO, SAP och SSU ställde upp med talare och gav praktisk hjälp. En 
särskild betydelse hade kontorets deltagande i första maj-demon-
strationen 1982 under Solidaritets fana. Då påbörjades även kampanjen 
”Frige Lech Wałęsa”. Under de efterföljande 10 dagarna inkom till 
kontoret 6 300 namn på personer som undertecknat appellen. Fram till 
den 10 juli ökade antalet namn till 10 000 och man fattade beslutet att 
fortsätta med kampanjen till den 13 december 1982. Just den 13 decem-
ber, på den första årsdagen av införandet av krigslagar i Polen, anord-
nades en stor demonstration i centrala Stockholm. LO:s sekreterare 
Rune Molin höll ett tal där han framhävde varje människas oförytterliga 
rättighet att kämpa för bättre livs- och arbetsvillkor, etablera fackliga 
organisationer och offentligt framföra sina åsikter. Han nämnde Polen 
som ett land där de statliga myndigheterna dödar, häktar, internerar, 
torterar och deporterar sina medborgare, i likhet med Turkiet, 
Afghanistan och Chile.65 

Särskilt när det gällde manifestationer hade kontoret ett nära sam-
arbete med Kommittén för Polen-Solidaritet, som dominerades av 
polska emigranter och svenska trotskister. Medlemmar i kommittén 
besökte ofta kontoret och deltog i förberedelser av demonstrationer, 
insamlingar och andra insatser.66 Vissa demonstrationer anordnades av 
kontoret och Polen-Solidaritet tillsammans. I februari 1982 kom Stefan 
Trzciński, som då ännu var kontorets chef, överens med Joanna Rose 
och Ryszard Szulkin att sätta in pengar, som Polen-Solidaritet samlat in, 
på Informationskontorets konto.67 I förberedelserna för månadsdemon-
strationerna fick Informationskontoret värdefullt bistånd från ideellt 
arbetande medlemmar i Polen-Solidaritet som Göran Hagberg, Józef 
Czajkowski, Gary Jaekel, Andrzej Olkiewicz och Lech Kukulski.68 Den 
sistnämnde framställde trycksaker för olika manifestationer och var en 
outtröttlig distributör av polska emigrantpublikationer vid Johannes 
kyrka i Stockholm, som var (och är) en samlingsplats för polskfödda 
Stockholmare. Alla de nämnda deltog i insatser som anordnades av 
kontoret eller initierade egna. Gemensamt arrangerades ”Polska veckan” 
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i Folkets Hus i form av en serie seminarier samt en rad mindre evene-
mang med polsk tematik (Polengala i Folkets Hus i januari 1982, polska 
gudstjänster i Stockholms kyrkor). I december 1982 öppnade kontoret 
en utställning om Solidaritet i Stockholm. 1984 var kretsen runt kon-
toret initiativtagare till grundandet av ett polsk-svenskt kulturcentrum, 
vars viktigaste uppgift var utgivningen av den litterära tidskriften Hotell 
Örnsköld. Kontoret bevakade, och ibland bekämpade, det officiella 
Polens verksamhet. När artistagenturen Pagart arrangerade en konsert i 
Stockholm med den i Polen mycket populäre sångaren och komposi-
tören Czesław Niemen, uppmanade kontoret till bojkott.69 

Man försökte också belysa hur regimens förtryck drabbat enskilda 
personer, Solidaritetsfunktionärer såväl som andra, mindre kända 
aktivister. Med hjälp av Polen-Solidaritets representanter i Uppsala höll 
kontoret ständig kontakt med Svenska Amnesty, varsgeneralsekreterare 
Tomas Hammarberg informerades om politiska fångar och deras rätte-
gångar, om villkoren i fängelser och läger, och även om den allmänna 
situationen i Polen. Informationsbulletinens båda versioner översändes 
till Amnesty Internationals (AI) huvudkontor i London. Med ledning av 
de överlämnade uppgifterna initierade AI den 20 april 1982 en ”urgent 
action” till förmån för Mirosław Krupiński. Insatsen som anordnades av 
organisationens huvudkontor och dess avdelningar i andra länder gick 
ut på att skicka protestbrev till Folkrepubliken Polens högsta myndig-
heter med krav på att repressalierna mot honom skulle avbrytas.  

Den 28 april genomfördes liknande åtgärder för Mieczysław Gil och 
Edmund Nowak, och två dagar senare för jesuitprästen Stefan Dzierżek. 
Den 10 maj, under en konferens i Mora med AI:s svenska avdelning, 
redogjorde representanter för kontoret för utvecklingen i Polen. Till 
generalsekreteraren överlämnades en rapport som tagits fram på 
grundval av de senaste nyheterna från Polen, inklusive uppgifter om de 
som drabbats värst av krigslagarna, särskilt studerande i skolor och på 
universitet. Ett stort intresse väckte rapporten om kvinnor som inter-
nerats i staden Gołdap i nordöstra Polen. Generalsekreteraren uttryckte 
sitt intresse för rapportens innehåll och bad att ytterligare uppgifter 
skulle överlämnas direkt till honom.70 Kontoret tog initiativ till egna 
insatser för att frige politiska fångar eller anslöt sig till andras initiativ i 
princip ända fram till det att kontoret stängdes. Så sent som i början av 
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januari 1988 stödde kontoret en protestaktion som anordnats efter det 
att ledaren för Kornel Morawieckis ”Solidarność Walcząca” häktades.71  

Kontoret arbetade också för att utveckla olika former av propaganda. 
I en av sina första skrivelser till AIC, där han skisserade vad kontoret 
kunde göra, föreslog Trzciński att det skulle producera ett radioprogram 
på en timme varje månad om Solidaritet för polacker i Sverige.72 Och 
från juni 1982 fick kontoret faktiskt möjlighet att göra korta radio-
program inom ramen för Stockholm Närradios sändningar. Program-
men planerades av Bogumił Hausman och hans fru Marzena och 
innehöll främst nyheter från Polen, meddelanden från kontoret och 
Jacek Kaczmarskis sånger.  

Kontoret försökte bedriva sin verksamhet i bredast möjliga omfatt-
ning och med skiftande metoder. Ett exempel på detta var distri-
butionen av polska emigrantskrifter som givits ut i Paris och London, i 
första hand de som hade anknytning till Solidaritet. Kontoret 
distribuerade mot betalning böcker och tidskrifter utgivna i Paris; som 
Biuletyn Informacyjny, Zeszyty Literackie, och från 1983 även Kontakt.  

Det ska understrykas att kontoret, särskilt under de första månaderna 
av sin verksamhet, fungerade, som Katarzyna Sławska beskrivit det, 
"som en biktstol, som en psykolog eller psykiatriker och som en juridisk 
rådgivare”.73 Under denna tid kom, berättar Marek Michalski, ”en massa 
människor till kontoret”. Katarzyna Sławska minns det som en väldigt 
arbetsam period: ”Det gick inte att stänga dörren, och det kom 150 brev 
om dagen." Kontoret besöktes av polacker som "fastnat" i Sverige den 13 
december – de pratade inte främmande språk och visste inget om det 
lokala rättssystemet. Vissa av dem flydde från Polen och greps av 
polisen. Kontoret försökte hjälpa dem. Sedan började de tidigare 
internerade att dyka upp. En del av de människor som kom till kontoret 
anmälde sig som volontärer och kom att göra viktiga insatser för 
Solidaritet. I mitten av 1982 började Michał Bron, som i april samma år 
kommit till Sverige som stipendiat, att delta i kontorets arbete. Han hade 
då bestämt sig för att stanna i landet.74 Under de senare åren dök fler 
arbetsvilliga upp och åtog sig olika uppgifter för kontorets räkning. 
Bland annat fanns det fortfarande ett behov av att nå ut till nya grupper i 
samhället och berätta om situationen i Polen. De tidigare fångarna, och 
andra som kunde vittna om regimens övergrepp, var väl lämpade att 
sprida Solidaritets budskap. Tyvärr kunde många inte medverka efter-
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som de inte talade något främmande språk. Zygmunt Barczyk, som kom 
från Övre Schlesien och pratade engelska erbjöd sina tjänster efter att 
han kommit till Sverige 1985.75  

Ibland var det de svenska myndigheterna som fick ta emot kontorets 
appeller eller protester. I mitten av juni 1982 riktade kontoret en skrivel-
se till den svenska regeringen med anhållan om hjälp att återförena 
familjer. Det handlade om polacker som efter att krigslagarna införts i 
Polen fått uppehållstillstånd i Sverige och som skiljts från sina barn och 
makar. De polska myndigheterna uppmuntrade eller rent av tvingade 
Solidaritets funktionärer att lämna landet, men samtidigt nekade de pass 
för personer vilkas familjer redan befann sig utomlands. Kontoret 
framhöll i sin skrivelse att de därigenom bröt internationella avtal om 
mänskliga rättigheter som undertecknats av Polen och vädjade om att 
Sverige skulle lämna en officiell protest till den polska regeringen.76 

På hösten 1982 riktade kontoret en skarp protest till Statens In-
vandrarverk mot att tolv medborgare i Folkrepubliken Polen nekats asyl 
i Sverige. I två dagar hade de förgäves försökt övertyga tjänstemännen 
om att de på grund av sin politiska hållning löpte risk för repressalier 
om de återvände till Polen. Kontoret anhöll om att bli konsulterat av de 
svenska myndigheterna i varje sådant tveksamt fall. Skrivelsen av-
slutades med påpekandet att det sätt på vilket de svenska myndigheterna 
hanterat ärendet innebar att de asylsökande hade stränga repressalier att 
vänta när de kom tillbaka till krigslagarnas Polen.77  

I september 1982 anslöt sig kontoret till den kampanj som polska 
emigrantkretsar bedrev för att Lech Wałęsa skulle få Nobels fredspris. 
Kontoret koncentrerade sig på nordiska politiker, fackliga ledare och 
kulturinstitutioner och skickade över 30 brev till regeringschefer, ledare 
för politiska partier, fackliga landsorganisationer samt olika kultur-
institutioner med anhållan om stöd för Wałęsas kandidatur. Dessutom 
vände man sig till internationella fackliga organisationer och olika 
kända personer inom politiska och vetenskapliga kretsar i USA.78 
Kontoret självt skrev till Nobelkommittén i Oslo och föreslog Wałęsa 
som pristagare.79  

En av kontorets viktiga uppgifter var att reagera på oriktiga eller 
förvrängda nyheter som publicerades i svenska tidningar. Man försökte 
få större utrymme i massmedia för röster, ofta med anknytning till 
kontoret, som gick emot alltför förenklade tolkningar av händelserna i 
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Polen. Så tidigt som under de första veckorna efter att krigslagar införts 
uppstod en diskussion mellan DN:s krönikör Harry Schein, Maria 
Borowska och Sten Johansson. Schein ansåg att Solidaritets strävan efter 
demokrati var orealistisk, att införandet av krigslagar var oundvikligt, 
och att utan demokratisering i Moskva var ingen förändring möjlig i de 
kommunistiska länderna. I den polska Informationsbulletinen pub-
licerades en översättning av hela diskussionen. Redaktionen tog entydigt 
ställning för Borowska och Johansson och fördömde Scheins ”reali-
stiska” inställning. Man använde ett citat från deras artikel: ”Det är 
väldigt svårt att spela Antigones roll i världspolitiken. Och således, när 
man äntligen för första gången får höra en ren och högljudd röst, borde 
vi ha mod att lyssna till den. Vi har nog av ursäkter av Kreons typ i den 
här världen”.80 Ett annat exempel på reaktion på innehållet i tidnings-
artiklar var ett brev till DN:s chefredaktör sedan tidningen publicerat en 
intervju med Józef Mitak från ett av de regimtrogna fackförbunden. Han 
försökte övertyga de svenska tidningsläsarna om att Solidaritet i själva 
verket var ett politiskt parti, som leddes av ”antipolska krafter”. Han 
menade att Solidaritet tvingade de polska arbetarna att bojkotta de nya 
fackföreningarna och det socialistiska förnyelseprogrammet. Han 
menade också att de nya lagar som infördes innan krigslagarna suspen-
derades var ”väldigt demokratiska” jämfört med motsvarande lagar i 
andra länder”. Detta var, ett exempel på den polska regimens pro-
paganda, ansåg Informationskontoret, som försökte klargöra den 
verkliga situationen för svenska läsare och avslöja det manipulerings-
försök som de utsattes. för.81 Vid ett annat tillfälle protesterade 
Michalski mot en DN-artikel av Disa Håstad 1988, som enligt hans upp-
fattning, underskattade både den politiska oppositionens och den 
katolska kyrkans betydelse. Den bild hon gav visade, menade Michalski, 
att hon inte förstått situationen och hade en förenklad uppfattning av 
skeendet i Polen.82 

Kontoret reagerade även på provokationer som att Solidaritets 
logotyp tryckts på flygblad som inte hade något gemensamt med den 
polska fackföreningsrörelsen. Ett av flygbladen, som spreds 1984, upp-
manade till att man den 9 april skulle demonstrera mot turkiska och 
zigenska flyktingar omfattades av det sociala skyddsnätet. Kontoret för-
dömde det rasistiska uttalandet och och anmälde flygbladet till polisen. I 
ett annat flygblad med Solidaritetsloggan uppmanades alla flyktingar att 
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rösta på Moderaterna. Kontoret bestred att Solidaritet skulle stödja 
något som helst politiskt parti eller delta i någon valkampanj.83 

Viktigt var att kontoret även fungerade som förmedlare av kontakter 
mellan den underjordiska oppositionen i Polen och LO. Det handlade 
främst om öppna brev och telegram som utväxlades mellan TKK och 
LO:s ledning eller individuellt mellan Zbigniew Bujak, Danuta Wałęsa 
och Krystyna Frasyniuk och LO.84 När företrädare för svenska organi-
sationer förberedde sig för att resa till Polen, informerade kontoret om 
situationen i Polen och gav praktiska tips på hur de skulle bete sig i 
landet.85 Kontoret hjälpte även Solidaritetsaktivister som lyckats ta sig ut 
ur Polen att komma i kontakt med LO. Den mest spektakulära 
händelsen var Andrzej Słowiks hemliga besök. Han smugglades till 
Västeuropa och tillbaka till Polen av Marian Kaleta som var verksam i 
södra Sverige. Avsikten med hans resor till Bryssel, Vatikanen, Wash-
ington och Paris 1985/1986 var att förhandla om Solidaritets upp-
tagande i FFI och Arbetarnas världsfederation (WCL).86 Dessutom var 
Słowik i Stockholm där Marek Michalski anordnade ett möte för honom 
på LO:s huvudkontor.87 Sådana kontakter hade inletts redan före 
rundabordssamtalen i Polen och återlegaliseringen av Solidaritet, och de 
resulterade i ett utvidgat samarbete mellan polska och svenska fackliga 
organisationer.88 Kontoret hjälpte även till med att arrangera möten 
mellan funktionärer från LO och det underjordiska Solidaritet. 1985 
planerade Marek Michalski Ture Mattssons och Göran Söderlunds 
besök i Polen där de bl.a. träffade Słowik och Bogdan Borusewicz.89 
Kontoret förmedlade en inbjudan till LO och TCO att delta i ett semi-
narium i oktober 1988 om situationen i Polen och Solidaritets strategi, 
och det knöt samman lokala Solidaritetsklubbar som önskade kontakt 
med svenska lokala fackföreningar.90 Vid årsskiftet 1988/89 anordnade 
kontoret ett besök i Stockholm för Zbigniew Bujak och Zbigniew Janas.91 

Hjälpaktioner 

Kontoret gjorde upp ett kartotek över häktade och internerade personer. 
Ursprunget till detta var ett handskrivet alfabetiskt register. Efter en tid 
omfattade registret över 4 000 namn. Det byggde delvis på en lista med 1 
395 namn som upprättats av International Society for Human Rights i 
Frankfurt am Main, under medverkan av Ryszard Batory från Łódź. 
Ytterligare 17 namn kom från ICFTU. Dessutom kompletterades regist-
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ret med listor som översändes direkt från Polen. Av anteckningar i 
frågan framgår att de flesta listorna, och de bäst bearbetade, kom från 
Gdańsk.92 Därefter kom de flesta uppgifterna från Warszawa, Wrocław 
och från olika högskolor. Katolska kyrkan i Polen var en annan viktig 
medhjälpare. När ordföranden för AIC, Bengt Säve-Söderbergh, vistades 
i Polen för att ordna med transporter för humanitär hjälp, fick han från 
ordföranden för Polska episkopatets välgörenhetskommission, biskop 
Czesław Domin, en lista på över 800 fängslade personer. För att succes-
sivt utöka registret satte kontoret in en annons i de polska tidskrifterna 
Kultura som utgavs i Paris och Dziennik Polski som utgavs i London.93 I 
annonsen vädjade man om hjälp med uppgifter om fängslade personer. 
Målet var att hjälpa dem och därför ville man få så noggranna uppgifter 
som möjligt om deras situation. Kontoret delade med sig av dessa 
uppgifter till de inspärrades familjer, till olika humanitära organisa-
tioner (med Amnesty International i spetsen) samt till journalister som 
skrev om den polska frågan.94 

Arbetet tog ett stort steg framåt när Jerzy Dzieciaszek, som sam-
arbetade med kontoret och var kunnig i programmering, kom på idén 
att bygga upp en databas för att underlätta användningen av upp-
gifterna.95 På sin fritid och utan att kräva ersättning utvecklade han ett 
program för hantering av den insamlade informationen.96 Därefter 
påbörjade kontorets personal det mödosamma arbetet att mata in upp-
gifterna från det handskrivna kartoteket i databasen. I början ville Soli-
daritets olika informationskontor i Västeuropa skapa en central databas 
i Paris, men under mötet i Oslo i juli 1982 visade det sig att Infor-
mationskontoret i Stockholm hade kommit längst med insamling och 
registrering av uppgifter om de fängslade. Därför bestämdes att en 
huvuddatabas skulle upprättas i Stockholm, och att utskrifter sedan 
skulle skickas till Paris.97 Gradvis gjordes registret mer enhetligt och 
komplett. En viktig källa för databasen var underjordiska skrifter samt 
uppgifter som smugglades ut av personer som varit i Polen för att över-
lämna humanitär hjälp.98 Ibland kom det in uppgifter från personer som 
emigrerat sedan de släppts ut från fångenskap. I maj 1982 innehöll 
registret över 4 000 namn. Vid årets slut beräknade man att registret 
innehöll 1 800 namn på personer som dömts till fängelse enligt krigs-
lagarna.99 Databasens tekniska sida förbättrades och man införde bland 
annat polska diakritiska tecken. Det var sannolikt det mest fullständiga 
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registret i Europa. Förutom förnamn och efternamn, födelseår, adress, 
arbetsplats och uppgifter om facklig aktivitet fanns även uppgifter om 
vilken domstol som avkunnat domen och om den fängslades familje-
situation. Från december 1982, då ekonomiska problem uppstod, börja-
de kontoret ta betalt för att lämna ut kopior av listan.100  

På ett möte för Solidaritets Informationskontor och stödkommittéer 
den 29 och 30 januari 1983 i Bryssel redovisades det registreringsarbete 
som utförts i Sverige och mötet bekräftade att det centrala dataregistret 
över fängslade och internerade skulle finnas i Stockholm. Hädanefter 
skulle alla uppgifter översändas dit och omgående matas in i databasen. 
Det som gjorde störst intryck var att datorprogrammet var konstruerat 
så att man kunde göra selektiva utskrifter (till exempel efter yrke eller 
bostadsort). Utskrifter ur databasen såldes till självkostnadspris.101 Såväl 
USA:s kongress som Socialistiska Internationalen (SI) ansökte om att få 
ta del av uppgifterna. Men allteftersom de internerade släpptes, minska-
de listans betydelse.102 

Med ledning av databasen startade kontoret ett adoptionsprogram i 
samarbete med AIC (i-fonden), organisationen Solidaritet Norge-Polen 
och Solidaritets Informationskontor i Paris. Programmet gick ut på att 
fängslade personer och deras familjer skulle få materiellt och psyko-
logiskt stöd av en organisation, ett företag eller en privat familj i Sverige 
eller Norge. Förebild för programmet var adoptioner som gjorts av 
lokala fackföreningar. Ibland beslöt man att den fängslade skulle adopte-
ras av LO centralt. Aktionen fick därigenom större uppmärksamhet. Så 
skedde till exempel med en ledare för Solidaritets avdelning i Wrocław, 
Władysław Frasyniuk.103 Bland kontorets handlingar finns spår efter 
försök att lansera adoptionsprogrammet i andra länder. Exempelvis 
skickades i juli 1983 en lista med 50 namn på personer som fängslats 
enligt krigslagarna, och som inte ingick i adoptionsprogrammet, till en 
organisation i Australien. I utbyte mot listan förväntades organisationen 
lämna aktuella uppgifter om de fängslades situation. Ett sådant utbyte 
möjliggjorde uppdateringar av innehållet i databasen. 

Hur gick då adoptionen till i praktiken? När organisationen Soli-
daritet Norge-Polen anmälde att den ville delta i programmet fick den 
en manual som steg för steg beskrev hur man skulle agera.104 För det 
första skulle man utse adoptionsgrupper. Därefter skulle varje grupp 
tilldelas en skyddsling, varvid kontoret rekommenderade att tilldel-
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ningen gick efter yrke, dvs. grafiker skulle adoptera grafiker, varvs-
arbetare varvsarbetare osv. Man antog att yrkessolidaritet skulle vara ett 
ytterligare incitament för att engagera sig. Nästa steg var att meddela de 
svenska och polska myndigheterna att adoptionen beslutats. Beslutet 
borde ges offentlighet och i samband därmed borde man kräva att 
fången skulle friges. Därefter borde man knyta kontakt med familjen 
och fången själv för att ta reda på om han behövde kläder, livsmedel, 
juridisk hjälp eller läkarhjälp. På samma sätt samarbetade kontoret med 
AIC (i-fonden). Uppgifter som inhämtats på detta sätt publicerades 
sedan i tidningar, översändes till svenska utrikesdepartementet, Helsing-
forskommittén, Amnesty International och andra organisationer. Slut-
ligen uppmanades adoptionsgruppen att skriva till den polska ambas-
saden om respektive fånge och kräva ett möte för att diskutera hans 
situation. Ca 600 familjer i Polen omfattades av adoptionsprogrammet.105 

Vi kan följa ett konkret fall. Adoptionsgruppen i Uppsala, som drevs 
av Livsmedelsarbetareförbundets lokalavdelning, började skicka paket 
till Michał Kubiak, dömd till tre års fängelse för brott mot krigslagarna. 
Paketen innehöll basvaror som tvål, tvättmedel, olja, socker, tandkräm 
och margarin. Gruppen knöt brevkontakt med hans familj.106 När 
Kubiak förflyttades till ett annat fängelse och familjen förlorade kon-
takten med honom, var det adoptionsgruppen som överlämnade en 
petition till Internationella Röda Korset med anhållan om intervention. 
Samtidigt riktade adoptionsgruppen ett brev till Polens ambassad i 
Stockholm. Kubiak släpptes till slut ur fängelset 1983, vilket övertygade 
adoptionsgruppen om att arbetet var meningsfullt och måste fortsätta.107 
Naturligtvis kunde man aldrig veta i vilken grad adoptionsprogrammet 
påverkade de polska myndigheternas beslut vilket kontoret också 
påpekade för sina norska samarbetspartners: ”Vi har tyvärr ingen kun-
skap om den polska militärregimens reaktioner på sådana saker.” Man 
kan bara hålla med Halina Goldfarb som i en intervju framhöll att 
adoptionsprogrammet inte bara handlade om paket och effektiva inter-
ventioner, utan även om att få de fängslade och deras familjer att känna 
att de inte var övergivna.108 

I början fick kontoret gåvor i form av såväl läkemedel som pengar 
från insamlingar. Folk kom till kontoret och lämnade materiell hjälp och 
detaljerade listor över resultatet av spontana insamlingar.109 Kontoret 
ansökte också hos läkemedelstillverkare om att specifika läkemedel som 
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behövdes vid polska sjukhus skulle doneras.110 Och genom kontoret fick 
AIC en lista på 63 katolska församlingar i Polen till vilka man kunde 
sända humanitär hjälp.111 

Kontoret ordnade även egna humanitära transporter. Tre av dem 
skickades till interneringsläger: två till Białołęka och en till kvinnolägret 
i Drawsko. I paketen fanns underkläder, strumpor, hygienartiklar och 
mediciner för sårvård. Transporterna genomfördes delvis i samarbete 
med Svenska Röda Korset (SRK). I januari 1982 ägde ett möte rum med 
generalsekreteraren Anders Wijkman, som fick en redogörelse för 
kontorets egen insamling. Wijkman i sin tur underrättade om SRK:s 
planer och hjälpprogram för Polen. Kontoret upprättade även kontakt 
med Lutherhjälpen och utbytte uppgifter om planerade insamlingar. 
Lutherhjälpen ansåg dock att Informationskontoret var en politisk 
organisation och ville därför inte utveckla samarbetet, utan föredrog att 
arbeta via sina egna kontakter med Katolska kyrkan i Polen. 

Därutöver tog kontoret ett initiativ för att förlänga tiden för portofria 
sändningar av paket till Polen. Postverket hade beviljat gratis leveranser 
fram till den 1 oktober 1982. I ett brev till Postverkets centralförvaltning 
i september 1982 förklarade kontoret att beslutet om avgiftsfria för-
sändelser till Polen, som fattats under de första veckorna efter att 
krigslagar införts, hade sporrat till liknande åtgärder i andra länder och 
skapat intresse hos breda samhällskretsar i Sverige för den humanitära 
hjälpen till Polen och underlättat den betydligt. Därför hoppades man 
att denna stödform skulle förlängas.112 Så skedde dock inte. 

Så tidigt som 1982 började Solidaritetsmedlemmar som släppts från 
fängelser komma som politiska flyktingar till Sverige. Snart visade det 
sig att kontoret inte kunde leva upp till deras förväntningar. En av 
flyktingarna skrev ett bittert brev där han kritiserade kontoret för att det 
inte alls brydde sig om flyktingarnas situation, för att ingen besökte dem 
för att fråga om deras ekonomiska och psykiska förhållanden, och för att 
ingen frågade om de ville engagera sig i kontorets verksamhet. Kontoret 
var öppet för alla, men en del av flyktingarna var besvikna över att det 
var de som var tvungna att ta kontakt i stället för att bli kontaktade, och 
över att de inte kunde påverka kontorets arbete.113 Till bilden hör också 
att de flesta polackerna kände sig vilsna i det främmande landet med en 
annan kultur, ett svårt språk och en helt annorlunda verklighet än i det 
kommunistiska Polen. En del förklarade att de ville träffa kontorets 
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anställda som de såg som Solidaritets utlandsrepresentation. Kontoret 
förhöll sig reserverat till sådana förslag eftersom det skulle komplicera 
arbetet och innebära kostnads- och tidskrävande resor. Kontorets 
schema och budget var redan synnerligen ansträngda, och personalen 
hade ju även privatliv och annat förvärvsarbete att tänka på. Kontoret 
tog gärna emot frivilliga insatser men, som Michalski och Sławska 
förklarade i brev till den missnöjda flyktingen: ”Du är inte här för oss, 
och vi är inte heller här för dig. Vi alla är här för Saken.” Om han ville 
göra en insats för sitt land var han välkommen till kontoret. På samma 
sätt var det med andra personer som ville göra något konkret, och inte – 
som man skrev i brevet – bara ”grubbla över floskler”. De var välkomna 
att kontakta kontoret via brev, telefon eller personligen. Dock märkte 
inte kontorets personal någon utbredd vilja till sådana möten. Den 
missnöjde hade i sitt brev hävdat att hans kritiska hållning delades av 
andra polska flyktingar. Därför formulerades svaret som ett öppet brev 
och distribuerades troligen till flyktingförläggningarna.114 Men frågan 
togs på allvar och ett beslut fattades om regelbundna besök på 
flyktingförläggningarna. Sådana besök kom också till stånd men 
upphörde efter en tid, delvis på grund av att flyktingarna integrerades 
med det svenska samhället, delvis på grund av ett minskat intresse, vilket 
för övrigt förutsetts av kontorets personal. 

För att stödja flyktingarna och rikta deras engagemang mot den 
gemensamma uppgiften försökte kontoret få dem involverade i de 
existerande polska emigrantorganisationerna. Den viktigaste organisa-
tionen var Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych (Polska 
förbundet för tidigare politiska fångar) som var verksam från 1946, men 
förutom den fanns det ett tiotal andra organisationer. Ett mödosamt 
arbete som syftade till att samordna de polska föreningarna hade inletts 
redan på hösten 1981 och påskyndades efter införandet av krigslagarna. 
Det resulterade till slut i att Polska Kongressen i Sverige grundades. 
Kontoret understödde ett förslag att inom Kongressens ram bilda en 
förening för Solidaritets medlemmar i Sverige.115 

Smuggling till underjordiska Solidaritet 

Från första början var en av kontorets huvuduppgifter att organisera 
transporter av tryckeriutrustning och kontanter till Solidaritets under-
jordiska verksamhet. I en skrivelse till AIC framhöll Stefan Trzciński att 
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detta var ett önskemål från Solidaritets ledning i Polen. Den under-
jordiska rörelsen behövde förutom tryckpressar även pengar för att köpa 
papper och färg på den svarta marknaden, och för att försörja dem som 
arbetade inom den underjordiska rörelsen. Trzciński förklarade att det, 
utan att bryta mot svensk lag, var möjligt att genom kontoret skicka 
1 000 dollar två gånger i månaden till Polen. Han försökte också beräkna 
hur mycket olika typer av transporter skulle kosta och intresserade sig 
för de 130 000 arbetare som riskerade att sägas upp från sina arbeten till 
följd av krigslagarna. Preliminärt föreslog han att man skulle förbereda 
sig för att skicka paket genom Katolska kyrkan.116  

Av redovisningen för transporter till Polen i februari, mars och april 
1982 framgår att de belopp som krävdes var betydligt högre än de 
Trzciński räknat med. I februari kunde man visserligen ordna en trans-
port av läkemedel – till Warszawa – för ca 7 000 kronor, varvid AIC 
täckte den största delen (5 000 kronor); medicinerna hade donerats av 
olika svenska organisationer. Men i mars genomförde man betydligt 
dyrare transporter: tre gånger överfördes relativt stora belopp (varje 
gång 12 144 kronor, vilket motsvarade ca 2 000 dollar enligt dåvarande 
kurs) och därtill livsmedel och läkemedel till ett sammanlagt belopp av 
15 000 kronor. Efter att ha lagt till kostnader för tre transporter (till 
Warszawa respektive Warszawa-Poznań-Gdańsk och Warszawa-
Gdańsk) visade det sig att de totala utgifterna uppgick till ca 68 500 
kronor. I början av april skickade man ytterligare en transport till 
Warszawa och Wrocław, dit man förutom sjukvårdsmedel och livsmedel 
även skickade 5 464 kronor (knappt 1 000 dollar). Transportkost-
naderna var totalt ca 15 000 kronor. Fram till halvårets slut planerade 
man att använda 35 000 kronor för var och en av de efterföljande åtta 
transporterna, varvid frekvensen kom att bli tre transporter i månaden. I 
varje transport skulle ingå 1 000 dollar i kontanter, tryckpressutrustning 
värd 5 000 kronor och livsmedel värda 10 000 kronor. Transportkost-
naden (hyra av bil, bränsle) uppskattades till 8 000 kronor.117 Av en 
rapport med uppgifter om smugglingsgods fram till slutet av oktober 
framgår att 65 procent av kostnaderna utgjordes av utrustning och 
kontanter för den underjordiska rörelsen, och 35 procent av transport-
kostnader och humanitär hjälp, som fungerade som kamouflage för 
smugglingen.118 För AIC var huvudmålet att lämna humanitär hjälp och 
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man accepterade ogärna smugglingen. Från LO:s internationella enhet 
däremot, fick kontoret stöd även till smugglingen.119 

Kontorets personal kom från Gdańsk och Warszawa, vilket blev 
avgörande för transporternas destinationer. Rutterna drogs upp med 
hjälp av personalens kontakter vilket visade sig fungera väl. Med tiden 
omfattades även andra regioner av transporterna: Szczecin, Wrocław, 
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Katowice och Siedlce. Genom ”diverse 
kurirvägar” kom beställningar på reservdelar till tryckpressar, band-
spelare, skrivmaskiner och fotoapparater.120 I Stockholm köpte man de 
begärda varorna och organiserade transporterna. Smugglingen doldes 
under beteckningar som humanitära transporter och turist-, tjänste- 
eller privatresor. I första hand var det svenska trotskister som anlitades 
för att smuggla varor, men även helt enkelt bekanta som reste till Polen i 
ett eller annat ärende. Svenskarna gick till en anvisad adress och över-
lämnade mot ett lösenord ”posten”. Mottagandet kvitterades i de under-
jordiska tidskrifterna.121 Enligt TKK:s begäran fraktade man inte varor åt 
aktörer som inte ingick i Solidaritets nätverk. Kontorets styrelse beslöt 
även att man inte heller ekonomiskt skulle stödja andras transporter. På 
det hela taget följde man dessa regler även om undantag förekom.122 

För Solidaritetsaktivister som ville stödja den underjordiska rörelsen i 
Polen men saknade ekonomiska medel, kunde kontoret däremot vara en 
effektiv hjälp. De kunde genom kontoret beställa varor för Solidaritets 
räkning och efter en tid hämta dem och därefter ordna transporten. På 
det sättet kunde Adam Wycichowskis, och senare hans medhjälpare 
Radzimierz Nowakowski, som båda kom till Sverige efter att ha släppts 
ut från interneringsläger, organisera hjälpsändningar till Solidaritets 
underjordiska organisation i Szczecin.123 

I början använde man hyrda lastbilar för transporterna. Sedan köpte 
kontoret en minibuss som användes fram till dess att man insåg att den 
var för liten för smugglingsbehoven. Ryszard Szulkin, som anordnade 
transporter för den underjordiska rörelsen, minns att efter en tid in-
köptes en större minibuss, där man kunde gömma så många som åtta 
offsetmaskiner. Det var Szulkin och Michalski som skötte transpor-
terna.124 Med den större minibussen gjordes minst fem resor till Polen, 
till dess att en transport avslöjades och utrustningen togs i beslag i 
november 1983 (se nedan). Kurirerna var trotskister som gick med på 
riskabla uppdrag. Efter avslöjandet använde man en Volvo där man 
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kunde gömma ganska mycket utrustning under stoppningen. Som 
kurirer fungerade även Szulkins bekanta från Stockholms universitet.  

Det förekom också att smuggelgodset fraktades med båt. 1987 
arrangerade Magdalena Korotyńska (Szulkins dåvarande fru) som hade 
kontakt med Solidaritets Mazowsze-region, ett möte mellan två segel-
båtar på internationellt vatten söder om Gotland. Vid mötet över-
lämnades varor avsedda för Solidaritets underjordiska verksamhet. Ett 
försök att upprepa bedriften misslyckades dock.125 

En gång kom en kurir från Polen till kontoret i Stockholm och erbjöd 
sig att förmedla mutor till polska tulltjänstemän i Gdańsk för att de 
skulle släppa fram en hel container med utrustning från Sverige till 
Polen. Efter att ha kollat upp planen och initiativtagaren, och efter över-
enskommelse med Zbigniew Bujak och Janusz Onyszkiewicz, genom-
förde man minst tre sådana transporter.126 

Kontoret var från första början utsatt för infiltrering och obstruktion 
från polska säkerhetstjänsten. Exempel på detta återfinns i kontorets 
interna material. I början av 1983 kom ett brev till Samordningskontoret 
i Bryssel, som påstods vara från Stockholm, där man begärde att Jerzy 
Milewski ”omgående skulle sägas upp” som Samordningskontorets chef. 
I Bryssel tog man brevet på allvar och Michalski var tvungen att förklara 
att det var ett misstag – ett sådant brev hade aldrig skickats från kontoret 
i Stockholm. Kontoret samarbetade med den svenska säkerhetspolisen 
(Säpo) för att förebygga infiltrering. Marek Michalski minns att experter 
från Säpo besökte kontoret en gång var tredje månad för att kontrollera 
att det inte var avlyssnat.127 

Det ska dock betonas att smugglingsrutterna fungerade mycket 
effektivt. Det är värt att nämna att enligt den polska säkerhetstjänsten 
Służba Bezpieczeństwa (SB) var Stockholm, strax efter Bryssel, den 
viktigaste samordnaren av transporter av illegalt material till Polen, med 
ett eget kurir- och samarbetsnät. Marek Michalski var en huvudperson i 
de rapporter som upprättades av funktionärer vid SB.128 Trots att de var 
medvetna om hans smugglingsarbete förekom det bara en gång att en 
transport från Stockholm avslöjades. Det var den 18 november 1983 
som kurirerna Göran Jakobsson och Niklas Holm häktades i 
Świnoujście för smuggling av kopiatorer, stencilapparater och otillåten 
litteratur. De släpptes ur häktet den 30 december, efter förhör och efter 
att ett bötesstraff betalats.129 
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Också från Svenska stödkommittén för Solidaritet, med säte i Lund, 
utgick ett stort antal smuggeltransporter. En av dem, som ägde rum den 
29 november 1986, avslöjades dock i Świnoujście. En lastbil, packad med 
tryckpressutrustning, emigrantlitteratur och annat smuggelgods till ett 
värde av cirka 300 000 dollar, togs i beslag. Enligt ett dokument som 
upprättats i polska Inrikesdepartementet, omfattade transporten sam-
manlagt ca 100 kopiatorer, skrivare, datorer, disketter, radioutrustning 
och annat material. Dessutom gömde man i lastbilen ca 4 000 böcker 
och broschyrer. Avslöjandet diskuterades livligt i Sverige eftersom 
myndigheterna i Warszawa drog igång en propagandakampanj mot 
polska emigrantkretsar och anklagade dem för att förstöra de goda 
polsk-svenska relationerna. Men polacker i Sverige var mer bekymrade 
över en annan sak: Hur kunde man skicka en så stor transport till Polen? 
Marian Kaleta, inofficiell representant för Samordningskontoret i 
Bryssel och ansvarig för transporten, kritiserades för att ha tagit en allt 
för stor risk.130 I april 1987 dömdes lastbilens chaufför Lennart Järn av 
tingsrätten i Świnoujście till två års fängelse och 5 miljoner złoty i 
bötesstraff. Allt som hittats i lastbilen togs i beslag och kom sedan till 
användning på inrikesdepartementet.131 De polska myndigheterna var 
nöjda; på utrikesdepartementet var bedömningen att rättegången ut-
nyttjats väl för propagandasyften, och att Järn nu kunde släppas mot 
borgen.132 Säkerhetstjänsten SB var övertygad om att Solidaritets funk-
tionärer i Sverige skämt ut sig tillräckligt. Transportens anordnare 
började emellertid förebrå de svenska myndigheterna för att vara passiva 
i sina försök att befria Järn från det polska fängelset. Stödkommittén för 
Solidaritet i Lund vädjade till den svenska regeringen om hjälp när de 
polska myndigheterna upprepade gånger ökade borgenssumman. Enligt 
det polska Inrikesdepartementet var det först sedan statsministern 
Ingvar Carlsson engagerat sig i ärendet som man gick med på det 
slutliga beloppet på 300 000 kronor. Beloppet täcktes genom en offentlig 
insamling och den 16 maj 1987, efter nästan sex månader i fängelse, var 
Lennart Järn på fri fot.133 

För kontorets arbete fick beslaget av Järns transport betydelse genom 
att man inom LO började fundera på att avbryta stödet till smuggling åt 
Solidaritet. Kontoret fick förklara att det inte hade något att göra med 
Järns transport och att det visserligen bedrev "en liknande verksamhet", 
men ”i en annan skala och med annorlunda metoder”. Trots dessa för-
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klaringar fattade kontoret själv beslut om att minska denna typ av hjälp 
under 1987. Men ett år senare gjordes ett försök att återigen öka LO:s 
anslag för ändamålet.134 Om det lyckades är oklart eftersom uppgifter för 
perioden från december 1987 saknas. 

Det insmugglade godset utgjordes till största del av tryckeri-
utrustning, men man skickade även radioutrustning. Ett anmärknings-
värt faktum är att man i Stockholm tillverkat 80 radiosändare och 
utrustning för att avslöja avlyssning. Sändarna hade konstruerats av den 
framstående radioexperten Paweł Chomiński. Bland dem som deltog i 
tillverkningen fanns den tidigare nämnde Jerzy Dzieciaszek, som fort-
satte att samarbeta med kontoret som expert på databehandling och 
elektronik. Kostnaden för sändarna (ca 900 kronor per styck), som var 
betydligt lägre än för de produkter som fanns tillgängliga på marknaden 
(i detta fall ca 700 dollar per styck) täcktes av Marek Seweryński från 
Samordningskontoret i Bryssel. Smugglingen till Polen organiserades 
dels av Informationskontoret, dels av Marek Kaleta i Lund. 50 sändare 
nådde Solidaritet, medan 20 togs i beslag när Lennart Järns lastbil 
stoppades.135 

Det finns anledning att fråga sig hur de svenska tulltjänstemännen 
förhöll sig till den polska smugglingen – de måste ju ha varit medvetna 
om den med tanke på dess stora omfattning. Enligt Marek Michalski är 
det uppenbart att de såg mellan fingrarna.136 Det finns även vaga upp-
gifter om amerikanska påtryckningar på de svenska myndigheterna att 
inte försvåra smugglingen.137 

Ur det underjordiska Solidaritets perspektiv var, förutom de demon-
strationer som anordnades i Stockholm och stödet till Informations-
kontoret, just transporterna av tryckeriutrustning till Polen det mest 
värdefulla resultatet av LO:s engagemang i den polska frågan. TKK 
uttryckte också på olika sätt sin tacksamhet för denna hjälp.138 

Kontorets nedläggning 

1989 deltog kontoret, på uppmaning av Solidaritets huvudkontor i 
Gdańsk, i valkampanjen inför de historiska parlamentsvalen den 4 juni 
1989.139 I april, efter att NSZZ ”Solidarność” åter legaliserats, bad 
kontoret Grafiska Fackförbundet att det skulle trycka valaffischer i 
500 000 exemplar. Det skulle innebära ett betydande ekonomiskt och 
politiskt stöd för den nu återuppståndna organisationen.140 Redan innan 
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Solidaritet åter blivit legalt, arbetade kontoret för upprättandet av 
kontakter mellan celler inom Solidaritet och olika LO-förbund.141 
Vanligen handlade det om utbildning i fackliga frågor, ekonomiskt stöd 
och etablering av kommunikationskanaler för framtiden. Men samtidigt 
innebar Solidaritets legalisering och sensationella framgångar i valet den 
4 juni 1989 att frågan om kontorets fortsatta existens kom på agendan. 

Så tidigt som den 12 juni 1989, under ett sammanträde i i-fonden, 
fattade man ett beslut om att inleda samtal med Solidaritets ledning om 
”eventuell nedläggning” av kontoret ”inom ett år”.142 Trots detta över-
raskades kontorets personal sommaren 1989 av ett meddelande från 
Gdańsk om att organisationen skulle avvecklas.143 Den 22 augusti 1989 
mottog LO ett meddelande från Bogdan Lis, ordförande för Solidaritets 
utrikeskommission, om att Informationskontoret skulle läggas ned den 
1 januari 1990. Marek Michalski försökte övertyga Solidaritets ledning 
om att beslutet var förhastat. I en artikel som publicerades den 23 
augusti 1989 i Gazeta Wyborcza argumenterade han för att de utländska 
informationskontoren inte skulle läggas ned; hellre skulle man ändra 
verksamhetsformen. ”Rörelsens organisatoriska strukturer håller på att 
återskapas. Det kommer dock att ta lite tid innan organisationen 
kommer ikapp efter alla år i underjorden. År under vilka det tack vare 
kontoren stakats ut nya vägar (ibland med stora problem), lobby-
verksamhet har byggts upp, kunskaper och erfarenhet har samlats. Är 
det klokt att ge upp allt detta?”144 Hans synpunkter förklingade ohörda. I 
oktober skickade därför Michalski en skrivelse till Solidaritets exekutiv-
kommitté där han protesterade mot nedläggningsbeslutet: ”Efter att ha 
tänkt igenom saken noggrant kan jag inte hitta något skäl för att 
Solidaritet ska avstå från att vara representerad i Sverige, och inte heller 
för att nedläggningen måste ske med sådan brådska.”145 Samtidigt anhöll 
han om ytterligare samråd innan ett slutligt beslut fattas. Till slut 
uttryckte han på nytt sin åsikt i Gazeta Wyborcza där han förklarade 
behovet av kontorets fortsatta existens och det speciella värdet med dess 
arbete i Skandinavien. Han ansåg att verksamheten kunde behöva modi-
fieras, men såg ingen anledning att så plötsligt stoppa den. Redaktionen 
publicerade samtidigt en replik från Bogdan Lis som bemötte Michalskis 
argument, och även uttryckte några för läsaren gåtfulla anmärkningar: 
”Kontoret ställde till konflikt både utomlands och i landet. Utomlands 
handlade det om kompetenskonflikter som hade negativa återverk-
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ningar för Solidaritet, och inom landet restes kritik mot att kontoret 
fördelat stödet till Solidaritet efter eget gottfinnande.” Lis’ replik hade en 
titel som sade allt: ”Beslutet har redan fattats.”146 

Efter nedläggningen överlämnades kontorets utrustning som gåva till 
Solidaritet och transporterades till Gdańsk i början av 1990.147 Också de 
pengar som skänkts för att bygga upp Solidaritets organisation över-
fördes till den återuppväckte fackföreningen i Polen. Så tänkte man 
också göra med kontorets egna medel sedan utgifter för telefon-
räkningar, skatter mm. dragits av.148 

Ett viktigt arbete under svåra villkor 

Efter personkonflikterna i samband med LO:s veto mot Jakub Święcicki, 
och den turbulenta period då Stefan Trzciński fungerade som chef, 
började Solidaritets Informationskontor i Stockholm gradvis arbeta 
systematiskt under ledning av Marek Michalski. Man utvecklade en bred 
propagandaverksamhet. Kontorets personal anordnade talrika mani-
festationer, skrev upprop och protester till polska och svenska myndig-
heter, byggde upp ett (snart datoriserat) kartotek över fängslade och 
internerade personer, samordnade adoptionsprogrammet, upprättade 
hundratals sidor pressmaterial, planerade radioprogram. De deltog i 
många andra former av offentlig propaganda för Solidaritet. Därutöver 
ordnade de kanaler för smuggling av tryckeriutrustning och annat 
material för den underjordiska rörelsen och de engagerade i detta en 
grupp svenskar. Tack vare ekonomiskt stöd från den svenska fack-
föreningsrörelsen kunde kontoret fungera i åtta år och skicka stöd till 
den underjordiska rörelsen på minst 1,8 miljoner kronor. Utan ett stort 
antal volontärer, som aldrig förbereddes för den roll som de skulle spela 
efter december 1981, hade kontoret inte kunnat fullfölja sitt uppdrag. 

 
Översättning: Språkservice Sverige AB,  
Språkgranskning: Karl Molin 
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Appendix 

Medel som anslagits till organisationsstöd för det underjordiska Soli-
daritet (tryckpressutrustning, fotoutrustning mm. samt kontanter).  
 

Redovisningsperiod Överlämnats till Polen 

1 februari 1982–31 december 1982 433 500 

1983 181 500 

1 januari 1984–30 november 1984 256 000 

1 december 1984–31 oktober 1985 198 500 

1 november 1985– 31 december 1986 488 500 

1 januari 1987–30 november 1987 226 500 

Totalt: 1 784 500 

Källor: Sammanställning av utgifter i samband med transporter under 
perioden februari 1982 – december 1982, 1982-06-17; perioden 1.01-
20.06.1983, 1983-06-20; perioden 20.06-1.10.1983, 1983-10-18; 1983, 1984-
02-10; perioden 1.01-30.06.1984, 1984-08-02; perioden 1.07-30.11.1984, 
1984-12-04; perioden 1.12.1984-30.03.1985, 1985-04-24; perioden 1.04-
31.10.1985, 1985-11-15; perioden 1.11.1985-31.05.1986, 1986-07-08; perio-
den 1.06-31.12.1986, 1987-02-03; perioden 31.12.1986-31.11.1987, 1988-01-
08. SIKiS:121, 148. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”Solidaritet med Solidaritet” och ”Polens sak är vår” var vanligt förekommande slagord. 
Eft er militärlagarna den 13 december 1981 avlöste protestaktionerna varandra och arrange-
mang för stöd till Solidaritet anordnades på många håll, som detta i Stockholm i februari 
1982. Sveriges Radio direktsände. Affi  schen fi nns på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
(originalet i 4-färg).



Landsorganisationen och Arbetarrörelsens internationella centrum (AIC) var 
huvudfi nansiärer av Solidaritets Informationskontor i Stockholm. Kontoret spelade 
en viktig roll för kontakterna med Solidaritet under rörelsens illegala tid. Den 
första chefen var Stefan Trzcińsky som snart avlöstes av Marek Michalski som 
ledde verksamheten fram till att kontoret lades ner 1989/90 (nedre bild 1985; foto: 
Hanna Marczuk). På den övre bilden syns Halina Goldfarb (sittande) som skötte det 
dagliga kontorsarbetet och många kontakter. Stående bredvid en tillfällig besökare 
från Polen, Anna Dzieciaszek, vars son Jerzy lade upp ett datoriserat register över 
personer som frihetsberövats av regimen i Polen. Foto: Jerzy Dzieciaszek.



Direkt eft er militärlagarnas införande den 13 december 1981 började demonstrationerna för 
Polens folk, som här på Sergels torg i Stockholm. Ingen uppgift  om fotograf/Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek.

Både i Stockholm och i övriga landet fortsatte demonstrationerna för Solidaritet och mot mili-
tärlagarna, som här vid polska ambassaden på Karlavägen i Stockholm. Många manifestationer 
ägde rum på årsdagarna av viktiga händelser.  Här är det två-årsdagen av Gdańsk-avtalet mellan 
regimen och Solidaritet den 31 augusti 1980 som uppmärksammas. LO:s ordförande Gunnar 
Nilsson höll tal. Demonstrationerna utanför ambassaden ogillades av den polska regimen. 
I augusti 1984 beklagade sig Polens ambassadör hos utrikesminister Bodström över att de 
svenska myndigheterna tillät dem. Foto: Solidaritets informationskontor/Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek.



LO:s ordförande sedan 1983, Stig Malm, besökte Solidaritet för första gången i augusti 
1989. Några dagar eft er besöket tillträdde den första icke-kommunistiskt ledda regeringen 
i Östblocket. Här syns Malm med Solidaritets ledare Lech Wałęsa. 1989 var situationen i 
landet mycket allvarlig. Stora reformer krävdes. ”Nu gäller det att rädda Polen”, menade 
en ”märkbart skakad” Malm enligt artikelförfattaren Lars Arnborg i LO-tidningen 
35:1989. ”En massiv hjälpinsats behövs”, både ekonomiskt och genom fackliga insatser. 
De glada minerna avspeglar inte riktigt de verkliga förhållandena. Och artikelrubriken 
under Tommy Nilssons fotografi  lovade mer än  någon  kunde  hålla.  Under  1988 och 
1989 hade svenskarna fört samtal med representanter för såväl Solidaritet som regimen 
om ”facklig pluralism” och ”den svenska modellen”. Men polackernas intresse skulle 
snart svalna. Foto: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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Sverige och Polen 
 

Solidaritet och diplomati under 1980-talet 

Klaus Misgeld & Karl Molin 
 

Sveriges sekelgamla relationer till Polen fick på 1980-talet en ny dimen-
sion. Polens omvandling från partidiktatur till demokrati och frigörelse 
från en stor och dominant granne följdes i Sverige med stor sympati och 
vann brett stöd. Att ”det polska folket inte skulle få stå ensamt” i sin 
kamp för demokratin, var en vädjan som vann genklang i hela väst-
världen, även i Sverige. Polens granne på andra sidan Östersjön gjorde en 
inte oviktig insats för att stödja den demokratiska oppositionen.  

När den oberoende fackliga rörelsen Solidaritet växte fram från sen-
sommaren 1980 och efter några få månader med sina nästan tio 
miljoner medlemmar etablerade sig som en mycket betydelsefull kraft i 
det polska ”realsocialistiska” samhället var det en världspolitisk sensa-
tion. Ändå var det få som kunde ana att nio år senare ett nytt demo-
kratiskt Polen skulle ta sin plats i ett i grunden förvandlat Europa. Men 
bakslagen på vägen dit var stora: militärlagar – ja, en militärdiktatur, 
förföljelse och förtryck, hot utifrån och inte minst enorma ekonomiska 
problem var några av de svårforcerade hindren på vägen. Europas till 
synes stabila och samtidigt konfliktfyllda uppdelning i Öst och Väst och 
Sovjetunionens styrka och dominans var något som talade emot att den 
polska oppositionen skulle lyckas, även om det också på annat håll – inte 
minst i Ungern och Tjeckoslovakien – blev allt tydligare att det kom-
munistiska systemet hade nått sina gränser.  

Från mitten av 1970-talet hade Polens då ännu svaga demokratiska 
opposition fått många och talföra sympatisörer i Sverige. Den katolska 
kyrkan i Polen vann uppskattning som en patriotisk kraft som sökte 
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hålla kommunismen stången, i synnerhet sedan den polske kardinalen 
Karol Wojtyła 1978 hade blivit påven Johannes Paulus II. Men 1980 var 
det den fackliga, eller som facklig uppfattade, rörelsen Solidaritet som 
blev föremål för de första stora och viktiga insatserna från svensk sida, 
framför allt genom att fackföreningsrörelsen tog på sig ett stort ansvar. 
Och efter att general Wojciech Jaruzelski den 13 december 1981 hade 
gjort sin ”militärkupp” utökades de svenska insatserna med mycket 
stora humanitära hjälpprogram där hela det svenska samhället var 
engagerat. Den allmänna opinionen och ett brett folkligt engagemang i 
Sverige både före och efter ”kuppen” stod på oppositionens sida. Den 
betraktades som den verkliga representanten för det polska folket.  

 Den svenska arbetarrörelsens engagemang för Polen baserades på det 
till synes enkla kravet på respekt för ILO:s konventioner om fackliga 
rättigheter och fackligt självbestämmande. De hade även Polen antagit. 
Inte minst LO var mån om att betona att det handlade om fackligt, inte 
politiskt stöd. Det var förvisso en fiktion, eftersom Solidaritets fram-
gångar hotade det realsocialistiska systemets existens, och det inte bara i 
Polen, utan i hela Central- och Östeuropa. Men fiktionen var nödvändig 
för att parera kritik för inblandning i Polens inre angelägenheter och 
även för att förekomma anklagelserna att Solidaritet skulle vara beroen-
de av, ja styrd från, utlandet. Denna nyttiga fiktion innebar bland annat 
att man från svensk facklig sida krävde att den västligt orienterade Fria 
fackföreningsinternationalen (FFI) skulle hållas i bakgrunden, och att 
amerikanska pengar inte skulle användas i samband med svenska 
hjälpinsatser. 

Trots sin försiktiga hållning till allt som kunde tolkas som politisk 
inblandning accepterade LO, efter uppmaning från FFI och Solidaritet 
genom Lech Wałęsa, uppdraget att, i FFI:s namn, samordna arbetet med 
att bygga upp tryckerier och andra faciliteter för informationsspridning. 
LO tog sig alltså an denna roll och bidrog väsentligt till finansieringen, 
men överlät åt i första hand Grafiska fackförbundet och dess teknik-
ombudsman Ture Mattsson, att utföra det praktiska, utåt synliga arbetet. 
Viktiga roller spelade den reformistiska arbetarrörelsens organ för inter-
nationellt solidaritetsarbete, Arbetarrörelsens internationella centrum 
(AIC) och Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond (i-fonden). 

Även det socialdemokratiska partiet uttryckte sitt starka stöd för 
Solidaritet och det fackliga engagemanget för rörelsen. Olof Palme 
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uttalade vid flera tillfällen att det polska folket självt borde bestämma sin 
väg för att uppnå fackliga och andra demokratiska rättigheter, och vände 
sig mot Sovjetunionens hot eller påtryckningar, låt vara att han i samma 
andetag ofta också uttalade kritik av USA:s roll vid undertryckandet av 
samma rättigheter på annat håll i världen, inte minst i Centralamerika. 
Socialdemokratin var även efter Olof Palmes död angelägen om att 
betona att det gällde att bygga eller bevara broar mellan systemen, men 
detta hindrade inte att Solidaritet fick alla sympatier och man backade 
upp det fackliga engagemanget. Detta var ju också naturligt med tanke 
på hur nära socialdemokratin och den fackliga arbetarrörelsen sam-
verkade i Sverige. 

Det svenska samarbetet med den polska oberoende fackliga rörelsen 
var givetvis uttryck för ett svenskt egenintresse med tanke på de följder 
utvecklingen i grannlandet Polen kunde få (till exempel ökade spän-
ningar i Sveriges närområde, minskande handel och flyktingströmmar), 
men också för arbetarrörelsens internationella solidaritet. Viljan att 
hjälpa till så mycket som möjligt utan att vålla internationella kompli-
kationer var utslagsgivande för LO och andra fackliga organisationer, 
inklusive TCO. LO:s och dess fackförbunds insatser under 1980 och 
1981, men även därefter, för Solidaritet och demokratirörelsen var ett av 
den svenska arbetarrörelsens största internationella åtaganden under 
efterkrigstiden. Stödet för Solidaritet har under åren ”tagit krafterna i 
anspråk”, som LO:s ordförande Gunnar Nilsson uttryckte det med 
betecknande återhållsamhet i april 1982. Att LO:s insats inte fått den 
uppmärksamhet i svensk och internationell historieskrivning som den 
förtjänar kan troligen delvis förklaras med att LO strävade efter att, som 
antytts, synas så lite som möjligt och med att allt som gjordes inte 
dokumenterades, eftersom det skedde mer eller mindre i det fördolda. 
LO:s sätt att gå tillväga liknade den metod som även västtyska DGB 
föredrog, fast delvis av andra skäl (Förbundsrepublikens ”östpolitik”). 
Fackliga rörelser i Frankrike, Belgien och inte minst USA framhävde 
tydligare sin roll, men uppgifter om omfattningen av deras faktiska 
insatser är högst osäkra. 

Det svenska stödets omfattning jämfört med det som gavs av andra 
länder torde aldrig kunna exakt bedömas. Det finns en rad lovordande 
och tacksamma vittnesuttalanden om de svenska insatserna för 
Solidaritet under dess första legala tid, 1980–1981, och därefter, men det 



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 330 

förblir en öppen fråga hur representativa dessa uttalanden är och vilket 
värde uppbackningen från Sverige hade jämfört med hela den hjälp som 
Solidaritet fick från omvärlden. Här finns mycket utrymme för 
spekulation. Men det var inte bara materiellt, utan även moraliskt stöd 
som var viktigt för den demokratiska oppositionen i Polen i allmänhet 
och för Solidaritet i synnerhet. Och stödet fortsatte efter militärlagarnas 
införande den 13 december 1981. Här var den allmänna opinionens och 
folkrörelsesveriges engagemang av stor betydelse. 

Det materiella innehållet i den svenska fackföreningsrörelsens stöd 
till Solidaritet var under åren 1980–1981 först och främst utrustning för 
informationsspridning. Efter militärlagarnas införande den 13 december 
1981 ändrades detta. Det som nu behövdes mest var humanitär hjälp för 
frihetsberövade Solidaritetsmedlemmar och deras familjer. Sveriges 
stora humanitära hjälporganisationer och många enskilda gjorde stora 
insatser under de första åren efter militärlagarna, insatser som samman-
taget var mycket större än vad arbetarrörelsen kunde åstadkomma. Men 
också denna bidrog: AIC och i-fonden, med de fackliga organisa-
tionerna som de mest resursstarka huvudmännen, samlade in pengar 
från enskilda och från arbetarrörelsens organisationer. AIC och i-fonden 
organiserade också ett omfattande ”adoptions”-program, som innebar 
att lokala organisationer samlade in pengar och skickade paket med för-
nödenheter till behövande Solidaritetsfamiljer. Samtidigt protesterade 
arbetarrörelsens fackliga och politiska ledning skarpt mot det som hände 
i Polen och försökte genom återkommande manifestationer och uttalan-
den påverka regimen. Viktiga var också olika insatser för att sprida 
information om det som skedde och för att, i möjligaste mån, lämna 
juridiskt stöd till drabbade aktivister.  

Till de insatser för Solidaritet som följde på Jaruzelskis kupp hörde 
etableringen av Solidaritets informationskontor i Stockholm. Kontoret 
hade knappast kunnat fungera utan den uppoffrande hjälp det fick av 
det polska exilsamhället i Sverige. Men för dess materiella villkor och 
kontakter med det svenska samhället spelade LO en avgörande roll. 
Kontoret finansierades till övervägande del av LO (AIC), som bl.a. 
ställde en kontorslokal till förfogande. Personalen bestod av i Sverige 
bosatta, Solidaritet närstående polsktalande personer. Efter vissa in-
ledande konvulsioner kring ledningsstruktur och uppdragets utform-
ning, kunde kontoret spela en viktig roll inte bara för opinionsbildning, 
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utan även för förmedling av kontakter och för illegala aktiviteter som 
smuggling av skrifter och diverse utrustning. Det var ibland en känslig 
uppgift att fördela de olika uppgifterna mellan kontoret, LO och AIC.  

Från mitten av 1980-talet skiftade arbetarrörelsens stödinsatser ka-
raktär. Den humanitära hjälpen fortsatte men tonades ner och i stället 
kom mycket av kontakterna att handla om facklig hjälp till självhjälp. 
Efter Gorbatjovs makttillträde i Sovjetunionen 1985 och den polska 
regimens tilltagande insikt om att det behövdes en större öppenhet och 
mer samarbete för att kunna lösa Polens problem, kunde LO lämna visst 
stöd till organisationsutveckling, vilket huvudsakligen tillföll det fort-
farande illegala Solidaritets aktivitetsgrupper. Nya kontakter med lokala 
grupper och både legalt och illegalt verksamma aktivister upprättades 
och möjligheter till besöksutbyten utnyttjades. 

Ytterligare en ny fas i förbindelserna med Solidaritet inträdde under 
1980-talet sista år. De fackliga kontakterna mellan fackliga organisa-
tioner i väst och Solidaritet kunde nu allt mer normaliseras; en vänd-
punkt kom med Solidaritets anslutning till FFI 1986, vilket LO i och för 
sig tyckte var i tidigaste laget. Samtidigt pågick samtal på hög politisk 
nivå mellan svenska socialdemokrater å ena sidan, polska såväl rege-
rings- som Solidaritetsrepresentanter å den andra om hur Polen kunde 
omformas till ett mer pluralistiskt och demokratiskt styrelseskick. 
”Facklig pluralism” diskuterades liksom ”den svenska modellen”. Det 
var främst politiker som deltog i dessa meningsutbyten, men LO 
noterade att intresset för Sverige och den svenska fackföreningsrörelsen 
var stort. En viktig uppgift för LO var nu att bidra med nya resurser till 
Solidaritet som sedan våren 1989 åter var legalt. De behövdes för att 
bygga upp nya tryckerier. Samtidigt försökte man upprätta reguljära 
kontakter på ledningsnivå. Till den ”officiella” fackliga organisationen 
(OPZZ) höll man fortfarande distans.  
 

*** 
Det fackliga engagemanget för Solidaritet och den polska demokrati-
rörelsen delades av de svenska diplomaterna i Warszawa men för dem 
gällde också att se det som hände i ljuset av den övergripande svenska 
Östeuropa-politik som i denna undersökning sammanfattats i begrep-
pen fred, närmande och förändring.  
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Det prioriterade målet för Sverige, liksom för den västtyska öst-
politiken, var att bevara fred och avspänning i Europa. Krigsrisken hade 
ökat sedan slutet av 1970-talet och under den så kallade polska krisen 
1980-81 var det många som upplevde den som akut. Risken för att 
Moskva liksom 1956 och 1968 skulle välja att med militärmakt stoppa 
”kontrarevolutionen” i Polen kunde inte negligeras, i synnerhet inte när 
Röda Armén rörde sig hotfullt längs landets gränser. Att hotet upplevdes 
som reellt också i Sverige visade sig inte minst i att UD och försvars-
makten förberedde sig för att ta emot en polsk flyktingström. 

Den diplomatiska reaktionen på hotet var helt enkelt försiktighet och 
tystnad. Hökarna i Moskva skulle inte kunna hävda att imperialismens 
agenter blandade sig i Polens affärer eller att Solidaritet var lierat med 
aggressiva imperialistiska kretsar i väst. För diplomater – liksom för 
fackliga aktivister – gällde att de måste kunna hävda att de inte lade sig i 
den politiska utvecklingen i Polen. 

Med militärlagarnas införande i december 1981 var det akuta inva-
sionshotet övervunnet. Fredsmålet fick en annan mer långsiktig dimen-
sion: att bevara avspänningen, eller mer konkret, att rädda samarbetet 
inom ramen för Helsingforsprocessen och inte minst att fortsätta 
samtalen om nedrustning och förtroendeskapande åtgärder. Våren 1982 
var uppgiften att förena skarp kritik av Jaruzelskis kupp med ett lika 
tydligt budskap att man ville fortsätta samarbetet i nedrustningsfrågan. 
Man hjälper inte Polens folk, sade utrikesminister Ullsten, ”genom att 
svika alla européers förhoppningar om ett stopp i den vanvettiga vapen-
kapprustningen”.  

Fredsperspektivet blev aktuellt ännu en gång under Polens demo-
kratiseringsprocess, nämligen under sommaren 1989, när Solidaritet 
vunnit sin jordskredsseger. Sedan Gorbatjov i juli förklarat att po-
lackerna fick välja vilken regering de ville försvann oron för ett sovjetiskt 
ingripande, men fortfarande fanns möjligheten att armén och den 
polska nomenklaturan skulle gå samman för att stoppa systemskiftet. 
Garanten för en fredlig övergång hette Jaruzelski och flera engagerade 
sig för att han skulle väljas till president, inte minst supermaktsledarna 
Bush och Gorbatjov som övertygade honom om att han skulle kandi-
dera. Den svenska insatsen var mer blygsam – logistisk som ambas-
sadören uttryckte det – och bestod i att stå som värd för diskreta möten 
mellan regimen och Solidaritet. 
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Efter Jaruzelskis val till president och därefter Mazowieckis tillträde 
som premiärminister kunde det fredliga systemskiftet tyckas säkrat men 
enligt ambassadens bedömning fanns ännu under hösten 1989 en risk 
för bakslag, framför allt i samband med oroligheter föranledda av det 
fortfarande usla försörjningsläget. Ambassadören menade att det 
scenariot kunde undvikas genom ett massivt ekonomiskt stöd från väst, 
inklusive Sverige. Stöd kom också, men inte alls i den omfattning 
ambassadören önskat sig. 

Sveriges ambitioner att närma sig länderna på andra sidan järnridån 
hade i fallet Polen infriats i ganska hög grad i början av 1980-talet. 
Regimens västtillvända ekonomiska politik, som öppnade för svenska 
företag, var en viktig faktor i sammanhanget liksom 1974 års avtal om 
ömsesidig viseringsfrihet. Besöksutbytet på regeringsnivå var livligt och i 
juni 1981 besökte utrikesminister Ullsten Warszawa. 

Förbindelserna försämrades givetvis som följd av den besöksbojkott 
som hela västvärlden, inklusive Sverige, etablerade som svar på 
Jaruzelskis kupp. Men Sverige deltog inte i den amerikanska sanktions-
politiken och förklarade att man inte ville avbryta förbindelserna. 
Ambassaden upprätthöll också korrekta relationer med det polska 
utrikesministeriet och hade återkommande möten med företrädare för 
den polska regeringen. Grundinställningen var att kritik inte fick för-
hindra kontakt.  

Men onekligen var vägen till en normalisering av relationerna längre 
för Sverige än för de flesta andra länder vilket till stor del berodde på 
den starka inhemska opinionen för Solidaritet. Den i sin tur hade sitt 
ursprung i fackföreningsrörelsens starka engagemang och i den 
opinionsbildning genom demonstrationer, möten och informations-
kampanjer som bedrevs av Solidaritets informationskontor. Under 1986 
började ändå den svenska inställningen att vända men nu var det 
polackernas tur att göra invändningar, vilka framför allt handlade om 
Sveriges roll som transitland för en stor del av trafiken med smuggel-
gods från väst till den underjordiska polska oppositionen. När pro-
blemen klarats ut, och den polske utrikesministern Orzechowski kunde 
besöka Stockholm i juli 1987, hade det gått sex år sedan det senaste 
besöksutbytet på den nivån. 

Att, till sist, verka för en förändring av värdlandets inrikespolitik var 
givetvis en synnerligen grannlaga diplomatisk uppgift. I det polska fallet 
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påverkades den av att regimen, med sitt ekonomiska beroende av väst, 
var känslig för hur den framställdes i icke-kommunistiska länder. Detta 
var oppositionen medveten om och den var mer än villig att dela med 
sig av sin bild av utvecklingen till västliga journalister och diplomater. 
Det var ett sätt att påverka den egna ledningen och att skydda sig själv 
mot att i tysthet försvinna i fångenskap. I Warszawa kom vissa västliga 
ambassader att utveckla särskilt goda kontakter med Solidaritet och 
kanske i synnerhet med de grupper av intellektuella som fungerade som 
rådgivare åt Lech Wałęsa och den övriga Solidaritetsledningen. Till dem 
som var särskilt aktiva i umgänget med oppositionen hörde den 
amerikanska beskickningschefen och hans hustru som arrangerade 
regelbundna ”salonger” för Solidaritetsaktivister och andra regimkri-
tiker. Också den svenska ambassaden hade täta kontakter med det som 
ambassadör Thyberg kallade ”det andra Polen”. Enligt en västtysk 
bedömning från oktober 1981 var Storbritannien, USA, Frankrike, Väst-
tyskland och Sverige de länder som var kända för att ha goda kontakter 
med Solidaritet. 

Under åren efter Jaruzelskis kupp handlade omvärldens inblandning 
om att protestera mot övergreppen mot mänskliga rättigheter och att 
understryka de tre kraven på krigslagarnas upphävande, fångarnas fri-
släppande och återupptagande av dialogen med oppositionen. De 
svenska fördömandena av kuppen var kraftfulla, utan antydan av för-
ståelse för Jaruzelskis motiv. Den långsiktiga markeringen till stöd för de 
tre kraven bestod främst i upprätthållandet av besöksbojkotten. Till den 
kom en mer ad hoc-betonad intervention till förmån för de politiska 
fångarna sommaren 1984 i form av en diskret skriftlig vädjan från stats-
minister Palme till den polska regeringschefen. Brevet kom säkerligen 
för sent för att påverka den polska beslutsprocessen och dess främsta 
betydelse var antagligen att det gav Jaruzelski möjlighet att i sitt svar 
påminna om sin goda vilja och sitt hopp om förbättrade bilaterala 
relationer. 

Det rådde inom utrikesledningen och UD ingen tvekan om att 
Sverige skulle protestera mot övergreppen på oppositionen och delta i 
den internationella besöksbojkotten. Däremot var det svårt att avgöra 
när och hur bojkotten skulle upphöra. Resonemangen om den saken 
inom den svenska utrikesförvaltningen, och mellan den och polackerna, 
pågick i mer än tre år, från hösten 1983 till hösten 1986. När beslutet om 
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normalisering av relationerna togs var krigslagarna upphävda sedan 
länge och en allmän amnesti för politiska fångar hade införts. Det tredje 
kravet, d.v.s. samtal med oppositionen, hade ännu inte uppfyllts men 
bedömningen var nu att fortsatt bojkott snarare skulle försena än 
påskynda utvecklingen mot demokrati och liberalisering. 

 
Den svenska politiken under Polens demokratiseringsprocess var en 
både- och- politik. Kritik av regimens politik och stöd till oppositionen 
gick hand i hand med en tydligt uttryckt vilja att upprätthålla goda kon-
takter med regimen. Det var en politik som förde in de svenska diplo-
materna i händelsernas centrum. Genom sina kontakter med båda sidor 
blev de välinformerade och kunde dessutom fungera som – eller om man 
vill: utnyttjas som – kanaler mellan parterna i den polska inrikespolitiken. 

Den svenska politiken var inte unik. Även om forskningen om västlig 
diplomati i Polen under 1980-talet ännu är fragmentarisk kan ändå 
noteras att den amerikanska ambassaden förde en liknande ”double-
track” politik. Av intervjuer med amerikanska diplomater framgår också 
att det i Warszawa fanns en grupp av ambassader som enligt den 
amerikanske forskaren Gregory F. Domber delade ett gemensamt syn-
sätt (were in step with the American outlook) och utbytte informationer. 
Enligt samma källa ingick den svenska ambassaden i denna grupp 
tillsammans med de amerikanska, franska, brittiska och australiska 
ambassaderna; möjligen bör även den västtyska räknas dit. Vad som 
förenat denna grupp av diplomater var uppenbarligen en likartad syn på 
sin uppgift i ett land under förändring, d.v.s. de ville stödja demo-
kratiseringen utan att sätta freden i fara eller bryta med regimen. Det 
innebar inte att de representerade en enig västlig opinion. I USA och 
andra länder fanns en konservativ eller neo-konservativ opinion, som 
president Reagan sympatiserade med, som i förhållande till den kom-
munistiska regimen var mer inriktad på bestraffning och isolering än på 
samverkan. Avspänningspolitikens ivrigaste försvarare, med Willy 
Brandt i spetsen, var å andra sidan skeptiska mot häftig kritik av regi-
men och ett förbehållslöst engagemang för Solidaritet. För flera länder, 
inklusive Sverige, Västtyskland och USA, gällde också att fackliga orga-
nisationer bedrev en egen politik till stöd för Solidaritet som deras 
ambassader inte tog ansvar för. 
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Inom den grupp av västliga ambassader, i vilken den svenska ingick, 
fanns säkerligen vid olika tidpunkter skillnader när det gällde t.ex. be-
dömningen av regimens avsikter eller oppositionens möjligheter, men 
den har delat en strävan att utan provokationer stödja landets fredliga 
utveckling mot demokrati. När ambassadör Davis i juni 1989 instrue-
rade Solidaritetsledare i hur man kan få rätt kandidat vald utan att rösta 
för honom och ambassadör Öberg fem dagar senare stod värd för ett 
hemligt möte där regimen och Solidaritet omsatte råden i en konkret 
plan gav de tillsammans ett gott prov på den diskreta inblandningens 
konst. 
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Second Cold War, New York (Palgrave Macmillan) 2003. 

14 För en diskussion om ”the self-limiting revolution” och dess inre motsägelser, 
se Patoka, Poland under pressure 1980–81, s. 42-46. Staniszkis, Jadwiga, 
Poland’s self-limiting revolution, Princeton (Princeton University Press) 
1984, innehåller många intressanta analyser av polsk politik men inte 
mycket om det titeln lovar.  

15 För exempel på åsiktsbrytningar, se debatten om icke-våldsprincipen mellan 
Jacek Kuroń och Zbigniew Bujak i Krigstillståndets Polen: Artiklar och 
dokument från den demokratiska rörelsen, översatta och redigerade av 
Maria Borowska 1983-01-31, Stockholm (Institutet för social forskning, 
Stockholms universitet) 1983, s. 41-49. 

16 Komitet Obrony Robotników (Kommittén för arbetarnas försvar). 
17 Staniszkis, Poland’s self-limiting revolution. Se även uttalande av Kiszczak: 

”utan Geremek och andra rådgivare är han [Wałęsa] en illiterat poli-
tiker”. (Domber, Supporting the Revolution, s. 168.). 

18 Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 141-161 
19 Vid opinionsundersökningar som genomfördes vid flera tillfällen under 

1980-talet brukade mindre än 5% ange att de hyste förtroende för partiet. 
Motsvarande siffra för katolska kyrkan låg på över 85%. 

20 Jfr dock Kubik, (”Solidarność”, s. 3073), som skriver: ”On June 30, 1980, the 
communist authorities announced an increase in meat prices.” 

21 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 231 
22 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 234-236. 
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23 För händelserna 14-16 augusti se Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 

237-242, samt äv. Patoka, Poland under presssure 1980-81, s. 53 – 55. 
24 De 21 punkterna ingår sedan 2003 i UNESCO’s Memory of the World 

Register. Se http://www.unesco.org/new/en/communication-and-informa-
tion/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/ 
full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/twenty-one-
demands-gdansk-august-1980-the-birth-of-the-solidarity-trades-union-
a-massive-social-movement/#c188368. 

25 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 26 s f. Vissa av Kuklinskis rap-
porter ingår i det material som redovisas i Byrne & Paczkowski (eds.), 
From Solidarity to martial law, se s. 139-140, 273-274, 363-364: Genom 
amerikanarnas försorg slussades Kuklinski ut ur Polen i början av 
november 1981 (Rakowski, Es begann in Polen, s. 52).  

26 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 246. 
27 Patoka, Poland under pressure 1980–81, s. 60 -61. 
28 Enligt Sjursen, The United States, Western Europe and the Polish Crisis, s. 24; 

1 september enligt Patoka, Poland under pressure 1980–81, s. 61. Kemp-
Welch, Poland under Communism, säger att Jagielski undertecknade ett 
utkast till protokoll (draft protocol) rörande självständiga fackföreningar 
den 30 augusti. Dębska (red.), A carnival under sentence, s. 90 uppger att 
avtalet mellan MKS och regeringskommissinen undertecknades den 31 
augusti kl. 16, 46. 

29 Efter Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 268. Han hänvisar för 
utförlig analys till uppsats av Kowalik i Kemp-Welch, A., The birth of 
Solidarity, 2. ed., (Macmillan in association with St Antony's College Ox-
ford), London, 1991, s. 180-187. 

30 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 62. 
31 Dębska, (red.), A carnival under sentence, s. 92. Kemp-Welch, Poland under 

Communism, s. 278. 
32 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 278f. 
33 Patoka, Poland under pressure 1980-81, s. 63; Dębska, (red.), A carnival under 

sentence, s. 102. 
34 Patoka, Poland under pressure 1980-81, s. 65; Dębska, (red.), A carnival under 

sentence, s. 106.  
35 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 280. Jfr dock Patoka, Poland 

under pressure 1980–81, s. 65 som uppger att datum för domstolens be-
slut var den 2 oktober. 
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36 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 285 f. (Kompromissen innebar att 

till Solidaritets stadgar fogade tre annex: 1) ILO:s konvention nr 87 om 
fackföreningars frihet och skydd av fackföreningar; 2) ILO:s konvention 
nr 98 om rätt att upprätta organisationer och att föra kollektiva förhand-
lingar (båda ratificerade av Polen); 3) Inledningen och de sju första 
punkterna i Gdańsk-överenskommelsen av den 31 augusti där det kon-
stateras att de oberoende fackföreningarna ”skall vara förenliga med 
principerna i folkrepublikens konstitution. De nya fackföreningarna skall 
tillvarata arbetarnas såväl sociala som materiella intressen. De kommer 
inte att spela rollen av ett andra politiskt parti. De grundar sig på idén 
om kollektivt ägande av produktionsmedlen – innebörden av socialis-
men i Polen. De bekräftar det förenade arbetarpartiets ledande roll i 
Polen och ifrågasätter inte landets internationella allianser.” – Sedan 
domstolen meddelat sitt beslut förklarade Solidaritets ledning att de 
strejker som aviserats till onsdagen inte skulle genomföras (Krypto 
Warszava t. Sthlm, 801111 (263), HP1Ep, mapp 138, UD:s arkiv.) 

37 Se om detta Misgelds bidrag nedan. 
38 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 290-292; Patoka, Poland under 

pressure 1980–81, s. 66. 
39 Denna så kallade ”polska klubb”, som upplöstes först i juli 1985, beskrivs 

närmare i Jaruzelski, Hinter den Türen der Macht, s. 143. 
40 Invasionskrisen behandlas i, förutom ovannämnd litteratur, Mastny, Vojtech, 

”The Soviet non-invasion of Poland in 1980–1981 and the end of the 
Cold War”, Europe-Asia Studies 1999:2 (University of Glasgow), s 189-
211 (i sht 192f). 

41 Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 138. 
42 I den amerikanska ledningen ansåg man att risken för en intervention var 

överhängande och Carter förklarade i ett brev till Bresjnev att en våldsam 
upplösning skulle få mycket allvarliga konsekvenser för de amerikansk-
sovjetiska förbindelserna. (Kemp-Welch, Poland under Communism,, s. 
294). 

43 Mastny ger i sitt referat av de tres anföranden intrycket att de pläderade för 
militär intervention. Den slutsatsen kan man dock inte dra av det 
publicerade protokollet (Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to 
martial law, s.141-161). Det visar att de tre förordade militära medel 
men de kan lika gärna ha avsett interna polska styrkor: armén, de polska 
säkerhetstrupperna och de partitrogna beväpnade grupper som var 
under mobilisering och som Kania nämnde i sitt anförande. Jaruzelski 
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upplyser att alla delegationer utom den polska träffats den 4 december 
och då kommit fram till att någon väpnad intervention inte var aktuell. I 
hans detaljerade redogörelse för de olika inläggen den 5 december 
förekommer heller inga krav på intervention (Hinter den türen der 
Macht s. 51-58). Jfr även Kemp-Welch, Poland under Communism, (s. 
297) som noterar att Honecker och Zhikov talade för ”an internal 
solution to the Polish crisis” 

44 Rakowski uppger (Es begann in Polen, s. 28) att Kania hade ett dramatiskt 
samtal dagen innan mötet. Men Rakowski var inte med på Moskva-resan 
vilket däremot Jaruzelski var och han uppger (Mein leben für Polen, s. 
237 och Hinter den Türen der Macht, s. 51, 58) att han och Kania för-
sökte få till stånd ett enskilt samtal före mötet men att det kom till stånd 
först efter mötet. Mastny skriver som om det ägde rum efter SUKPs 
politbyrå möte den 11 december 1980 men då var Kania inte kvar i 
Moskva. 

45 Citeras efter Kanias bok av Mastny, The Soviet non-invasion, s. 195 och 
Kemp-Welch, Poland under Communism,, s.298. Citeras även i Byrne & 
Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, (s. 16) efter Jane E. 
Perlez, ”Poland ’80–’81”. Enligt deras version sade dock Kania detta i 
början av januari i samband med ett tal till det polska inrikesdeparte-
mentet. 

I februari 1988 fick den svenske ambassadören i Warszawa, Jean-Christophe 
Öberg höra en något annorlunda version av Kanias svar till Bresjnev i 
Moskva: ”… därest Sovjetunionen ämnade intervenera i Polen skulle för 
det första den polska armén bjuda motstånd. För det andra det inter-
nationella klimatet försämras högst avsevärt. För det tredje den polsk-
sovjetiska vänskapen ödeläggas för 200 år framåt.” Öbergs sagesman var 
Janusz Fekecz, Västeuropachef på polska Utrikesministeriet. (Hbr Öberg 
t Osvald, 1988-02-06, mapp 195, HP 1 Ep, UD.) 

46 Mastny, The Soviet non-invasion, s. 195. Rakowski menar att Kanias samtal 
med Bresjnev var avgörande för den sovjetiska ledningens beslut att ge 
upp invasionsplanerna. (Es begann in Polen, s. 28). Givetvis kan andra 
faktorer, som till exempel den amerikanske presidentens varningar och 
hot, ha spelat en större roll. (Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 
293 f). 

47 Information om det hemliga mötet i Moskva hade läckt ut och spritts via 
diplomatiska kanaler, se Chiffer Warszava till Sthlm, 1980-12-05, dnr 
296, u. Thyberg, mapp 137, HP 1 Ep, UD. Se även Skrivelse Hylander 
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(Budapest) till UD, 1980-12-11, mapp 137 och Hbr Leifland till 9 
ambassadörer 1981-03-09, mapp 137, HP 1 Ep, UD. 

48 Patoka, Poland under pressure 1980–81 , s. 70-71. 
49 Patoka, Poland under pressure 1980–81, s. 71-72. 
50 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 307–309. Mastny, s. 18-19 

(skriver dock att Jaruzelski blev premiärminister den 10 februari). Byrne 
& Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 18f. 

51 Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 19. 
52 Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 19, not 75. 
53 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 312 f.; Mastny, s. 20 f. Kemp-

Welch, Poland under Communism, hänvisar till Garton Ash, The Polish 
Revolution, s. 155-157. Patoka, Poland under pressure 1980–81, s. 74. 

54 Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 20. Kemp-
Welch, Poland under Communism, s. 310-312. 

55 Jaruzelski redogör för sin tolkning av Bresjnevs budskap i Hinter den Türen der 
Macht, s. 74. 

56 Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 21. Kemp-
Welch, Poland under Communism, s. 317. Jaruzelski redogör för mötet i 
Hinter den Türen der Macht, s. 114-120. 

57 För en redogörelse för minnesfirandet, se Hbr Thyberg till Berg, 1980-12-21, 
dnr 264, med bilaga ”Intryck från Gdansk-Gdynia 16-17 december 1980” 
av V. Rappe, mapp 140, HP1 EP, UD. 

58 Hbr Thyberg till Berg, 1981-05-08 (Om firandet av 1 och 3 maj), mapp 145, 
HP1 EP, UD. 

59 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 318. 
60 Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. 26; Kemp-

Welch, Poland under Communism, s. 319. 
61 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 324; Paczkowski, The spring will 

be ours; s. 428. Borowska, Maria (övers., red.), Dokument från Solida-
ritets kongress, Stockholm (Institutet för social forskning, Stockholms 
universitet) 1981-12-02. 

62 Kemp-Welch, Poland under Communism,, s. 321 f. Appellens effekter på 
Polens läge nämns av Czyrek i samtal med franske utrikesministern 
Cheysson (9 oktober eller däromkring). Den har radikalt skärpt läget. 
(Jaruzelski, Hinter den Türen der Macht, s. 351.) 

63 Splittringen framhävs särskilt i Jane Leftwich Curry ”The Solidarity Crisis 
1980-81" i Leftwich Curry, Jane & Luba Fejfer (eds.), Poland’s Permanent 
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Revolution: People vs. Elites, 1956-1990, Washington D.C. (American 
University Press) 1996, s. 184-187. 

64 Kemp-Welch, Poland under Communism,, s. 323 anger den 15 september 
som datum för mötet. Han har blandat ihop dagen för mötet med den 
dag då agenten Kuklinksi skickade sitt telegram om mötet. Den uppen-
barligen korrekta dateringen finns hos Byrne & Paczkowski (eds.), From 
Solidarity to martial law, s. 28 (se äv. Protokoll från mötet, s. 350) 

65 Hinter den Türen der Macht, s. 354. Jaruzelski anför även andra exempel från 
samma period som han anser visa att Sovjet vidhöll sin rätt till inter-
vention. 

66 Kemp-Welch, Poland under Communism,, s. 324; i Byrne & Paczkowski (eds.), 
From Solidarity to martial law, s. 29. skriver författarna att Kania byttes 
ut troligen på Moskvas initiativ, men utan att styrka sin förmodan med 
någon källhänvisning. Jaruzelski framhåller psykisk utmattning och 
häftig intern kritik som bakgrund till Kanias beslut att avgå (Mein Leben 
für Polen, s. 274-275). 

67 Jaruzelski skriver i Hinter den Türen der Macht, s. 364-368 att Reuter uppgett 
att tre miljoner riskerade att svälta ihjäl. Enligt Rakowski (Es begann in 
Polen, s. 58) gällde Reuters varning två miljoner människor. Själv menar 
han att Reuters uppgifter var överdrivna men antyder att tusentals barn 
och gamla var i farozonen. 

68 Kemp-Welch, Poland under Communism,, s. 28. Se även Rakowski, Es begann 
in Polen, s. 51.52. Paczkowski, The Spring is ours, s. 439 uppger att i juni 
sade sig 62% hysa förtroende för Solidaritet. Opinionsundersökningar 
utförda under ”senhösten” visade att den siffran sjunkit till 41%. 

69 Den polska regeringen tyckte inte om när omvärlden kallade händelserna den 
13 december 1981 för en kupp. Det var, framhöll den, inte fråga om att 
någon störtat en sittande regering och själv gripit makten; den gamla 
regeringen satt ju kvar om än kompletterad med ett militärråd. Det var 
inte heller fråga om någon olaglig aktion eftersom konstitutionen gav 
regeringen möjlighet att, när nationens säkerhet stod på spel, införa 
krigslagar. (Se t.ex. intervju med Jaruzelski i Kadhammar, Peter, Fru 
Anna och generalen. Stockholm (Albert Bonniers Förlag) 2009, s. 10). 
Men omvärlden fäste sig mest vid att regeringen genom att tillgripa våld 
vänt det pågående politiska spelet över ända och skapat helt nya 
förutsättningar för landets utveckling. Det var ett hårt och snabbt slag 
och i den meningen en kupp. Ordet förekom flitigt i den svenska samtida 
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debatten och kommer också att användas i det följande. Se om detta även 
Rakowski, Es begann in Polen, s. 50 ff. 

70 För redogörelsen för perioden 1982–1989 har – förutom relevanta delar av 
tidigare redovisad litteratur – använts främst följande verk: Domber, 
Gregory F., Supporting the Revolution: America, Democracy, and the End 
of the Cold War in Poland, 1981–1989, diss. George Washington 
University, 2008,  

71 Jaruzelski menar att hans ställning gentemot Bresjnev stärktes genom kuppen 
och att gränserna för Polens suveränitet därmed vidgades (Jaruzelski, 
Mein leben für Polen, s. 358). 

72 Dagen innan kuppen iscensattes försökte Jaruzelski få en utfästelse från 
Bresjnev att gå in med trupp om kuppen skulle misslyckas och regimen 
tappa kontrollen. Ryssarna sade nej, men mot bakgrund av de föga 
förtäckta hot som de tidigare uttalat kunde Jaruzelski knappast dra slut-
satsen att de skulle förbli passiva om han lät bli att ingripa mot 
oppositionen. (Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial 
law, s .32). Jaruzelski’s avsikter diskuteras utförligt i Rakowski, Es begann 
in Polen, s. 54-59. Se även Misgeld, Klaus & Karl Molin, ”Solidarity 
despite reservations”, Baltic Worlds (Centre for Baltic and East European 
Studies/CBEES, Södertörn University) III:3 (September 2010), s 10-16. 

73 Święcicki, Jakub, Polen, Stockholm (SNS Förlag, Nr 42 Pocketbiblioteket) 
2009, s. 11. Helmut Schmidt skriver i sina memoarer (Weggefährten: 
Erinnerungen und Reflexionen, Berlin (Siedler) 1996, s. 394) att Jaruzelski 
i första hand var polack, i andra militär och i tredje kommunist. Adam 
Michnik förfäktade 1983 ståndpunkten att Jaruzelskis kupp räddade 
Polen men att kuppmakarna inte var några ”nobla patrioter” utan främst 
ute efter att försvara sina egna maktpositioner som de med säkerhet 
skulle ha förlorat i händelse av en sovjetisk invasion. (Michnik i samtal 
med Jaruzelski, i Jaruzelski, Mein Leben für Polen, s. 353.) Se för en 
utförlig diskussion av denna tematik, Pelinka, Anton, Politics of the lesser 
evil: Leadership, democracy, and Jaruzelski’s Poland, New Brunswick, NJ 
(Transaction Publishers) 1998.  

74 För den amerikanska reaktionen på kuppen, se Domber, Supporting the 
Revolution, s. 58, 59. För en översikt över reaktionen i väst på kuppen, se 
ibid. s. 65, 66. 

75 Se Domber, Supporting the Revolution, s. 271. 
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76 Kubik, Jan, ”Solidarność (Solidarity)”, i Immanuel Ness (ed.), The Inter-

national Encyclopedia of Revolution and Protest: 1500 to the Present, Vol. 
VI, Chichester, West Sussex/UK (Wiley-Blackwell) 2009, s. 3072-3080. 

77 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 364-368. 
78 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 364. 
79 Domber, Supporting the Revolution, s. 381-384 
80 Rakowski, Es begann in Polen, s. 227. 
81 Domber, Supporting the Revolution, s. 389. 
82 För en detaljerad skildring av CK:s överläggningar, se Rakowski, Es begann in 

Polen, s. 236-250. 
83 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 390, För Solidaritets legalisering 

se äv. Telegram Warszawa till UD Stockholm 1989-04-18, dnr 854, mapp 
208, HP1 EP, UD. 

84 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 396. 
85 Domber, Supporting the Revolution, s. 394 f.  
86 Rakowski, Es begann in Polen, s. 271-272. Rakowski säger sig ha räknat med 

att partiet skulle få 65% av rösterna (Ibid. s. 276). Om partiets miss-
bedömning se även Jacqueline Hayden: The Collapse of Communist 
Power in Poland: Strategic misperceptions and unanticipated outcomes, 
London & New York (Routledge Taylor & Francis Group) 2006; vidare 
Stephen Kotkin, with a contribution by Jan T. Gross, Uncivil Society: 
1989 and the implosion of the communist establishment, New York 
(Modern Library) 2009. 

87 Om oppositionens valarbete och syn på sina chanser, se Domber, Supporting 
the Revolution, s. 413-416. 

88 Jfr Rakowski, Es begann in Polen, s.148 f: ”Ich führte aus, die antikom-
munistische Opposition müsse, um Gehör zu finden, überhaupt kein 
Positives Programm haben. Ihr positives Programm sei die Kritik 
unserer Fehler, und das reiche in der jetzigen Etappe völlig aus.” För 
oppositionens valpropaganda och dess karaktär av uppgörelse med hela 
kommunisttiden, se ibid. s. 306-313. 

89 Om Havels betydelse se Steven Lukes ”Introduction” i Havel, Václav & 
Keane, John (red.), The power of the powerless: citizens against the state in 
central-eastern Europe, (Hutchinson), London, 1985 s. 12 ff. 

90 Se DN (kultursidan) 6, 8, 11 och 13 juni 1980. Jfr Rakowskis resonemang om 
den polska moderationen (Es begann in Polen, s. 62-63). Han anser att 
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det i den polska nationalkaraktären finns något som avhåller från 
extrema åtgärder. 
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velse Warszawa till Sthlm 1980-07-04, mapp 134; Krypto Warszawa till 
Sthlm 1980-08-21, mapp 135, HP 1 EP, UD. 
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105 För uttalandet i mars se, Telegram Warszawa till Sthlm 1981-03-24, dnr 84, 

mapp 143, HP 1 EP, UD; för det i december, se Byrne & Paczkowski 
(eds.), From Solidarity to martial law, s. xliv; se även Krypto Warszawa 
till Sthlm, 1981-12-04, dnr 397, mapp 153, HP 1 EP, UD och Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1981-12-08, dnr 402, mapp 153, HP 1 EP, UD; för 
Thybergs uttalade om undantagstillståndet omöjlighet, se Krypto War-
szawa till Sthlm, 1981-11-13, dnr 385, mapp 152, HP 1 EP, UD. 

106 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-04-16, u. Thyberg, dnr 163, mapp 145, HP 
1 EP UD; Krypto Warszawa till Sthlm 1981-09-21 dnr 310, mapp 150; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-09-23, u. Thyberg, dnr 315, mapp 150; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 810924, u. Thyberg, dnr 317, HP 1 EP, UD. 

107 För de tre citaten, se i tur och ordning Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-09-
18, dnr 305, u. Thyberg, mapp 150; Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-
09-23, u. Thyberg, dnr 315, mapp 150 och Krypto Warszawa till Sthlm, 
1981-12-04, u. Thyberg, dnr 397, mapp 153, HP 1 EP, UD. Se även Kryp-
to Warszawa till Sthlm, 1981-11-13, u. Thyberg, dnr 385, mapp 152, HP 
1 EP, UD där Thyberg skrev att han helst inte ville tänka på hur många 
gånger han använt uttrycket ”ett sista kort” under det senaste året. 

108 Krypto Warszawa till Sthlm 1981-10-09, dnr 338, ”För kabinettsekreteraren 
re Polens behov av hjälp”, mapp 151; Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-
10-27, u. Thyberg, dnr 361, mapp 151, PM J. Hafström, 1981-10-28, 
”Polen-genomgång” mapp 151, HP 1 EP, UD. Mer om försörjningsläget 
i: Skrivelse Warszawa till Sthlm, 1981-11-12, dnr 224, mapp 152, HP 1 
EP, UD. 

109 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-09-17, dnr 303, mapp 150; Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1981-09-18, dnr 304, mapp150, HP 1 EP, UD 
(citat). 

110 ”Utrikesminister Ola Ullstens anförande inför Förenta nationernas 
generalförsamling den 24 september 1981” i Utrikesfrågor 1981, s. 54 f . 
Se även Ljung, Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–
1983, s. 877f. (Samtal med Sovjets ambassadör den 24 oktober 1980.) 

111 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-10-05, dnr 333, mapp 151, HP 1 EP, UD. 
Se även Krypto Warszawa till Sthlm 1981-10-27 dnr 359, mapp 151, HP 
1 EP, UD. I New York tog den polske FN-delegationens chef upp Ull-
stens tal med sin svenske kollega Anders Thunborg. Till svar förklarade 
Thunborg att de sovjetiska ledarnas brev var en så grov och öppen 
inblandning i Polens angelägenheter att regeringen inte kunde låta den 
stå opåtald. Som granne till både Polen och Sovjet försvarade Sverige 
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därmed i grunden och botten även sina egna intressen. (Krypto svenska 
FN-delegationen, New York till Sthlm 1981-10-15, dnr 313, mapp 151, 
HP 1 EP, UD.). 

112 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-10-05 dnr 333, mapp 151, HP 1 EP, UD. 
Se även Krypto Warszawa till Sthlm 1981-10-27 dnr 359, mapp 151, HP 
1 EP, UD (framför allt ang. det förhållandet att det dröjde åtta dagar efter 
Ullstens uttalande innan Dobrosielski hörde av sig). 

113 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-10-27, u. Thyberg, dnr 359, mapp 151, HP 
1 EP, UD. 

114 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-10-28, u. Thyberg, dnr 364, mapp 151, HP 
1 EP, UD. 

115 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-10-30, u. Thyberg, dnr 372, mapp 151, HP 
1 EP, UD. 

116 Theutenberg, Dagbok från UD, s. 60. 
117 PM J- Hafström, 1981-10-28, ”Polen-genomgång”, mapp 151, HP 1 EP, UD, 

samt även PM Osvald, 1981-11-23, ”Utvecklingen i Polen”, mapp 153, 
HP 1 EP, UD. Jfr även PM Osvald, 1981-11-23, ”Samtalspunkter om 
Polen”, mapp 153; Chiffer Sthlm till Warszawa19 81-11-05, mapp 152, 
HP 1 EP, UD. 

118 PM J. Hafström, 1981-10-28,”Polen-genomgång”, mapp 151, HP 1 EP, UD. 
119 Se ovan Polens demokratisering. 
120 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-04, u. Thyberg, dnr 397, mapp 153, HP 

1 EP, UD. 
121 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-10, u. Thyberg, dnr 408, mapp 153, HP 

1 EP, UD. 
122 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-13, u. Thyberg, ”Undantagstillstånd i 

Polen”, dnr 412, mapp 153, HP 1 EP, UD. 
123 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 327 f. 
124 Ang. bristen på effektivitet, se Paczkowski, The Spring will be ours, s. 465-

477; se även Domber, Supporting the Revolution, s. 136 f. 
125 För Brandt, se Schmidt, Wolfgang, ”Willy Brandts Ost- und Deutschland-

politik”, i Bernd Rother (Hrsg.), Willy Brandts Aussenpolitik, Wiesbaden 
(Springer VS) 2014, s. 161-257; och Brier, Robert, ”The Helsinki final act, 
the second stage of Ostpolitik, and human rights in Eastern Europe”, i 
Rasmus Mariager, Karl Molin and Kjersti Brathagen, (eds.), Human 
Rights in Europe during the Cold War, London (Routledge), 2014, för 
Reagan och State Department se Domber, Supporting the Revolution, s 
93-95. 
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126 För en översikt av reaktionerna i väst på kuppen, se Sjursen, Helene, The 

United States, Western Europe and the Polish Crisis: International 
Relations in the Second Cold War, New York (Palgrave Macmillan) 2003. 

127 Anno. [19]81, Malmö (Corona), 1982, s. 187-189.¸Pawel Jaworski, , ”Sverige 
och polska Solidaritet 1980–1982”, i Andreas Linderoth (red.), Kriget 
som aldrig kom: 12 forskare om kalla kriget, Stockholm (Marinmuseum/-
Statens maritima museer) 2011, s. 139-155; Misgeld, Klaus, ”Sweden: 
Focus on Fundamental Trade Union Rights”, i Idesbald Goddeeris (ed.), 
Solidarity with Solidarity: Western European Trade Unions and the Polish 
Crisis, 1980–1982, Lanham, MD … (Lexington Books) 2nd ed. 2013 
(2010; The Harvard Cold War Studies Book Series), s. 36. (Portofrihet 
för gåvopaket till Polen infördes även i Italien och Västtyskland, se ibid. 
s. 85, 178.) Andra exempel på solidaritetsaktioner: 9 jan gav artister vid 
Kungliga operan gala konsert för Polen. Innan konserten läste Anders 
Wijkman från Röda Korset upp preliminära insamlingsresultatet för 
denna dag: 60 000 säckar med barnkläder, 4 500 med filtar, mer än 
200 000 par barnskor, samt 8,5 miljoner kr kontant. I Tv-programmet 
Hylands hörna sändes ett inslag med en kvinna från organisationen 
Barnens vänner som tackade för hjälp till de allra yngsta (Telegram 
Warszawa t Sthlm 1982-02-01, mapp 159, HP 1 EP, UD.). 

128 Se Klaus Misgelds och Pawel Jaworskis bidrag till denna volym. 
129 Sjursen, The United States, Western Europe and the Polish Crisis; Goddeeris 

(ed.), Solidarity with Solidarity. 
130 Pressbyrån 1981-12-14, mapp 154, HP 1 EP, UD. Jämför Ljungs dagbok som 

visar att ÖB mest bekymrade sig för risken för en sovjetisk invasion. ÖB 
Lennart Ljung noterade i sin dagbok den 13-14 december att någon fara 
för svensk del inte förelåg. Den 22 december kunde han dessutom an-
teckna att det inte fanns några tecken på att Sovjetunionen var på väg att 
intervenera i Polen. (Ljung, Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedag-
böcker 1978–1983, s. 213f, 216). 

131 Misgeld, ”Sweden: Focus on Fundamental Trade Union Rights” s. 38. SAP 
Partistyrelsens protokoll, 1981-12-15. 

132 Bil t PM Osvald, 1982-01-08, mapp 157, HP 1 EP, UD. 
133 Bil t PM Osvald, 1982-01-08, mapp 157, HP 1 EP, UD. 
134 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-18, u. Thyberg, dnr 520, mapp 155, HP 

1 EP, UD. 
135 Frågan om svenska markeringar blev föremål för åtskillig skriftväxling, se: 

Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-28, mapp 156; Krypto Warszawa t 
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Sthlm, 1982-01-09, u. Thyberg, dnr 23, mapp 157; Krypto Warszawa till 
Sthlm 1982-01-11 dnr 33, mapp 157: Krypto Warszawa till Sthlm 1982-
01-20, u. Thyberg, dnr 85, mapp 158; Krypto Warszawa till Sthlm 1982-
01-21, u. Thyberg, dnr 87, mapp 158; Chiffer Sthlm till Warszawa, 1982-
01-21, dnr 95, mapp 158, HP 1 EP, UD. 

136 Paczkowski, The Spring will be ours, s.451-454. 
137 PM J. Hafström, 1982-04-16, ”Polen-genomgång”, mapp 161, HP 1 EP, UD. 
138 Uttrycket lånat från tal av LO:s internationelle sekreterare Thorbjörn 

Carlsson vid ILO:s 68:e session i Geneve 1982, avtryckt i Informations-
bulletin (utgiven av Solidaritets Informationskontor i Sverige), Stock-
holm 1982–1989, nr 13 den 15 juli 1982, s. 13. 

139 Se Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-15, u. Thyberg, dnr 464, mapp 155; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-16, u. Thyberg, dnr 477, mapp 155; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-17, u. Thyberg (överklistrat), dnr 
503, mapp 155, HP 1 EP, UD. Se även PM Osvald, 1982-04-29, ”Det 
politiska dagsläget i Polen”, mapp 162, HP 1 EP, UD. 

140 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-18, u. Thyberg (överklistrat), dnr 513, 
mapp 155; Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-15, u. Thyberg, dnr 448, 
mapp 154; Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-15, u. Thyberg, dnr 459, 
mapp 154, HP 1 EP, UD. 

141 Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-21, u. Thyberg, dnr 549, mapp156; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-22, u. Thyberg, dnr 575, mapp 156, 
HP 1 EP, UD. Se även Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-30, u. Thy-
berg, dnr 620, mapp 156, HP 1 EP, UD. 

142 PM J. Hafström, 1982-01-11,”Polen-genomgång”, mapp 157; Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1982-01-11, u. Thyberg, dnr 31, mapp 157, HP 1 
EP, UD. Samma bedömning i PM Osvald, 1982-01-15, ”Polen: en aktuell 
lägesbedömning”, mapp 158, HP 1 EP, UD. 

143 Krypto Warszawa t Sthlm 1982-03-15, dnr 206, mapp 161, HP 1 EP, UD. 
144 Krypto Warszawa till Sthlm 1982-08-31 dnr 458, mapp 164; Telegram 

Warszawa till Sthlm 1982-09-01, dnr 397¸ mapp 164; Krypto Warszawa 
till Sthlm 1982-09-03 dnr 467, mapp 164; Krypto Warszawa till Sthlm 
1982-10-01 u. Thyberg, dnr 517, mapp 164; Krypto Warszawa till Sthlm 
1982-10-14, u. Thyberg, dnr 544, mapp 164, HP 1 EP, UD. 

145 Krypto Warszawa till Sthlm 1982-04-15, dnr 258, mapp 161; Krypto War-
szawa till Sthlm, 1982-05-24 u. Thyberg, dnr 348, mapp 162; Krypto 
Warszawa t Sthlm 1982-07-15, dnr 406, mapp 163, HP 1 EP, UD. Se 
även: PM Anderman, 1982-08-24, mapp 164; Krypto Warszawa till 
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Sthlm 1982-06-09, u. Thyberg, dnr 362, mapp 163; Krypto Warszawa till 
Sthlm 1982-07-15, dnr 406, mapp 163, HP 1 EP, UD. 

146 PM Hafström 1981-12-28, ”Polen-genomgång”, mapp 156; PM 1982-01-04 
”Polen-genomgång”, mapp 157, HP 1 EP, UD. Till dem som beskrev 
läget som lugnt hörde även fortsättningsvis regimens företrädare, se 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1982-01-05 dnr 13, mapp 157; PM Elisabet 
Borsiin Bonnier, 1982-01-21, ”Dagsläget i Polen”, mapp 158, HP 1 EP, 
UD. 

147 PM Osvald, 1982-02-16, ”Aktuella läget i Polen”, mapp 160; se även t.ex. PM 
Hafström, 1982-03-12,” Läget i Polen”, mapp 161, HP 1 EP, UD. 

148 PM Osvald, 1982-03-17, ”Läget i Polen”, mapp 161, HP 1 EP, UD. 
149 PM Anderman, 1982-11-01, ”Polen”, mapp 165, HP 1 EP, UD. 
150 PM Anderman, 1982-11-01, ”Polen”, mapp 165, HP 1 EP, UD. 
151 För Schmidts uppfattning, se Schmidt, Helmut, Weggefährten. Erinnerungen 

und Reflexionen, Berlin (Siedler) 1996, s. 394 f. Schmidt menar att de 
upplysningar han fick inifrån Polen hjälpte honom att hålla huvudet kallt 
när amerikanarna och Kohl drog igång sin kritik. Han fortsätter: ”Wenn 
Frankreich, England und die Bundesrepublik in die Scharfmacherei 
eingestimmt hätten, so hätte das in Polen eine Explosion auslösen 
können – aber wir hätten dann gewiss den Aufständischen nicht helfen 
können.” 

152 PM Osvald, 1982-01-08 ”Polen – en bakgrundsteckning”, mapp 157¸ se även 
PM Hafström 1982-01-04 ”Polen-genomgång”, mapp 157; liknande 
bedömning i PM Osvald, 1982-01-15,” Polen: en aktuell lägesbedöm-
ning”, mapp158, HP 1 EP, UD. 

153 PM Osvald, 1982-01-11, ”Polen – speaking notes”, mapp 157; se även PM 
Osvald, 1982-01-22, ”Läget i Polen”, mapp 158, HP 1 EP, UD. 

154 Detta innebar inte att Thyberg betraktade det sovjetiska hotet som icke-
existerande. Se t.ex. Krypto Warszawa till Sthlm, u. Thyberg, 1982-10-14, 
dnr 544, mapp 164, HP 1 EP, UD. Här framstår möjligheten av en 
sovjetisk invasion som högst reell men då i ”en kaotisk situation med risk 
för folkresning”.  

155 Krypto Warszawa t Sthlm, 1982-06-09, u. Thyberg, dnr 362, mapp 163, HP 1 
EP, UD. 

156 Krypto Warszawa t Sthlm, 1982-11-08, u. Thyberg, dnr 581, mapp 165, HP 1 
EP, UD. 
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157 Utrikesfrågor 1982, s.13 ff (Utrikesminister Ola Ullstens anförande vid ESK-

konferensen i Madrid den 12 februari); Krypto Warszawa t Sthlm, 1982-
06-09, u. Thyberg, dnr 362, mapp 163, HP 1 EP, UD. 

158 Utrikesfrågor 1982, s. 23-31 (Regeringsdeklarationen vid utrikesdebatten i 
riksdagen den 17 mars). 

159 PM Osvald, 1982-09-28, mapp 164; samma i PM Osvald, 1982-10-26, ”Läget 
i Polen”, mapp 165, HP 1 EP, UD. 

160 Krypto Warszawa till Sthlm, 1982-10-14, u. Thyberg, dnr 544, mapp 164, HP 
1 EP, UD. 

161 Krypto Warszawa till Sthlm, 1982-11-16, u. Thyberg, dnr 596, mapp 166, HP 
1 EP, UD. 

162 Krypto Warszawa till Sthlm, 1982-11-16, u. Thyberg, dnr 596, mapp 166, HP 
1 EP, UD. 

163 PM Osvald, 1982-12-01, ”Bedömning av läget i Polen”, mapp 166, HP 1 EP, 
UD. 

164 Politbyrån hade enats om suspendering av krigslagarna den 18 november 
1982 Jaruzelski meddelade i ett tal den 12 december att krigslagarna ska 
suspenderas vid årets slut. Den 31 december undertecknade Sejmen en 
lag om krigslagarnas suspendering och omfrigivande av ett större antal 
internerade. (Domber, Supporting the Revolution, s. 168, 172-173). 

165 Krypto Warszawa till Sthlm, 1982-12-19, u. Thyberg, dnr 650, mapp 166, HP 
1 EP, UD. 

166 PM Ottosson, 1982-01-14, (Max Jakobson och Polen) (Jacobsons krönika 
bifogad), mapp 158, HP 1 EP, UD. 

167 NN = Neutral and Non-aligned, syftar på Sverige, Österrike, Schweiz och 
Finland. 

168 Ang. nej till extra session i Madrid, se Krypto Warszawa t Sthlm, 1982-01-19, 
u. Thyberg, dnr 78, mapp 155; Chiffer Sthlm till Warszawa 1982-01-19, 
dnr 82, mapp 155, HP 1 EP, UD. 

169 Krypto Warszava till Sthlm, 820122, (99) u. Thyberg, mapp 158, HP 1 EP, 
UD. För ytterligare redovisningar av den svenska ståndpunkten, se PM 
Elisabet Borsiin Bonnier, 1982-01-21, mapp 158; Chiffer Sthlm till War-
szawa, 1982-01-21, dnr 99, mapp 158; Chiffer Sthlm till Warszawa,1982-
01-21, dnr 99, mapp 158; PM G Berg, 1982-01-22, mapp 158; PM Osvald, 
820205, mapp 159, HP 1 EP, UD. För formuleringar av dilemmat att å 
ena sidan skarpt kritisera kuppen i Polen, å andra sidan hävda att mötet 
måste fortsätta förhandla om framåtsyftande slutdokument, se Chiffer 
Sthlm till Ottawa, 1982-01-21 dnr 5, mapp 158, HP 1 EP, UD. För en be-
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dömning av händelserna i Polen i relation till 1975 års överenskommelse 
i Helsingfors, se Arbetspapper I. Bekeris, ”Händelserna i Polen och ESK:s 
principer” 1982-01-29, mapp 159, HP 1 EP, UD. 

170 Utrikesfrågor 1982, s. 14f ”Utrikesminister Ola Ullstens anförande vid ESK-
konferensen i Madrid den 12 februari”. Ullsten framförde samma syn-
punkter den 7 februari vid Folk och försvarskonferensen i Storlien. 
(”Utrikesminister Ola Ullstens anförande vid Folk och försvars kon-
ferens i Storlien den 7 februari” i Utrikesfrågor 1982, s. 12). 

171 Vid mötet i Genève lade ett antal västländer fram ett förslag till resolution 
som dels krävde att den polske regeringen respekterade mänskliga 
rättigheter och frigav de fängslade, dels föreskrev att kommissionen 
skulle utse en speciell rapportör med uppgift att grundligt studera MR-
situationen i Polen och avge rapport till UNHRC:s 39:e session. Den 
svenska delegationen instruerades att avböja eventuella propåer om att 
delta som medförslagsställare. Som motiv kunde vid behov anföras att 
Sverige i egenskap av observatör i kommissionen inte brukade delta i 
resolutionsförslag och till att utrikesministern i Madrid hållit ett av de 
skarpaste anförandena i Polen-frågan. Se om detta: Krypto Geneve till 
Sthlm 1982-02-02, u. Ewerlöf, dnr 6, mapp 159; Chiffer Sthlm till Genève 
1982-02-02, dnr 13, Mapp 159; Krypto Genève till Sthlm, 1982-02-05, u. 
Ewerlöf, dnr 9, mapp 159; Krypto Genève till Sthlm, 1982-02-16, u. 
Ewerlöf, dnr 17, mapp 160; Chiffer Sthlm till Genève 1982-02-17, dnr 29, 
mapp 160, HP 1 EP, UD. Se även PM Osvald, 1982-02-08, ”Västliga 
sanktioner m.m. mot Polen och Sovjet – en sammanfattning”, mapp 159, 
HP 1 EP, UD. Ofta förbisett är att Polen, i enlighet med art. 4 av the 
international covenant on civil and political rights notifierade FN:s 
generalsekreterare om att den polska regeringen tillfälligt inskränkt vissa 
medborgerliga och politiska rättigheter (Telegram Sthlm till Warszawa 
1982-02-04, mapp 159, HP 1 EP, UD). 

172 PM Osvald, 1982-05-14, mapp 162, HP 1 EP, UD. Polacken klagade också 
över att ECOSOC-anförandet var identiskt med MR anförandet i 
februari trots att regimen sedan dess genomfört lättnader i undantags-
bestämmelserna. Osvald svarade att anförandet hade modifierats. 

173 PM 811228, u. Hafström, (Polen-genomgång), mapp 156. I enlighet med sin 
uppfattning att det var Moskva som låg bakom krigslagarna införde 
Reagan också sanktioner mot Sovjet. För innebörden av den amerikan-
ska sanktionspolitiken, se Domber, Supporting the Revolution, s. 60-63. 
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174 Chiffer Sthlm till flera ambassader (cirkulär), 1981-12-29, mapp 156, HP 1 

EP, UD. 
175 PM Hafström, 1982-01-04, ”Polen-genomgång”, mapp 157, HP 1 EP, UD. 
176 PM Osvald, 1982-02-25, ”Polske ambassadören hos pol chefen”, mapp 160, 

HP 1 EP, UD. Men i november 1982 reste Eckerberg ändå till Warszawa. 
Regimen hade då ännu inte aviserat att krigstillståndet skulle suspenderas. 

177 Krypto Warszawa till Sthlm, u. Thyberg, 1982-05-13, dnr 330, mapp 162, HP 
1 EP, UD. 

178 För andra exempel på hur besöksbojkott lanserats som metod för miss-
nöjesmarkering se, Widén, Jerker, Väktare, ombud, kritiker: Sverige i 
amerikanskt säkerhetstänkande 1961–1968, Stockholm (Santérus Aca-
demic Press Sweden) 2009, s. 135 f. 

179 För en översikt över det polska besöksutbytet med väst se, PM 1986-06-16 u. 
Osvald med bilaga: PM 1986-04-28 (Den polska krisen och besöksutbytet 
med väst) u. Sven-Olof Carlsson. mapp 185, HP 1 EP, UD samt även 
Domber, Supporting the Revolution, s. 263-265. För en skildring av 
Jaruzelskis ansträngningar att övervinna Polens isolering, se Rakowski, 
Es begann in Polen, s. 91-93. 

180 Brevet återfinns som bilaga till Skrivelse Osvald till ambassaden i Warszawa, 
1982-11-16, mapp 166, HP 1 EP, UD. 

181 Kopia av brevet som bilaga till Hbr Osvald till Hans Dahlgren 
(statsrådsberedningen), 1982-11-15, mapp 160, HP 1 EP, UD. 

182 Hbr Thyberg till Utrikeminister Bodström, 1984-10-18, mapp 179, HP 1 EP, 
UD. 

183 Domber, Supporting the Revolution, s. 258f. 
184 Frågan om hur suspenderingen av krigslagarna skulle tolkas återkom också 

när 1983 års utrikesdebatt skulle förberedas. I utkastet till utrikesdekla-
rationen hette det om Polen att krigslagarna upphävts och att man 
väntade på andra steg mot försoning och dialog. På Thybergs inrådan 
ändrades detta till: ”Suspensionen av krigslagarna vid det senaste års-
skiftet måste följas av verkliga steg på vägen mot försoning och dialog.” 

185 PM Osvald, 1983-02-10,”Läget i Polen”, mapp 167, HP 1 EP, UD. 
186 Krypto Warszawa till Sthlm, 830311, dnr 102, mapp 168, HP 1 EP, UD.  
187 Ovan, s. 104. Jaruzelski hade under sin vistelse i Sovjet under andra världs-

kriget ådragit sig en ögonskada. 
188 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (Patriotiska rörelsen för 

nationell förnyelse). 
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189 Krypto Warszawa till Sthlm, 830311, dnr 102, mapp 168, HP 1 EP, UD. 

Osvalds lägesbedömning (PM Osvald, 1983-05-17, ”Läget i Polen”, mapp 
169, HP 1 EP, UD.) följde nära Thybergs framställning. 

190 Se skrev t.ex. ambassadsekreteraren Lars-Erik Wingren att Jaruzelskis språk-
behandling är överlägsen de politiska ledares som polackerna fått vänja 
sig vid att lyssna till. ”Han talar helt enkelt vackert, ofta litet gammeldags. 
Jag har hört polacker motvilligt erkänna att Jaruzelski faktiskt talar bättre 
än kardinalen Glemp.” (Skrivelse Wingren till Stockholm, 1983-09-03, 
dnr 159, mapp 171, HP 1 EP, UD.). 

191 Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-10-20, dnr 362, mapp 172, HP 1 EP, UD. 
En viss betydelse för den svenska synen på Jaruzelski hade sannolikt de 
omdömen som fälldes av hans politiska motståndare. Så sade t.ex. 
Geremek i samtal med Thyberg den 28 maj 1984 att Jaruzelski hade ”viss 
hederlighet och integritet” och inte var någon maktmänniska. (Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1984-05-30, dnr 207, mapp 176, HP 1 EP, UD.). 

192 Hbr Berner till utrikesminister Bodström, 1985-01-09, dnr 3, mapp 180, HP 
1 EP, UD. När han i november 1987 summerade sina tre år i Polen såg 
han i Jaruzelskis strävan efter reformer och dialog en viktig del av 
förklaringen till att Polen utvecklats mer positivt än man kunnat frukta. 
(Skrivelse Berner till Utrikesministern 1987-11-10, ”Tre år i Polen”, dnr 
248, mapp 193, HP 1 EP, UD.). 

193 Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-03-11, dnr 102, mapp 168, HP 1 EP, UD. 
Osvalds lägesbedömning (PM Osvald, 1983-05-17, ”Läget i Polen”, mapp 
169, HP 1 EP, UD.) följde nära Thybergs framställning. Se även: Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1983-05-26, dnr 190, mapp 169; Krypto Warszawa 
till Sthlm, 1983-05-26, dnr 190, mapp 169, HP 1 EP, UD. 

194 Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-10-20, dnr 363, mapp 172, HP 1 EP, UD. 
195 Hbr Thyberg till utrikesminister Bodström, 1984-10-18, mapp 179, HP 1 EP, 

UD. 
196 Hbr Berner till utrikesminister Bodström, 1985-01-09, dnr 3, mapp 180, HP 

1 EP, UD. 
197 Hbr Berner till utrikesminister Bodström, 1985-01-09, dnr 3, mapp 180, HP 

1 EP, UD. 
198 Krypto Bonn till Sthlm, 1982-11-25, u. Backlund, dnr 146, mapp 166, HP 1 

EP, UD. 
199 Krypto Warszawa till Sthlm, 1982-06-09, u. Thyberg, dnr 362, mapp 163 HP 

1 EP, UD. 
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200 PM Osvald, 1983-09-19,”Svensk politik gentemot Polen”, mapp 171; Krypto 

Warszawa till Sthlm, 1983-10-20 dnr 363, mapp 172, HP 1 EP, UD. 
201 Krypto Warszava till Sthlm, 1983-09-30 dnr 320, mapp 171, HP 1 EP, UD. Se 

också Hbr Thyberg till Osvald 1984-03-08, mapp 174, HP 1 EP, UD, där 
Thyberg i anledning av en öppenhjärtig intervju med Barcikowski frågar 
sig i vilket annat östland detta kunnat publiceras. 

202 Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-09-25, dnr 362, mapp 178, HP 1 EP, UD. 
203 Krypto Warszawa till Sthlm, 1985-01-21, dnr 14, mapp 180, HP 1 EP, UD. 
204 Hbr Berner till utrikesminister Bodström, 1985-01-09, dnr 3, mapp 180, HP 

1 EP, UD. 
205 Hbr Anderman till Osvald, 1985-04-01, mapp181, HP 1 EP, UD.  
206 Rapport Öberg till Sthlm, 1988-05-20, dnr 115, mapp 199, HP 1 EP, UD. 
207 Skrivelse Thyberg till Utrikesministern 1984-10-18, ”Hur skall vi ställa oss till 

Jaruzelski?”, mapp 179, HP 1 EP, UD. 
208 Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-03-11, dnr 102, mapp 168, HP 1 EP, UD. 

Se även Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-04-22, u. Thyberg, dnr 156, 
mapp 168, HP 1 EP, UD. Den citerade formuleringen återanvändes i 
olika interna UD dokument: se PM Osvald, 1983-04-15, ”Läget i Polen 
m.m.”, mapp 168; PM K. Leifland, 1983-08-08, ”Läget i Polen”, mapp 
170, HP 1 EP, UD. På husväggar i Warszawa och Gdańsk har målats 
texten: Zima wasza, Wiosna nasza; vintern är er, våren tillhör oss. (Kryp-
to Warszawa till Sthlm, 1982-02-15, u. Wingren, dnr 147, mapp 160, HP 
1 EP, UD.). 

209 Krypto Warszava till Sthlm, 1983-05-03, dnr 169, mapp 169; för en liknande 
bedömning, se Krypto Warszava till Sthlm, 1983-05-26. dnr 190, mapp 
169, HP 1 EP, UD (gäller demonstrationer vid den av polisen mördade 
19-årige skolpojken Grzegorz Przemyks begravning). 

210 PM Osvald, 1983-05-17, ”Läget i Polen”, mapp 169, HP 1 EP, UD. 
211 Krypto Warszava till Sthlm, 1983-06-29, dnr 233, mapp 169; se även Krypto 

Warszawa till Sthlm, 1983-07-04, dnr 239, mapp 170, HP 1 EP, UD. 
212 Summariska kommentarer återfinns vid enstaka tillfällen, se PM K. Leifland, 

1983-08-08, ”Läget i Polen”, mapp 170 och PM Osvald, 1983-10-06, 
”Läget i Polen m.m.”, mapp 172, HP 1 EP, UD. 

213 PM, 1983-12-20 ”Besök av Andrzej Osęka”, mapp 173, HP 1 EP, UD. För 
mer information om Andrzej Osęka, se 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Oseka. 

214 Paczkowski, The Spring will be ours, s. 461-465; Domber, Supporting the 
Revolution, s. 121-123. 
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215 Hbr Thyberg till utrikesminister Bodström, 1984-10-18,mapp 179, HP 1 EP, 

UD. 
216 Hbr Berner till utrikesminister Bodström, 1985-01-09, dnr 3, mapp 180, HP 

1 EP, UD. 
217 Wolfgang Schmidt, ”Wills Brandts Ost-und Deutschlandpolitik”, s. 233. 
218 För Thyberg, se Ljudupptagning från seminariet ”Sverige och demokrati-

rörelsen i Polen”, Stockholm 2005-11-02, samt även Samtal med Örjan 
Berner 2014-07-02. För amerikanarnas kontaktnät, se Domber, Suppo-
rting the Revolution, s. 195-198. 

219 Se om detta Krypto Warszawa till Sthlm, 1981-12-20, u. Thyberg, dnr 542, 
mapp 156, HP 1 EP, UD. 

220 Maria Regent-Lechowicz var Polens första kvinnliga ambassadör. Det var 
enligt vice utrikeministern Kucza ett särskilt privilegium för Sverige att 
hon sänts just till Stockholm (PM Pennegård 1984-02-08, ”Uppteckningar 
från samtal mellan vice utrikesministern Kucza och polchefen Eliasson i 
Warszawa 1984-01-11 och 1984-01-12”, mapp 174, HP 1 EP, UD. 

221 Domber, Supporting the Revolution, s. 261f, 270. 
222 Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-01-20, dnr 30, mapp 167; Krypto 

Warszawa till Sthlm, 1983-01-21, dnr 32, mapp 167, HP 1 EP, UD. 
223 PM Osvald, 1983-02-03, ”Polske vice utrikesministern Wiejacz’s samtal med 

polchefen”, mapp 167, HP 1 EP, UD. 
224 PM Osvald 1983-02-20, ”Polen”, mapp 167, HP 1 EP, UD. Osvald om-

nämnde Wiejacz besök i PM den 19 oktober som ”informella”. I samma 
PM nämnde han även Bodströms ”informella” samtal med polske 
utrikesministern Olszowski vid ESK-mötet i Madrid i september 1983 
(PM Osvald, 1983-09-19, ”Svensk politik gentemot Polen”, mapp 171, 
HP 1 EP, UD.) Under en lunch med Thyberg framkastade Wiejacs 
tanken på ett besök av Palme. Det svar han fick var att krigstillståndet 
måste hävas helt innan man ens kunde börjadiskutera besök på minister-
nivå, för att inte tala om statsmin. (Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-01-
26, dnr 42, mapp 167, HP 1 EP, UD.) 

225 PM J. Palmstierna, 1984-06-28, ”Besöksutbytet Sverige-Polen under senare 
år”, mapp 177, HP 1 EP, UD. 

226 PM Hans Magnusson, 1983-05-11, ”Polska ambassadören hos pol chefen”, 
mapp 169, HP 1 EP, UD. 

227 PM Osvald, 1983-06-10, ”Polens ambassadör hos kabinettssekreteraren”, 
mapp 169, HP 1 EP, UD. 
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228 EG-mötet omnämns i slutet av PM Osvald, 1983-09-19, ”Svensk politik 

gentemot Polen”, mapp 171, HP 1 EP, UD.  
229 PM Osvald, 1983-08-30, ”Samtalspunkter – Polen”, mapp 172, HP 1 EP, UD. 

För andra mer tillmötesgående uppfattningar, se PM K. Leifland, 1983-
08-08, ”Läget i Polen”, mapp 170; PM Bergqvist, 1983-09-12, ”Utrikes-
ministerns samtal med polske utrikesministern Olszowski den 9 septem-
ber 1983”, mapp 172, HP 1 EP, UD.) 

230 PM Osvald, 1983-09-19, ”Svensk politik gentemot Polen”, mapp 171, HP 1 
EP, UD. Osvald föreslog även: att de informella sammanträdena mellan 
utrikesministrarna skulle fortsätta, i FN och i Sthlm i samband med 
CDE-konferensen; att Sverige skulle fortsätta kräva att förhandlingarna 
om skuldkonsolidering kom i gång; och att, om USA fortsatte att mot-
sätta sig förhandlingar, Sverige skulle överväga en säraktion, ”Alle-
ingang”, tillsammans med de övriga neutrala; att Sverige i samband med 
återupptagna skuldkonsolideringsförhandlingar skulle undersöka vilka 
exportkreditåtaganden som kunde erbjudas. Däremot borde återgång till 
viseringsfrihet, enligt Osvalds mening, få anstå. 

231 Chiffer Sthlm till Warszawa, 1983-09-26, dnr 257, mapp 171, HP 1 EP, UD. 
232 Krypto Warszawa till Sthlm, 1983-09-30, dnr 320, mapp 171, HP 1 EP, UD. 
233 De regimkritiska strömningarna var starka inom den polska kultureliten, 

vilket ledde till att en stor del av den internerades i december 1981. 
(Rakowski, Es begann in Polen, s. 70-71.) Se även nedan,. 

234 PM Osvald, 1983-10-06, ”Läget i Polen m.m.”, mapp 172, HP 1 EP, UD. I 
samma PM noterade Osvald att Parisklubben vid möte i september fattat 
principbeslut om att återuppta skuldkonsolideringsförhandlingarna med 
Polen senare under året. En formell amerikansk reservation skapade 
dock en viss osäkerhet. Från svensk sida var man angelägen att snarast 
reglera de polska skulderna. 

235 För den svenska synen se t.ex. PM V. Tham, 1984-01-17, ”Förbindelserna 
Sverige – Polen. En sammanfattning”, mapp 174, HP 1 EP, UD. Både den 
svenska och den polska uppfattningen framgår av PM V. Tham, 1984-
01-20, ”Samtal mellan utrikesministern och Polens utrikesminister 
Olszowski”, mapp 174 och PM Pennegård, 1984-02-08, ”Uppteckningar 
från samtal mellan vice utrikesminister Kucza och polchfen Eliasson i 
Warszawa 1984-01-11 och 1984-01-12. Interna och bilaterala frågor 
1984-01-11 - 12”, mapp 174, HP 1 EP, UD. 

236 Besöksutbytet på ministernivå redovisades årligen i Utrikesfrågor. 
237 PM Karin Sundberg, 1984-06-06,, mapp 176, HP 1 EP, UD. 
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238 PM V. Tham, 1984-07-02, ”Polska ambassadören hos utrikesministern”, 

mapp 177, HP 1 EP, UD. 
239 Att de elva fångarna skulle kunna få denna betydelse hade Thyberg förut-

skickar redan i sitt telegram den 30 september 1983. (Krypto Warszawa 
till Sthlm, 1983-09-30, dnr 320, mapp 171, HP 1 EP, UD.) 

240 Jacek Kuroń, Adam Michnik, Henryk Wujec och Zbigniew Romaszewski 
hade anknytning till KOR medan Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, 
Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Grzegorz Palka, Jan Rulewski och 
Andrzej Rozpłochowski var aktivister med anknytning till Solidarność 
(Brev Nygren & Michalski till Palme & Bodström, 1984-05-15, mapp 
176, HP 1 EP, UD; se även Byrne & Paczkowski (eds.), From Solidarity to 
martial law, s. 224). OBS att det fanns ytterligare ca 400 politiska fångar, 
varav något 60-tal fått sina domar; de övriga väntade även de på 
rättegång. (Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-03-08, dnr 95, mapp 174, 
HP 1 EP, UD.) Se om detta äv. Klaus Misgelds bidrag nedan. 

241 Domber, Supporting the Revolution, s. 224 f. 
242 För en detaljerad redogörelse för frågans behandling av den polska regimen 

och den amerikanska administrationen, se Domber, Supporting the Revo-
lution, s. 224-231. För den svenska ambassadens bedömning av frågans 
betydelse, se Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-02-02, dnr 39, mapp174; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-05-25 dnr 202, mapp 176, HP 1 EP, 
UD. För ambassadens redogörelse för förhandlingarna, se Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1984-05-15, dnr 182, mapp 176, HP 1 EP, UD. 

243 Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-04-10, dnr 144, mapp 176¸Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1984-05-15, dnr 183, mapp 176, HP 1 EP, UD. Se 
även Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-05-18 dnr 191, mapp 176, HP 1 
EP, UD. 

244 Brev Nygren & Michalski till Palme & Bodström 84-05-15, mapp 176, HP 1 
EP, UD. I sitt svar förklarade Palme och Bodström att de skulle ta upp 
frågan med de polska myndigheterna ”när tillfället bedöms lämpligt”. 
(Palme & Bodström till SSU, 1984-06-13, dnr 8036, mapp 176, HP 1 EP, 
UD.) Något senare författade den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
ett brev till Jaruzelski i samma ärende som överlämnades genom ambas-
sadens försorg. Se om detta: Krypto Warszawa till Sthlm, 840702 (250), 
mapp 177; Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-07-02, dnr 251, mapp 177; 
Chiffer Sthlm till Warszawa, 1984-07-03, dnr 180, mapp 177; Skrivelse 
Sthlm till Warszawa, 1984-07-04, dnr 17, mapp 177, HP 1 EP, UD. 
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245 Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-05-15, dnr 182, mapp 176; se även Krypto 

Warszawa till Sthlm, 1984-05-16, dnr 186, mapp 176, HP 1 EP, UD. Chif-
fer Sthlm till Warszawa, 1984-05-23, dnr 136, mapp 176, HP 1 EP, UD. 

246 För Thybergs samtal om en svensk intervention se: Krypto Warszawa till 
Sthlm, 1984-05-25, dnr 202, mapp 176; Krypto Warszawa till Sthlm, 
1984-05-29, dnr 206, mapp 176; Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-05-
30, dnr 207, mapp 176; Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-05-30, dnr 208, 
mapp 176; Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-06-05, dnr 212, mapp 176; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-06-06, dnr 218, mapp 176, HP 1 EP, 
UD. 

247 För förslaget att vänta, se PM Palmstierna, 1984-06-06, ”Politiska fångar – 
Polen”, mapp 176, HP 1 EP, UD; för beslutet att vänta, se, Chiffer Sthlm 
till Warszawa 1984-06-13, dnr163, mapp 176, HP 1 EP, UD. 

248 Det är något egendomligt att den upplysningen kommer så sent. Domber 
redovisar en artikel i New York Times den 13 juni som uppger att partiet 
dagen innan meddelat att rättegången ska starta om en månad. 

249 För rapport om förestående rättegång och beslut sända vädjan se, Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1984-06-27, dnr 242, mapp 177 och Chiffer Sthlm 
till Warszawa, 1984-06-28, dnr 176, mapp 177; för korrespondens ang. 
överlämnandet av brevet se, Chiffer Sthlm till Warszawa, 1984-07-03, 
dnr 180, mapp 177; Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-07-03, dnr 258, 
mapp 177; Chiffer Sthlm till Warszawa, 1984-07-05, Chiffer Sthlm till 
Warszawa, dnr 182, mapp 177, HP 1 EP, UD. 

250 Skrivelse Sthlm till Warszawa, 1984-07-03, dnr 18, mapp 177, (med Palmes 
brev som bilaga); Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-07-09, dnr 262, 
mapp 177; ang. Jaruzelskis svar, se Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-07-
18, dnr 282, mapp 177; Hbr Jaruzelski t Palme, ink 1984-07-20, mapp 
177, HP 1 EP, UD. 

251 Telegram Warszawa till Sthlm, 1984-07-21, mapp 177, HP 1 EP, UD. 
252 Telegram utsänt enl pressbyråns stora lista från Sthlm 1984-07-24, mapp 

177; samma förhoppning uttalades av EG:s utrikesministrar, se Telegram 
Bryssel till Sthlm, 1984-07-24, mapp 177, HP 1 EP, UD. 

253 Domber, Supporting the Revolution, s. 229. 
254 För en översikt över det polska besöksutbytet med väst, se PM Staffan 

Carlsson 1985-07-08 ”Polens besöksutbyte med väst”, mapp 182, Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1984-07-12, dnr 176, mapp 182 och PM 1986-06-16 
u. Osvald med bilaga: PM 1986-04-28 ”Den polska krisen och besöks-
utbytet med väst”, u. Sven-Olof Carlsson, mapp 185, HP 1 EP, UD. Se 
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även Domber, Supporting the Revolution, s. 263-265. För en skildring av 
Jaruzelskis ansträngningar att övervinna Polens isolering, se Rakowski, 
Es begann in Polen, s. 91-93. Ang. de polsk-amerikanska relationerna, se 
Domber, Supporting the Revolution, s.233. 

255 Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-10-16, dnr 392, mapp 177; Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1984-11-06, dnr 410, mapp 177, HP 1 EP, UD.  

256 PM Palmstierna, 1984-08-16, ”Ambassadör Regent-Lechowicz hos utrikes-
ministern”, mapp 178; PM Osvald 1984-09-25, ”Polsk kritik av stats-
ministerns anförande”, mapp 178, HP 1 EP, UD. För Palmes tal se 
Socialdemokraterna, Kongressprotokoll 1984, Stockholm 1985, s. 286. 

257 Chiffer Sthlm till Warszawa, 1984-11-22, mapp 179, HP 1 EP, UD. Senare 
fick Berner reda på att polackerna vid mötet uttryckt sin tacksamhet för 
vad Sverige gjort för Solidaritet och att Palme sagt att ”Sverige och sven-
sk arbetarrörelse, efter måttet av sin förmåga, skulle fortsätta att stödja 
Solidaritet”. Citatet efter redogörelse för mötet som statsrådsberedningen 
överlämnat till UD. 

258 Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-11-20, dnr 430, mapp 179, HP 1 EP, UD. 
259 Ibid. 
260 Krypto Warszawa till Sthlm, 1984-12-04, dnr 436, mapp 180, HP 1 EP, UD. 
261 PM Westerlind, 1985-04-17, ” Samtalsuppteckning […] internationella 

frågor”, mapp 181, HP 1 EP, UD. 
262 PM Westerlind, 1985-04-16, mapp 181, HP 1 EP, UD. Westerlind berörde 

samtalen under Kuczas besök även i PM 1985-12-06, ”Polen – några 
anteckningar om det aktuella läget som bakgrund till övervägandena om 
besöksutbytet”, mapp 183, HP 1 EP, UD. 

263 Hbr Berner till utrikesminister Bodström, 1984-12-06, dnr 180, mapp 180, 
HP 1 EP, UD. 

264 Hbr Berner till utrikesminister Bodström, 1984-12-06, dnr 180, mapp 180; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1985-01-21, dnr 14, mapp 180; se även Kryp-
to Warszawa till Sthlm, 1985-01-24, dnr 18, mapp 180, HP 1 EP, UD. 

265 Krypto Warszawa till Sthlm, 1985-01-21, dnr 14, mapp 180, HP 1 EP, UD. 
266 Domber, Supporting the Revolution, s. 270. 
267 Kemp-Welch, Poland under Communism, s. 332-334. 
268 Rapport Berner till utrikesminister Lennart Bodström, 1985-05-22, ”Polen- 

det aktuella läget”, dnr 88, mapp 181, HP 1 EP, UD. För flera liknande 
bedömningar, se Krypto Warszawa till Sthlm 1986-01-22, dnr 25, u. 
Berner, mapp 184; Hbr Berner till utrikesminister Sten Andersson, 1986-
02-20, dnr 24, mapp 184; Hbr 1986-06-25, Berner till Eliasson, mapp 
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185, HP 1 EP, UD. Se även Jaruzelski, Mein Leben für Polen, s. 310, där 
förf. ang. Gorbatjovs tal vid den polska partikongressen 1986 säger att 
det ”noch stark vom Dogmatismus geprägt war”. Se även Örn, Torsten, 
”Från UD:s horisont”, Internationella studier (Utrikespolitiska Institutet, 
Stockholm) 1999:2, s. 106ff. Jfr dock Domber, Supporting the Revolution, 
s. 272, 273. 

269 Rapport Berner till utrikesminister Sten Andersson, 1986-03-25, ”Att vara 
granne med Sovjetunionen – exemplet Polen”, dnr 49, mapp 184; Hbr 
Berner till Eliasson 1986-06-25, mapp 185, HP 1 EP, UD. 

270 Skrivelse Berner till Utrikesministern 1986-02-20, ”Vad skall vi göra med 
Polen?”, dnr 24, mapp 184, HP 1 EP, UD. Jordbruksfonden var ett 
projekt i kyrkans regi, som syftade till att förbättra de privata jordbru-
karnas villkor. Finansieringen tänktes komma från olika utländska bi-
dragsgivare. Den svenska regeringen tillfrågades men avböjde. Även LRF 
tillfrågades. Se även Domber, Supporting the Revolution, s. 217-220. 

271 PM Staffan Carlsson, 1985-07-18, ”Förslag till samtalspunkter om läget i 
Polen”, mapp 182, HP 1 EP, UD. Det finns i övrigt ingen dokumentation 
av detta besök i HP 1 EP. Där finns inte heller material rörande bostads-
ministerns besök. 

272 PM Westerlind, 1985-12-06, ”Polen – några anteckningar om det aktuella 
läget som bakgrund till överväganden om besöksutbytet”, mapp 183; PM 
Westerlind, 1986-04-23, ”Inför österrikiske utrikesministern Gratz’ 
besök den 11-13 maj 1986”, mapp 185, HP 1 EP, UD. 

273 PM Westerlind, 1986-04-23, ”Inför österrikiske utrikesministern Gratz’ 
besök den 11-13 maj 1986”, mapp 185, HP 1 EP, UD. 

274 Rapport Anderman till Sthlm, 1986-07-10, dnr 112, ”Jaruzelskis kongress”, 
mapp 186, HP 1 EP, UD. 

275 Krypto Warszawa till Sthlm, 1986-09-12, dnr 222, mapp 187, HP 1 EP, UD. 
276 Skrivelse Berner till Utrikesministern, 1984-11-10, dnr 248, s. 6, mapp 193, 

HP 1 EP, UD. 
277 Domber, Supporting the Revolution, s. 298, 315-317. 
278 För frågornas utformning se: Telegram Warszawa till Sthlm, 1987-10-27, dnr 

446, mapp 192, HP 1 EP, UD. 
279 Skrivelse Berner till Utrikesministern 1987-11-10, ”Tre år i Polen”, dnr 248, 

mapp 193,HP 1 EP, UD. 
280 Skrivelse Berner till Utrikesministern 1987-11-10, ”Tre år i Polen”, dnr 248, 

mapp 193, HP 1 EP, UD. 
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281 Rapport Warszawa till Sthlm 1986-12-11, u. Berner, dnr 221, mapp 188, HP 

1 EP, UD. Även Öberg noterade senare regimens ”divide and rule”-
taktik, se Hbr Öberg till Osvald, 1988-01-11, dnr 11/011, ”Den polska 
oppositionen”, mapp 195, HP 1 EP, UD. 

282 Krypto Warszawa till Sthlm 1987-12-02, u. Anderman, dnr 240, mapp 193, 
HP 1 EP, UD. 

283 Skrivelse Berner till Utrikesministern 1987-11-10, ”Tre år i Polen”, dnr 248, 
mapp 193, HP 1 EP, UD.  

284 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-04-29, u. Öberg, dnr 147, mapp 197, HP 1 
EP, UD. 

285 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-05-04, u. Öberg, dnr 159, mapp 198, HP 1 
EP, UD. 

286 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-06-17, dnr 206, mapp 199, HP 1 EP, UD. 
287 Skrivelse Warszawa till Sthlm, 1988-06-20, u. Anderman, dnr 129, mapp 199, 

HP 1 EP, UD. Se även Misgeld, Klaus, ”En ’svensk modell’ för Polen? 
Diplomatiska sidospår under det demokratiska genombrottet i Polen 
1988–1989”, i Øivind Kopperud, Vibeke Moe & Vibeke Kieding Banik 
(red.), Utenfor det etablerte: Aspekter ved Einhart Lorenz’ forskning, Oslo 
(HL-senteret) 2011, s. 181-203. 

288 Se t.ex. Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-08-20, dnr 235, mapp 201, HP 1 
EP, UD.  

289 Skrivelse Warszawa till Sthlm, 1988-08-01, dnr 162, ”Polen som 
experimentfält för perestrojka och glasnost”, mapp 200, HP 1 EP, UD. 

290 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-08-24, u. Öberg, dnr 248, mapp 201, HP 1 
EP, UD.  

291 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-08-31, u. Öberg, dnr 264, mapp 201, HP 1 
EP, UD. Se även Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-08-31, u. Öberg, dnr 
262, mapp 201, HP 1 EP, UD. 

292 Skrivelse Öberg till utrikesminister Sten Andersson, 1988-09-02, dnr 190 A, 
mapp 202, HP 1 EP, UD. 

293 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-10-30, u. Öberg, dnr 342, mapp 203, HP 1 
EP, UD. Om den ömsesidiga misstron mellan Jaruzelski och Michnik se 
även Jaruzelski, Mein Leben für Polen, s. 351-385, t.ex. s. 351 (Samtal 
med Michnik.).  

294 Skrivelse Öberg till Utrikesminister Sten Andersson, 1988-11-14, dnr 243 A, 
mapp 203, HP 1 EP, UD. Samma dystra slutsats återfinns i PM som 
Tejler skrev för riksdagens talman Tage G. Peterson inför en resa till 
Warszawa: ”Det finns f n inte några tecken på att den utdragna polska 
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krisen skulle vara på väg att få en lösning.” (PM Tejler, 1988-11-18, dnr 
323/024, ”Inför talmannens deltagande vid den europeiska talmans-
konferensen i Warszawa”, mapp 203, HP 1 EP, UD.). 

295 Hbr Öberg till Wöhler, 1988-12-14, dnr 349/001, mapp205, HP 1 EP, UD. 
296 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-12-19, u. Öberg, dnr 422, mapp 204, HP 1 

EP, UD. Se även Skrivelse 1989-01-11, u. Saland, dnr 13, mapp 205, HP 1 
EP, UD. 

297 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-01-19, u. Saland, dnr 20, mapp 205, HP 1 
EP, UD. 

298 Telegram Warszawa till Sthlm, 1989-01-20, dnr 35, mapp 206, HP 1 EP, UD. 
299 Krypto Warszawa till Sthlm 1989-01-19, u. Saland, dnr 22, mapp 206, HP 1 

EP, UD.  
300 PM Tejler, 1989-03-02, dnr 61/034, ”Samtal mellan utrikesminister Sten 

Andersson och den polske CK-sekreteraren Jozef Czyrek i Warszawa den 
10 februari 1989”, mapp 207, HP 1 EP, UD.  

301 Avser troligen Janusz Reykowski. 
302 Hbr Öberg till Wöhler, 1989-02-16, dnr 47/002, ”Om att lämna ifrån sig den 

politiska makten”, mapp 216, HP 1 EP, UD. 
303 I Dombers redogörelse (Supporting the Revolution) för den betydligt resurs-

starkare amerikanska ambassadens veskamhet finna inga tecken på att 
betongen ägnats någon särskild uppmärksamhet.  

304 Krypto 1986-09-28, u. Berner, dnr 239, mapp 187;om splittringen se även, 
Skrivelse 1986-11-19, u. Berner, dnr 206, mapp188, HP 1 EP, UD. 

305 Krypto Warszawa till Sthlm, 1986-12-16, u. Berner, dnr 310, mapp188, HP 1 
EP, UD. 

306 PM Pennegård, 1987-01-26, dnr 26/034, ”Polen – några anteckningar om det 
aktuella läget”, mapp 189, HP 1 EP, UD. 

307 Rapport Warszawa till Sthlm, 1987-11-12, u. Anderman, dnr 252, mapp 193, 
HP 1 EP, UD. 

308 Hbr Öberg till Osvald, 1988-01-11, dnr 11/011, ”Den polska oppositionen”, 
mapp 195; se även PM Amberg, 1988-03-17, dnr 77/030, ”Polens inrikes-
politiska läge”, mapp 196, HP 1 EP, UD. 

309 Rapport Warszawa till Sthlm 1988-05-18, dnr 109, u. Öberg, ”Strejkerna i 
Polen – orsaker och verkningar”, mapp 199; Hbr Anderman till Osvald, 
dnr 149/001, ”Samtal med katolske oppositionspolitikern Stelmachow-
ski”, mapp 199, HP 1 EP, UD. 

310 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-08-22, dnr 237, mapp 201, HP 1 EP, UD. 
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311 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-09-06, u. Öberg, dnr 273, mapp 201; se 

även Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-09-09, dnr 276, mapp 201, HP 1 
EP, UD. 

312 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-09-09, u. Öberg, dnr 276, mapp 201, HP 1 
EP, UD. 

313 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-11-04, u. Öberg, dnr 350, mapp 203, HP 1 
EP, UD. 

314 Se t.ex. Hbr Öberg till Wöhler, 1988-12-14, dnr 349/001, mapp205; Krypto 
Warszawa till Sthlm 1988-12-19, u. Öberg, dnr 422, mapp 204; Skrivelse 
1989-01-11, u. Saland, dnr 13, mapp 205, HP 1 EP, UD. 

315 Krypto Warszawa till Sthlm 1988-12-01, u. Öberg, dnr 390,mapp 204, HP 1 
EP, UD. 

316 Hbr Öberg till Wöhler, 1988-12-14, dnr 349/001, mapp 205, HP 1 EP, UD. 
317 För Sten Anderssons samtal med polske ambassadören, se PM A M Penne-

gård, 1986-10-06, mapp 188; för samtal i Wien mellan Andersson och 
polske utrikesministern Orzechowski om den senares besök i Sthlm, se, 
PM Pennegård, 1986-11-03, mapp 188 och PM C Hyltenius, 1986-11-07, 
mapp 188, HP 1 EP, UD. 

318 Skrivelse 1987-05-14, Berner till Utrikesminister Sten Andersson, ”Polen 
våren 1987 – reformer eller stagnation?”, mapp 190, HP 1 EP, UD. 

319 Krypto Warszawa till Sthlm, 1987-01-13, u Berner, dnr 7, mapp 189, HP 1 
EP, UD. Berner uppmanade under samma mottagning såväl utrikes-
minister Orzechowski som vice utrikesministern Olechowski att upplysa 
generalen att de svensk-polska förbindelserna utvecklas mycket positivt. 

320 Krypto Warszawa till Sthlm, 1987-01-23, u. Berner, dnr 223, mapp 189, HP 1 
EP, UD. Smugglingen ägde rum på uppdrag av Solidaritets samordnings-
kommitté i Bryssel och genomfördes av Independent Polish Agency 
(IPA) som var en underavdelning inom ”Stödkommittén för Solidaritet, 
södra Sverige” i Lund. Chauffören i den lastbil som stoppades i novem-
ber 1986, Lennart Järn, dömdes till 2 1/5 års fängelse men släpptes senare 
mot borgen. (Gnosspelius, Maria, Solidarity with Solidarity. The Polish 
democracy movement and civil activity in Southern Sweden. Master 
Thesis. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Political 
History, November 2008.) Se även Krypto 861202 (294); PM Berner 
1986-12-03, och Telegram Warszawa t Sthlm 1986-12-11 dnr 810+ 819, 
Mapp 188; PM Pennegård 1987-04-02, dnr 92/005, ”Några anteckningar 
om de svensk-polska förbindelserna”, mapp 190, HP 1 EP, UD.. Se även 
Domber, Supporting the revolution, s. 320, där det framgår att värdet av 
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lasten uppgick till 141 209 $. I intervju med Rolf Ekéus 26 september 
2002 uppgav Jaruzelski att det svenska biståndsflödet till Solidaritet del-
vis var kontrollerat av den polska regimen: ”I Malmö och Ystad fanns 
informatörer som berättade vad som kom in. En del konfiskerades av 
oss. Men jag minns inte riktigt om vi vidtog några större åtgärder.”(Fred 
och säkerhet: Svensk säkerhetspolitik 1969–1989, Slutbetänkande av 
Säkerhetspolitiska utredningen. Bilagedel, s. 117).  

321 Krypto Warszawa till Sthlm, 1987-01-23, u. Berner, dnr 223, mapp 189, HP 1 
EP, UD. 

322 PM Åhlander, 1987-07-24, dnr 205/010, ”Officiellt besök av Polens 
utrikesminister”, mapp 191; PM Åhlander, 1987-06-12, dnr 163/026, 
”Statsminister Ingvar Carlsson tar emot Polens utrikesminister Marian 
Orzechowski”, mapp 190; Koncept till brev från Statsminister Carlsson till 
Premiärminister Zbigniew Messner, 1987-07-17, mapp 191, HP 1 EP, UD. 

323 Skrivelse Berner till Utrikesministern, 1987-05-14,”Polen våren 1987 – refor-
mer eller stagnation?”, mapp 190, HP 1 EP, UD. Se även PM Åhlander, 
1987-08-06, dnr 218/009, ”Några anteckningar om de svensk polska 
förbindelserna”, mapp 191, HP 1 EP, UD. Se även Schoris anförande vid 
Utrikespolitiska Institutet 1987-10-01, (Utrikesfrågor 1987, s. 36-40. 

324 Krypto Warszawa till Sthlm, 1987-12-11, u. Öberg, dnr 252, mapp 193, HP 1 
EP, UD. 

325 Krypto Warszawa till Sthlm, 1987-12-15, u. Öberg, dnr 253, mapp 193; 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1987-12-15, u. Öberg, dnr 253, mapp 193, 
HP 1 EP, UD. 

326 Telegram 880112, Warszawa till Sthlm, u- Öberg; Krypto 1988-01-13, dnr 9, 
u. Öberg och Chiffer 1988-01-13, Cabinet till Warzawa, mapp 194, HP 1 
EP, UD.. 

327 Krypto Warszawa till UD, 1988-01-26, dnr 24, mapp 194, HP 1 EP, UD. 
328 PM Osvald, 1988-01-29, ”Överläggningar med polske inrikesministern?”, 

mapp 194, HP 1 EP, UD. 
329 För avvisande av provokativa sympatiyttringar, se PM Tejler, 1989-02-02. 

dnr 33/001, ”Utrikesministern tar emot Zbigniew Bujak”, mapp 206; HP 
1 EP, UD. För avståndstagande från smugglingen, se PM Åhlander, 
1987-07-24, dnr 205/010, ”Officiellt besök av Polens utrikesminister”, 
mapp 191, HP 1 EP, UD. 

330 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-05-01, u. Öberg, dnr 150, mapp 198, HP 1 
EP, UD. För Öbergs samtal med Rakowski, se Krypto Warszawa till 
Sthlm, 1988-05-03, u. Öberg, dnr 155, mapp 198, HP 1 EP, UD. 
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331 Chiffer Sthlm till Warszawa, 1988-08-29, dnr 176, mapp 201, HP 1 EP, UD. 
332 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-08-30, u. Öberg, dnr 260, mapp 201, HP 1 

EP, UD. 
333 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-08-31, u. Öberg, dnr 263, mapp 201, HP 1 

EP, UD. (”Det skulle inte kosta särskilt mycket och skulle uppfattas som 
ett positivt stöd för Wałęsas modererande och konstruktiva roll i den 
nuvarande situationen. Även den polska regeringen skulle därmed få en 
klapp på axeln.”); Chiffer Sthlm till Warszawa, 1988-09-01, dnr 178, 
mapp 201, HP 1 EP, UD. 

334 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-09-05, dnr 272, mapp 201; Chiffer Cabinet 
till Warszawa, 1988-09-09, dnr 86, mapp 201, HP 1 EP, UD. 

335 Chiffer Sthlm till Warszawa, 1988-12-02, dnr 260, mapp 204, HP 1 EP, UD. 
336 Krypto Warszawa till Sthlm, 1986-12-01, u. Berner, dnr 292, mapp 188, HP 1 

EP, UD. 
337 Örjan Berner i samtal 2014-07-28. 
338 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-10-30, u. Öberg, dnr 342,mapp 203, HP 1 

EP, UD. 
339 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-01-26, u. Öberg, dnr 24, mapp 194, HP 1 

EP, UD. Uppfattningen att Olof Palme skulle ha varnat oppositionen för 
att gå för långt kan inte beläggas i några andra källor. Något offentligt 
uttalande av Palme i den riktningen har inte dokumenterats. 

340 För Stockholmsambassadören Dąbrowas budskap, se Chiffer Sthlm till 
Warszawa, 1988-09-05, dnr 181, mapp 201, HP 1 EP, UD; för partiföreträ-
darens meddelande till Öberg, se Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-09-07, 
u. Öberg, dnr 275, mapp 201, HP 1 EP, UD. Uppfattningen att partiled-
ningen hade att göra med ett starkt motstånd från den konservativa 
falangen inom partiet förmedlades vid flera tillfällen av ambassaden, se: 
Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-09-09, dnr 276, mapp 201; Krypto War-
szawa till Sthlm, 1988-09-12, u. Öberg, dnr 280, mapp 202, HP 1 EP, UD. 

341 I utskriften av kryptot står vasr, en felskrivning som här tolkats som vänner. 
342 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-01-23, u. Öberg, dnr 23, mapp 206, HP 1 

EP, UD. 
343 Hbr Öberg till Osvald, 1988-01-11, dnr 11/011, ”Den polska oppositionen”, 

mapp 195, HP 1 EP, UD. 
344 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-11-08, u. Öberg, dnr 351, mapp 203, HP 1 

EP, UD. 



 
 

N O T E R :  D E N  D I S K R E T A  I N B L A N D N I N G E N S  K O N S T  
 

 377 

                                                                                                                                 
345 Chiffer Sthlm till Warszawa, 1988-12-02, dnr 260, mapp 204¸se även PM 

Tejler, 1989-01-17, dnr 17/017, ”Inför statsministerns möte med Polens 
premiärminister Rakowski”, mapp 205, HP 1 EP, UD. 

346 PM Tejler, 1989-01-17, dnr 17/017, ”Inför statsministerns möte med Polens 
premiärminister Rakowski”, mapp 205, HP 1 EP, UD. 

347 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-12-13, u. Öberg, dnr 400, mapp 204, HP 1 
EP, UD. 

348 Hbr Öberg till Tejler, 1989-02-24, dnr 55/001, ”Rundabordssamtalen”, mapp 
207, HP 1 EP, UD. Jfr den amerikanska ambassaden som detaljerat rap-
porterade om alla förhandlingar, inklusive de diskreta sidoförhand-
lingarna (Domber, Supporting the Revolution, s. 396). 

349 Samtalen nämns i Curry, Jane Leftwich & Fajfer, Luba (red.), Poland's 
permanent revolution: people vs. elites, 1956 to the present, Washington, 
DC, (American University Press) 1996, s. 234.  

350 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-04-06, u. Öberg, dnr.138, mapp 207, HP 1 
EP, UD. 

351 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-01, u. Saland, dnr 219, mapp 209, HP 1 
EP, UD. En liknande analys gjorde den amerikanska ambassaden, se 
Domber, Supporting the Revolution, s. 419. 

352 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-07, u. Öberg, dnr 222, mapp 209, HP 1 
EP, UD. 

353 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-13, u. Öberg, dnr 238, mapp 209, HP 1 
EP, UD. 

354 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-13, u. Öberg, dnr 238, mapp 209, HP 1 
EP, UD. 

355 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-16, u. Öberg, dnr 243, mapp 210, HP 1 
EP, UD. Den 23 juni 1989 rapporterade den amerikanska ambassaden att 
”most Solidarity leaders are convinced that Jaruzelski must be elected if 
the country is to avoid civil war” (Domber, Supporting the Revolution, s. 
425). 

356 Det torde ha rått en viss språkförbistring vid den gemensamma middagen. 
Öberg talade inte polska och de två polackerna hade inget gemensamt 
främmande språk: Geremek talade franska och Czyrek tyska. (Uppgift av 
Örjan Berner vid samtal 2014-07-28.) Öbergs rapporter säger inget om 
hur problemet löstes. 

357 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-18, u. Öberg, dnr 244, mapp 210, HP 1 
EP, UD. 
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358 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-29, u. Öberg, dnr 258, mapp 210, HP 1 

EP, UD. 
359 Domber, Supporting the Revolution, s. 425. 
360 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-29, u. Öberg, dnr 258, mapp 210, HP 1 

EP, UD. 
361 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-29, u. Öberg, dnr 258, mapp 210, HP 1 

EP, UD. 
362 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-07-01, u. Öberg, dnr 260, mapp 210, HP 1 

EP, UD. 
363 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-07-05, u. Saland, dnr 263, mapp 210, HP 1 

EP, UD. 
364 Om trycket på riksdagsgrupperna se Krypto Warszawa till Sthlm 1989-07-20, 

u. Saland, dnr 271, mapp 210, HP 1 EP, UD. (OBS att innehållet i denna 
rapport indikerar att den skrevs åtskilliga dagar innan den sändes till 
UD.) I regeringskoalitionen ingick förutom communistpartiet (PZPR), 
Demokratiska partiet (SD) och Polska bondepartiet (PSL). 

365 Telegram Warszawa till Sthlm, 1989-07-20, u. Saland, dnr 236, mapp 210, 
HP 1 EP, UD. 

366 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-07-21, u. Saland, dnr 273, mapp 210, HP 1 
EP, UD. 

367 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-06-29, u. Öberg, dnr 258, mapp 210, HP 1 
EP, UD. 

368 För samtalen med sovjetiske ambassadören, se Krypto Warszawa till Sthlm, 
1989-08-16, u. Öberg, dnr 298, mapp 211, HP 1 EP, UD. 

369 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-08-17, u. Öberg, dnr 301, mapp 211, HP 1 
EP, UD. 

370 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-08-20, u. Öberg, dnr 304, mapp 211, HP 1 
EP, UD. 

371 Se även Piotr Nowina-Konopka, ”The Ambassador of Baltic” i Kukliński, 
Antoni (red.), Baltic Europe in the perspective of global change: in 
memoriam of Jean Christophe Öberg, Oficyna Naukowa, Warszawa, 1995, 
s. 9-10 och Johnsson, Peter, Polen i historien, Stockholm (Carlssons Bok-
förlag) 2009, s. 415 f. 

372 För mer om detta, se Misgeld, Klaus, ”En ’svensk modell’ för Polen? Diplo-
matiska sidospår under det demokratiska genombrottet i Polen 1988–
1989”, i Øivind Kopperud, Vibeke Moe & Vibeke Kieding Banik (red.), 
Utenfor det etablerte: Aspekter ved Einhart Lorenz’ forskning, Oslo (HL-
senteret) 2011, s. 181-203 
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373 Se t.ex. samtal med Czyrek Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-01-26, dnr 24, 

mapp 194; för en översikt över de svenska – polska förbindelserna se, PM 
Tejler, 1989-02-03, dnr 34/027, ”Några anteckningar om förbindelserna 
mellan Sverige och Polen”, mapp 206, HP 1 EP, UD. 

374 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-10-30, u. Öberg, dnr 342, mapp 203, HP 1 
EP, UD. 

375 Seminariet nämns i Chiffer Sthlm till Warszawa, 1989-05-03, dnr 129, mapp 
208; ett seminarium med liknande innehåll hölls i mars 1989, se Krypto 
Warszawa till Sthlm, 1989-03-07, u. Öberg, dnr 94, mapp 207, HP 1 EP, 
UD. 

376 Krypto Warszawa till Sthlm, 1988-11-08, u. Öberg, dnr 351, mapp 203, HP 1 
EP, UD. 

377 Chiffer Cabinet – Warszawa, 1988-12-02, dnr 260, mapp 204, HP 1 EP, UD. 
378 Skrivelse Öberg till Utrikesminister Sten Andersson, 1989-02-01, dnr 43, 

mapp 206, HP 1 EP, UD. 
379 PM Tejler, 1989-02-22, dnr 55/025, ”Utrikesminister Sten Anderssons samtal 

med den polska utrikesministern Tadeusz Olechowski, Warszawa den 
9-10 februari 1989”, mapp 206; PM Wöhler, 1989-02-10, dnr 45/025, 
”Utrikesminister Sten Anderssons besök i Warszawa den 9-11 februari 
1989, Uppteckning av samtal den 10 februari med premiärminister 
Rakowski”, u. Wöhler, mapp 206, HP 1 EP, UD. 

380 Hbr Öberg till Utrikesminister Sten Andersson 1989-04-05, dnr 87, mapp 
207, HP 1 EP, UD. Liknande ankegångar utvecklades av den amerikan-
ska ambassaden, se Domber, Supporting the Revolution, s. 402-405. 

381 Skrivelse Öberg till Andersson, 1989-04-05, dnr 87, ”Warszawavåren”, mapp 
207, HP 1 EP, UD. 

382 Hbr Öberg till Wöhler, 1989-06-05, dnr 156/001, mapp 209, HP 1 EP, UD. 
383 Krypto Warszawa till Sthlm 1989-06-29, u. Öberg, dnr 256, mapp 210, HP 1 

EP, UD. 
384 Hbr Öberg till Wöhler, 1989-08-17, dnr 229/001, mapp 211; se äv. Hbr 

Öberg till Schori 1989-10-05, mapp 213, HP 1 EP, UD. 
385 Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-08-28, u. Öberg, dnr 314, mapp 212, HP 1 

EP, UD. Den 25 augusti hade Öberg rapporterat att Czyrek sagt att 
Jaruzelski med glädje skulle acceptera en inbjudan att besöka Sverige, 
(Krypto Warszawa till Sthlm, 1989-08-25, u. Öberg, dnr 311, mapp 212, 
HP 1 EP, UD). 

386 I brev till författarinnan Astrid Lindgren berättade Öberg om den desperata 
ekonomiska situationen i Polen och behovet av snabb hjälp från väst. 
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Men han hade inte mycket hopp:”… vad vi skriver härifrån läses hemma 
välvilligt men med en gäspning. Jag borde ha blivit frikyrkopastor eller 
väckelsepredikant.” (J C Öberg till A Lindgren, 1989-10-16, Speciell kap-
sel 233, A Lindgrens samling L 230, Handskriftsavdelningen, KB.) För 
Öbergs engagemang och självständighet, se även Protokoll, Riksdagen, 
Stockholm, 1992/93:116 (26 mars 1993) och ibid. KU:s protokoll nr 30. 

387 Avsnittet om Polen i statsminister Ingvar Carlssons anförande inför 
Metall:s kongress (1989-09-07), Utrikesfrågor 1989, s. 259-260. 

388 Anförande av Statsminister Ingvar Carlsson inför AIC och Arbetarrörelsens 
fredsforum, i Sthlm, (1989-12-02), Utrikesfrågor 1989, 126- 130. 
Warszawa till Sthlm. 

 
Ett engagemang på många arenor 

 
1 Se även mina tidigare artiklar om det svenskt-polska fackliga samarbetet, 

bland annat Klaus Misgeld, ”A Complicated Solidarity: The Swedish 
Labour Movement and Solidarność”, International Institute of Social 
History, Amsterdam, IISH Research Papers, http://www.iisg. 
nl/publications/respap45.pdf (2010-07-22), och ”Sweden: Focus on 
Fundamental Trade Union Rights”, i Idesbald Goddeeris (ed.), Solidarity 
with Solidarity: Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 
1980–1982, Lanham, MD … (Lexington Books) 2nd ed. 2013 (2010; The 
Harvard Cold War Studies Book Series), s. 19-50.  

2 Litteraturen om ”arbetarinternationalismen” i vid mening är mycket rik. Se 
t.ex. Marcel van der Linden, Transnational Labour History: Explorations, 
Aldershot/UK (Ashgate) 2003, s. 151-171; dens., Workers of the World: 
Essays Toward a Global History, Leiden & Boston (Brill) 2008. Se även 
nedan. Redovisningen av Internationella enhetens verksamhet (med en 
internationell sekreterare som chef) tar under den aktuella tiden med ca 
7% av textsidorna en relativ stor plats i LO:s årsredovisningar. 

3 Om LO:s struktur se Klas Åmark, Solidaritetens gränser: LO och industri-
förbundsfrågan 1900–1990, Stockholm (atlas) 1998. 

4 GF har sedan dess uppgått i GS, Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch 
(2009). 

5 Metall bildade 2006 tillsammans med Industrifacket IF Metall. 
6 TCO: Tjänstemännens Centralorganisation; SACO-SR: Sveriges Akademikers 

Centralorganisation – Statstjänstemännens Riksförbund. Det fackliga 
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siffermaterialet hämtat hos Anders Kjellberg, Facklig organisering i tolv 
länder, Lund (Arkiv förlag) 1983, s. 276f.; antalet medlemmar för 1980; 
LO inklusive, TCO och SACO-SR exklusive pensionärer. Se även dens., 
Fackliga organisationer och medlemmar, Lund (Arkiv förlag) 1997, s. 58. 
Enligt Landsorganisationen i Sverige, Landssekretariatets berättelse för år 
1980 och år 1989, Stockholm ([Landsorganisationen i Sverige]), 1981 och 
1990, s. 3 och 5, hade LO 1980 25 förbund, 1989 efter vissa samman-
slagningar 23 med 2 260 204 medlemmar. Organisationsgraden – dvs. 
andelen av inom löntagarorganisationer organiserade i förhållande till 
hela antalet anställda – var 1980 85% (inklusive pensionärer) och stigan-
de under årtiondet. Kjellberg Facklig organisering, s. 278f. och dens., 
Fackliga organisationer, s. 20 och 233. Det finns viss osäkerhet kring jäm-
förbarheten i siffermaterialet. Förutom ovan nämnda organisationer 
skall även syndikalisterna nämnas (idag SAC-Syndikalisterna), då med 
18 200 medlemmar, enligt Sveriges Arbetares Centralorganisation – 
SAC, Verksamheten 1980, Stockholm (Federativ) 1981, s. 68. 

7 En kort beskrivning av Jan Kubik, ”Solidarność (Solidarity)”, i Immanuel Ness 
(ed.), The International Encyclopedia of Revolution and Protest: 1500 to 
the Present, Vol. VI, Chichester, West Sussex/UK (Wiley-Blackwell) 
2009, s. 372-380, särskilt s. 378f. 

8 England, Wales och Skottland; organisationsgraden 1980, 54% (för United 
Kingdom, dvs. inkl. Nordirland), sedan en snabbt fallande tendens. Se 
Kjellberg, Facklig organisering, s. 299ff.; dens., Fackliga organisationer, s. 
20f. TUC: Trades Union Congress. 

9 Jfr Martin Upchurch, Graham Taylor & Andrew Mathers, The Crisis of Social 
Democratic Trade Unionism in Western Europe: The Search for 
Alternatives, Farnham, Surrey/Engl. (Ashgate Pub. Company), 2009, bl.a. 
om den svenska fackföreningsrörelsen. Om socialdemokratin och LO se 
Klas Åmark, ”Sammanhållning och intressepolitik: Socialdemokratin och 
fackföreningsrörelsen i samarbete och på skilda vägar”, i Klaus Misgeld, 
Karl Molin and Klas Åmark (red.), Socialdemokratins samhälle: SAP och 
Sverige under 100 år, Stockholm (Tiden) 1988, s. 57-82; Andrew J. 
Taylor, Trade unions and politics: A comparative introduction, Basing-
stoke (Macmillan) 1989, s. 51f., 61ff., 74f., 105ff., 161ff. 

10 Om LO generellt se Anders L. Johansson & Lars Magnusson, LO andra 
halvseklet: Fackföreningsrörelsen och samhället, Stockholm (atlas) 1998. 

11 Den ”svenska modellen” är knappast ett entydigt begrepp. Det kan syfta på 
välfärdsstaten, ett sätt att fatta politiska beslut präglat av förhandlingar 
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och kompromisser eller ett förhandlingssystem på arbetsmarknaden. 
Med en svensk facklig ”modell” åsyftas i regel en stark och centraliserad, 
samtidigt ansvarstagande fackföreningsrörelse, med branschvis organi-
serade förbund, i kombination med att arbetsmarknadens parter står fria 
från statlig inblandning när de slutar sina avtal, manifesterat i Saltsjö-
badsavtalet 1938. Jfr Anders L. Johansson, Tillväxt och klassamarbete: En 
studie av den svenska modellens uppkomst, Stockholm (Tiden) 1989, s. 
11ff. och passim. Litteraturen om modellen i bredare mening (facklig och 
politisk) är omfattande, se t.ex. Per Thullberg & Kjell Östberg (red.), Den 
svenska modellen, Lund (Studentlitteratur) 1994; Jenny Andersson: ”Nor-
dic Nostalgia and Nordic Light: The Swedish model as Utopia 1930–2007”, 
Scandinavian Journal of History (London) 2009:3, s. 229- 245. 

12 Klaus Misgeld, Den fackliga europavägen: LO, det internationella samarbetet 
och Europas enande 1945–1991, Stockholm (atlas) 1997, del VI. Se även 
kap. 7 i Ulf Bjereld, Alf W Johansson och Karl Molin, Sveriges säkerhet 
och världens fred: Svensk utrikespolitik under kalla kriget, Stockholm 
(Santérus Förlag) 2008. 

13 Kjell-Olof Feldt, Den tredje vägen: En politik för Sverige, Stockholm (Tiden) 
1985; Kjell Östberg, När vinden vände: Olof Palme 1969–1986, Stock-
holm (Leopard förlag) 2009, s. 285ff., 299ff. 

14 Extra gruppmöte för Socialdemokratiska riksdagsgruppen och för parti-
styrelsen 1986-03-03; A2A:33, s. 14, SAP Partistyrelsens arkiv, Arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek (ARAB; hädanefter PS SAP och S-RD). 

15 LO:s Internationella kommitté (IK) var ”Internationella enhetens råd” och 
angav i praktiken de stora linjerna för enhetens arbete, givetvis utifrån de 
beslut som fattades av LO:s ledning. Se Internationella enheten, Verk-
samhetsplan 1983, s. 5; Internationella enheten dnr 1982-10-19me, 
A06:7, Landsorganisationens arkiv i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
Stockholm (ARAB; hädanefter LO-ARAB). Kommittén skulle mötas två 
till fyra gånger om året och dessutom ordna förbundskonferenser ”enligt 
organisationsplan”. Se även nedan. 

16 International Labour Organisation. 
17 Organisation of Economic Co-operation and Development. 
18 International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). En översikt över 

hela den internationella fackliga verksamheten vid den här aktuella 
perioden i Erik Karlsson, LO i världen, [Stockholm (LO) u å/1987]. 
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19 World Federation of Trade Unions (WFTU), även kallad ”Praginterna-

tionalen” eftersom sekretariatet befann sig i Prag. Organisationen finns 
inte längre. 

20 Misgeld, ”Facklig alliansfrihet? Landsorganisationen i Sverige och fack-
föreningsinternationalen i början av det kalla kriget”, Arbetarhistoria 
(Stockholm), 1996:1-2, s. 27-50; på engelska: ”Trade Union neutrality? 
The Swedish Trade Union Confederation (LO) and the Trade Union 
International at the beginning of the Cold War”, IISH Research paper 
no. 30, 1998; http://www.iisg.nl/publications/respap30.pdf. SACO blev 
först 1997/98 medlem av FFI. Se Nationalencyklopedin: Nätutgåva 2011: 
SACO. 

21 Namnet sedan sammanslagningen 1955: American Federation of Labor – 
Congress of Industrial Organizations. AFL-CIO har också förgreningar i 
Kanada. 

22 Om FFI se Anthony Carew [et al.], Marcel van der Linden (ed.), The 
International Confederation of Free Trade Unions, Bern … (Peter Lang) 
2000. Om de här aktuella åren se särskilt Rebecca Gumbrell-McCor-
micks del, ”Facing New Challenges: The International Confederation of 
Free Trade Unions (1974–1990s)”, ibid. s. 341-517.  

23 LO:s ledning meddelade under åren fram till 1982, då AFL-CIO stod utanför 
FFI, varje gång när man beslöt om anslag till FFI:s internationella 
verksamhet, att dessa medel inte fick användas i Latinamerika utan att 
LO hade konsulterats, eftersom FFI:s regionala organisation för Latin-
amerika, ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabaja-
dores), stod under starkt US-inflytande. Se t.ex. Landssekretariatets pro-
tokoll 1980-05-27 § 4, Landsorganisationens arkiv, Landsorganisationen 
(Stockholm; hädanefter LS-LO). Jfr Gumbrell-MacCormick, ”Facing 
New Challenges”, s. 447-463. Om LO:s ofta komplicerade relation till 
AFL-CIO redan på 1950-och 1960-talen se Åke Wedin, Internationell 
facklig solidaritet: FFI 1957–1965, Stockholm, Prisma/LO, 1974. 

24 Robert A. Waters, Jr. & Geert van Goethem, “Introduction”, i Robert A. 
Waters, Jr. & Geert van Goethem (eds.), American Labor’s Global 
Ambassadors: The International History of the AFL-CIO during the Cold 
War, New York, NY (Palgrave Macmillan) 2013, s. 2. 

25 Arbetarnas världsfederation; till 1968 International Federation of Christian 
Trade Unions (IFCTU). 

26 Se Tim Christiaens, ”The ICFTU and the WCL: The International Coor-
dination of Solidarity”, i I. Goddeeris, Solidarity with Solidarity, s. 101-
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128. 2006 upplöstes FFI och WCL. Deras medlemsorganisationer, inkl. 
LO, TCO och SACO, grundade ITUC: International Trade Union Con-
federation (IFS/Internationella fackliga samorganisationen). FFI och 
WCL respektive nu ITUC har sina sekretariat i Bryssel.  

27 European Trade Union Confederation (ETUC). 
28 Se vidare Misgeld, Den fackliga europavägen, del II:3ff.  
29 FFC: Finlands Fackförbunds Centralorganisation; SAK: Suomen 

Ammattiliittojen Keskusjärjestö. 
30 International Trade Secretariats, även ”yrkesinternationaler”. En översiktlig 

beskrivning i Richard Croucher & Elizabeth Cotton, Global Unions, 
Global Business: Global Union Federations and International Business, 
Hendon, London/UK (Middlesex University Press) 2009. 

31 International Metal Workers’ Federation. 
32 Om konflikten med IMF som hade pågått länge och av flera orsaker, se förre 

Metallordföranden Bert Lundins och Rolf Janssons [auto]biografi Ett liv 
i Metall, Stockholm (Industrifacket Metall) 2006, s. 434ff.; Christer 
Thörnqvist, ”Metall och världen: Metalls internationella verksamhet 
1957–1981”, i Lars Berggren [et al.], Det lyser en framtid: Svenska Metall-
industriarbetareförbundet 1957–1981, Stockholm (Industrifacket Metall) 
2008, s. 947. Svenska Metall hade vid IMF:s kongress 1974 i Stockholm 
vänt sig emot att amerikanen Herman Rebhan valdes till general-
sekreterare, och argumenterat för en annan US-kandidat, men förlorat 
omröstningen. 

33 Protokoll fört vid sammanträde med AIC:s styrelse den 23 oktober 1978, p. 4 
”AICs riktlinjer”, med bilaga ”Riktlinjer för Arbetarrörelsens Interna-
tionella Centrum (AIC)”, § 9:2; Arbetarrörelsens internationella cent-
rums arkiv vol. 74, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB; hädan-
efter AIC:vol.nr.). Vidare: ABF förbundsstyrelse 1978-12-13, § 75. Rikt-
linjerna antas. Men den bifogade bilagan innehåller en tidigare, kortare 
version av den ovan citerade meningen (§ 9:2), nämligen: ”att på 
grundval av arbetarrörelsens värderingar samarbeta med demokratiska 
organisationer i olika delar av världen”; A2:13, ABF:s arkiv (ARAB; 
hädanefter ABF). Att man i början valde en så komplicerad konstruktion 
för AIC, genom att underställa det formellt ABF, trots att centret arbe-
tade självständigt, berodde på att det annars hade varit svårt att få KF 
med på vagnen. Se ABF, förbundsstyrelsens protokoll 1977-10-28, § 70; 
A2:13, ABF. Se även formuleringen i ”Förslag till riktlinjer för AIC/I-fon-
dens solidaritetsarbete”, utan datum [1982], korrespondens 1982, AIC:9. 
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34 ”AIC:s organisation”, bilaga inför styrelsemötet per capsulam 1986-09-26 och 

-10-02, AIC:74. AIC omvandlades 1992 till Olof Palme International 
Center, se http://www.palmecenter.se/ (2011-09-08). 

35 I-fondens styrelse fattade besluten om bistånd (i regel till Tredje världen), 
medan AIC:s styrelse hade det juridiska ansvaret. AIC hade hand om 
administrationen. Se ”AICs organisation” (1986), AIC:74. 

36 Om i-fondens verksamhet” se Arbetarrörelsens internationella centrum 
(utg.), Inte bara ord… Arbetarrörelsen och den internationella solidari-
teten, Stockholm (Tidens förlag/AIC) 1984, med Gunnar Fredrikssons 
artikel ”Polen och den svenska arbetarrörelsen”, s. 81-89. 

37 Se nedan om tiden efter 1982. Även finska SAK kritiserade beslutet och höll 
själv kontakt med Polens 1984 grundade officiella fackliga centralorgani-
sation Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ; 
Allpolska fackliga alliansen). Se Jussi Jalonen, ”’Solidarność’, fin-
landyzacja i Realpolitik: Fińskie postawy wobec polskiego ruchu 
związkowego w latach osiemdziesiątych XX wieku, (med engelsk sam-
manfattning: ”’Solidarity’, Finlandization and Realpolitik: The Finnis 
attitudes towards the Polish Labour Movement in the 1980s”) i Paweł 
Jaworski & Łukasz Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności” 1980–
1989, Warszawa (Instytut Pamięci Narodowej) 2013, s. 451. 

38 “The Internationals were associations aimed at promoting, facilitating, and 
coordinating working-class solidarity beyond national and local 
attachments. They served as the institutional embodiment of workers’ 
internationalism and as the symbols of the labor movement.” Michal 
Forman, ”Internationals”, i Ness (ed.), The International Encyclopedia of 
Revolution and Protest, vol. IV, s. 1755. Dessa och alla följande över-
sättningar av engelska och tyska citat till svenska är mina egna. 

39 ”[…] the notion that human solidarity in freedom and equality extends 
beyond the nation”. Ibid. Artikeln handlar om de politiska inter-
nationalerna, men formuleringen kan även tillämpas för de fackliga 
internationalerna. 

40 Jfr även Lexikon des Sozialismus, Köln (Bund-Verlag) 1986, s. 275, med en 
sammanfattning i kapitlet ”Internationalismus”; flera exempel i Misgeld, 
Den fackliga europavägen, passim. 

41 För ILO och Polen se Garry Rodgers [et al.], The International Labour 
Organization and the Quest for Social Justice 1919–2009, Geneva and 
Ithaca (ILO-Cornell University Press) 2009, s. 51 och Goddeeris, “The 
Limits of Lobbying: ILO and Solidarnosc”, i Jasmine Van Daele [et al.] 
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(eds.), ILO Histories: Essays on the International Labour Organization 
and Its Impact on the World during the Twentieth Century, Bern (Peter 
Lang) 2010, s. 423-441. 

42 En utförlig diskussion kring internationalism i Misgeld, Den fackliga 
europavägen, s. 18ff., och dens., ”Facklig internationalism, Sverige och 
Europa”, Arbejderhistorie (Köpenhamn) 1998:4, s. 27ff. Se även Richard 
Hyman, ”Shifting dynamics in International Trade Unionism: agitation, 
organisation, bureaucracy, diplomacy”, Labor History (New York) 
2005:2, s. 137-154 (på svenska i Arbetarhistoria 2004:1-2, s. 16-27). God-
deeris, ”The Transnational Scope of Western Labour’s Solidarity with 
Solidarność”, Labour History Review (Maney Publishing, Leeds/UK) 
2010:1, s. 60-75; artikeln innehåller dock en del besvärande fel (årtal; 
SPD och SPÖ förväxlas; norska LO beskrivs ensidigt; svenska LO är 
frånvarande; m.m.). Om svenskt stöd efter 1945 för fackförenings-
rörelsen (m.m.) i Tyskland och Österrike se Misgeld, ”Folgen des Exils: 
Wechselseitiges Lernen und besseres gegenseitiges Verstehen”, i Einhart 
Lorenz [et al.] (Hg.), Ein sehr trübes Kapitel? Hitlerflüchtlinge im nord-
europäischen Exil 1933–1950, Hamburg (Ergebnisse Verlag) 1998, s. 399-
416/469-474. 

43 LO:s (landssekretariatets) verksamhetsberättelser, avsnitt ”Internationella 
enheten”, innehåller ofta noteringar om relationen mellan bilaterala och 
multilaterala internationella bidrag. Jfr även resonemangen hos Peer 
Carlsen & John Svenningsen, ”LO:s internationale arbejde: Mod under-
trykkelse, nationalisme og selvtilstrækkelighet”, i Henning Grelle (red.), I 
takt med tiden: LO:s historie 1960–1997, København (Fremad) 1998, s. 
522-533, särskilt s. 527, 530. 

44 Se även Bent Boel, ”Så nær og dog så fjern: LO og Solidarnosc, 1980-1989”, 
Arbejderhistorie (Köpenhamn) 2007:2, s. 58-76, spec. s. 59. 

45 I boken om den svenska Landsorganisationens europapolitik ges en ’opera-
tionell’ omskrivning av facklig internationalism: ”[…] facklig inter-
nationell aktivitet, även facklig utrikespolitik för att åstadkomma för-
ändringar i internationella sammanhang, vilka ligger i den egna och 
utländska fackliga organisationers och deras medlemmars intressen”; 
Misgeld, Den fackliga europavägen, s. 22. Denna beskrivning bör även 
täcka det som avhandlas i detta bidrag. Det låg uppenbarligen även i 
Sveriges långsiktiga intresse, inte minst ekonomiskt, att Solidaritet skulle 
lyckas i Polen och på så sätt bidra till en ny och stabilare utveckling med 
fungerande institutioner. 
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46 Jfr Misgeld, ibid., s. 26ff. 
47 Se bidragen om de västeuropeiska länderna i Goddeeris (ed.), Solidarity with 

Solidarity; Stefan Berger, ”Solidarność, Western Solidarity and Détente: 
A transnational approach”, European Review (Chichester, West Sussex, 
UK) 2008:1, s. 75-84; Goddeeris, ”Western Trade Unions and Solidar-
ność: A Comparison from a Polish Perspective”, The Polish Review (New 
York, NY) 2007:3; dens., ”The Transnational Scope”. Berger och 
Gooddeeris med flera har fram till 2010 nästan helt ignorerat de svenska 
fackliga insatserna; mer nedan. Se däremot volymen efter en konferens 
2010 i Wrocław: Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności”. 
Varje bidrag i denna volym avslutas med en sammanfattning på 
engelska. Se K. Misgeld, ”W ramach światowego poparcia: Szwedzkie 
związki zawodowe wobec NSZZ ’Solidarność‘”, ibid. s. 396–410 (”Part of 
a world wide support”, s. 409f.); på tyska: ”Teil einer weltweiten Unter-
stützung: Die schwedischen Gewerkschaften und die Solidarność”, Jahr-
Buch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin 
(NDZ-GmbH) 2011:3, s. 89-107. I den polska antologin presenteras flera 
länder och aspekter än i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity 
(2010). Å andra sidan är bidragen kortare och inte alltid lika represen-
tativa för respektive land. 

48 I Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec „Solidarności” 1980–1989, finns ett 
särskilt avsnitt med bidrag om ”Den polska emigrationen” (s. 606-717). 

49 1977-05-03, prot. Internationella kommittén, A06:6, LO-ARAB. Se även Jan 
Olsson, ”Socialism i ett land?”, Tiden 1988:8, s. 507-513. Artikeln handlar 
främst om Sverige. Jfr Waters & van Goethem, “Introduction”, i Waters 
& van Goethem (eds.), American Labor’s Global Ambassadors (2013) s. 2: 
”[…] but almost every national trade union movement developed a 
foreign policy vision […]”. 

50 Jag återkommer till detta tema. Se utförligare i K. Misgeld, ”En ’svensk 
modell’ för Polen? Diplomatiska sidospår under det demokratiska 
genombrottet i Polen 1988–1989”, i Øivind Kopperud, Vibeke Moe & 
Vibeke Kieding Banik (red.), Utenfor det etablerte: Aspekter ved Einhart 
Lorenz’ forskning, Oslo (HL-senteret) 2011, s. 181-203.  

51 Se van der Linden, Transnational Labour History, s. 151-171. 
52 Sistnämnda, inte minst den polska rörelsen Solidaritet och dess historia, 

liksom Polens utveckling mot demokrati, är andra bättre skickade att 
behandla. Vi svenska författare behärskar inte det polska språket. På så 
sätt rör sig vår forskning endast till en mindre del ”beyond national 
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history”, även om den handlar om transnationella perspektiv. Se även 
Elisabeth Elgán, ”Beyond national history: Introduction to the special 
issue on internationalization”, Historisk tidskrift (Stockholm) 2007:4, s 
619-620. 

 
 

Den komplicerade solidariteten 
 
1 Här avses fackföreningsrörelsens egna medel, inte statliga anslag som 

förmedlas via t.ex. SIDA/LO-TCO:s biståndsnämnd (katastrofhjälp eller 
verksamhetsanslag m.m.). NSZZ ”Solidarność”: Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy ”Solidarność” (Independent Self-Governing Trade 
Union “Solidarity”). I denna text används genomgående det svenska 
namnet ”Solidaritet”. Litteraturen om Solidaritet är omfattande. I det 
följande nämns endast titlar som är relevanta i respektive sammanhang. 

2 Se även boktiteln: Idesbald Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity: Western 
European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980–1982, Lanham, MD 
… (Lexington Books) 2nd ed. 2013 (2010; The Harvard Cold War Studies 
Book Series).  

3 Rebecca Gumbrell-McCormick nämner inte Sverige i sitt bidrag ”Facing New 
Challenges” i Carew [et al.], The International Confederation of Free 
Trade Unions, s. 341-517, inte heller när hon behandlar Solidaritet (s. 
498f.). Sverige förekommer knappast heller i Stefan Bergers översikt 
”Solidarność, Western Solidarity and Détente: A transnational 
approach”, European Review (Academia Europæa) 2008:1, s. 75-84; inte 
heller i Goddeeris tidigare publikationer om Solidaritet, före hans ”Intro-
duction” i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, s. 1-18. Ett första 
publicerat forskningsbidrag på svenska är Klaus Misgeld, “Solidaritet 
med SOLIDARITET: Den svenska arbetarrörelsen och demokrati-
rörelsen i Polen kring 1980”, Arbetarhistoria (Stockholm) 2006:4, s. 24-
31. En avhandling om frågor kring Solidaritets Polen vid ett svenskt 
universitet är Witold Patoka, Poland under pressure 1980–81: Crisis 
management in state-society conflict, Umeå (Department of Political 
Science Umeå University) 2001. Delar av Polenmaterialet i LO:s arkiv 
har tidigare använts i en b-uppsats av Zdravko Culjak, ”Kontakterna 
mellan LO och Solidaritet i Polen 1980–1982”, Södertörns högskola, vår-
terminen 2004. 
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4 Se även Klaus Misgeld & Karl Molin: ”Solidarity despite reservations”, Baltic 

Worlds (Centre for Baltic and East European Studies/CBEES, Södertörn 
University) 2010:3, s. 10-16; Se vidare de olika nationella bidragen i 
Paweł Jaworski & Łukasz Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności” 
1980–1989, Warszawa (Instytut Pamięci Narodowej) 2013. Bl.a. Misgeld, 
”W ramach światowego poparcia”, s. 396–410, och Molin, ”Ewolucja czy 
rewolucja? Szwedzcy dyplomaci o przyszłości Polski w latach 1980–
1981” (”Evolution or revolution? Swedish diplomats on Poland’s future 
1980–1981”), s. 411–427. Se även Misgeld & Molin, ”Solidarity and 
Diplomacy: Sweden and the Democratisation of Poland, 1980–1989”, i 
Norbert Götz (ed.), The Sea of Identities: A Century of Baltic and East 
European Experiences with Nationality, Class, and Gender, Huddinge 
(Södertörns högskola) 2014, s. 193-222. 

5 Se Harald Runblom and Andrzej Uggla (red.), Polen & Sverige 1919–1999, 
Uppsala (Uppsala universitet) 2005; Barbara Törnquist-Plewa (red.), 
Skandinavien och Polen: Möten, relationer och ömsesidig påverkan, Lund 
(Lund University) 2007; särskilt Małgorzata Anna Packaléns bidrag, 
”Grannländerna Sverige och Polen: kulturkontakt eller kulturkrock?”, s. 
165-176, om ömsesidiga ”sociala stereotyper” och Polen som ”vit fläck i 
det svenska allmänna medvetandet”, perioder ”med stora politiska hän-
delser” som ”’Solidaritetsperioden’ i början av 1980-talet” undantagna 
(citaten s. 165f); även Barbara Thörnqquist-Plewa (red.), Sverige och 
Polen: Nationer och stereotyper, Lund (Dept. of Slavonic Studies, Lunds 
universitet) 2000. Jan Szymański, “Od rywalizacji do przyjaźni – Från 
rivalitet till vänskap”, i Joanna Nicklasson-Mynarska (red.), Szwecja-
Polska: lata rywalizacji i przyjaźni – Polen och Sverige: år av rivalitet och 
vänskap, Stockholm (Svenska Institutet) 1999, s. 33-49. Eric de Geer, 
”Den polska folkgruppen i Sverige efter andra världskriget”, Del I: 
”Historisk, kvantitativ utveckling och folkgruppens nuvarande storlek”, i 
Acta Sueco-Polonica 3 (Uppsala universitet) 1994, s. 13-36 (s. 21). Se 
även Izabela A. Dahl, ”Mottagningen av de polska judarna i svensk press 
1968–1972”, i Lars Berggren [et al.] (red.), Samhällshistoria i fokus: En 
festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur, Malmö 
(BigBadBooks) 2010, s. 212-228. 

6 Komitet Obrony Robotników. Om KOR se Jan Józef Lipski, KOR: A history of 
the Worker’s Defence Committee in Poland, 1976-1981, Berkeley CA 
(University of California Press) 1985; Amy Linch, ”Poland, Committee 
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for Workers (KOR)”, i Ness (ed.), The International Encyclopedia of 
Revolution and Protest, Vol. VI, s. 2694-2698. 

7 Här kan inte alla dessa verk räknas upp, men jag återkommer till några av 
dem, t.ex. Sten Johansson, i samarbete med Maria Borowska, Polens sak 
är vår: Om övergången till demokrati under kommunismen, Stockholm 
(Tidens förlag) 1981; Mika Larsson, Det började i Gdansk, Stockholm 
(Författarförlaget) 1981; Gunnar Fredriksson, Mika Larsson och Charles 
Kassman, Solidarność – och kampen för en fri fackförening, Stockholm 
(Tidens förlag/AIC) u.å. [1982]. Se även Pierre Schori, Dokument inifrån: 
Sverige och storpolitiken i omvälvningarnas tid, Stockholm (Tidens för-
lag) 1992, s.112f.; dens., Minnet och elden: En politisk memoar med 
samtida synpunkter, Stockholm (Leopard förlag) 2014, 423f. 

8 PM ”Några idéer om sådant stöd som svenska socialdemokrater skulle kunna 
ge åt den demokratiska oppositionen i Polen (På grundval av ett samtal 
mellan Sten Johansson och Adam Michnik, april 1977)”, bilaga till PM, 
riktad till SAP (bl.a. Olof Palme och Pierre Schori) och LO av Bengt 
Säve-Söderbergh: ”Polska demokratiska rörelsens kontaktgrupp i Sve-
rige”, 1978-06-26, vol. 1 (korrespondens 1978), Arbetarrörelsens inter-
nationella centrums arkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stock-
holm (ARAB) (hädanefter AIC:[vol.nr]). Om de ofta polsk-judiska 
aktivisterna i Sverige – ”en starkt politiserad polsk emigrantgrupp” – se 
även Peter Johnsson, Polen i historien, Stockholm (Carlsson Bokförlag) 
2009, s. 305f. 

9 Se Karl Molins del av denna bok och Misgeld & Molin, ”Solidarity and 
Diplomacy”. 

10 De socialdemokratiska sidoorganisationerna skickade vid några tillfällen 
delegationer till Polen, bidrog till insamlingsverksamheten och finansie-
rade vissa särskilda aktioner. I Solidaritets informationskontors i Stock-
holm arkiv (SIKiS), ARAB (hädanefter: SIKiS:[vol.nr]), finns material 
rörande åren 1982ff. Ofta handlade det om ett engagemang i enskilda 
konkreta fall. För kvinnoförbundet var det svårt att hitta en riktig 
anknytningspunkt till mansdominerade Solidaritet. Se t.ex. den anonyma 
artikeln i LO-tidningen 1980:40, s. 6: ”’Vi måste organisera också kvin-
norna till kamp’”. Om Solidaritet som ”männens organisation” se G. W. 
Strobel, ”NSZZ ’Solidarnosc’: Beitrag zur Analyse der Organisation und 
politischen Wirkung einer sozialen Sammlungsbewegung“, i Dieter 
Bingen (Hg.), Polen 1980–1984: Dauerkrise oder Stabilisierung? Struktu-
ren und Ereignisse in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Baden-Baden 
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(Nomos) 1985, s. 66. På Solidaritets första kongress i september/oktober 
1980 var 6% av delegaterna kvinnor. Som jämförelse: antal kvinnor bland 
de 300 valda ombuden till LO:s kongress i september 1981 var 25% 
(andelen kvinnor i LO:s förbund var 1981 40,9%; Landsorganisationen i 
Sverige, 20:e ordinarie kongress 19-26 september 1981, Stockholm [LO] 
1981, s. 39-54; LO Statistik, Stockholm [LO] u å, s. 13). Inom Solidaritet 
spelade dock från alla första början en rad kvinnor en framträdande roll, 
t.ex. Anna Walentynowicz, Ewa Ossowska och Alina Pienkowska, se 
Neal Ascherson, The Polish August: The Self-Limiting Revolution, New 
York (Random House) 1982, s. 144f; Larsson, Det började i Gdansk, s. 64; 
se även, Shana Penn, Solidarity’s Secret: The Women who defeated 
Communism in Poland, Ann Arbor, MI (The University of Michigan 
Press) 2005. Boken handlar om tiden efter den 13 dec. 1981. Se även 
Belinda Brown, The private revolution: Women in the Polish underground 
movement, London (Hera Trust) 2003. 

11 Socialistiska Partiet (SP; Svenska sektionen av Fjärde Internationalen; namnet 
1982; 1975 KAF: Kommunistiska Arbetarförbundet). 

12 I en ny historik om TCO nämns dock ingenting om detta: Uno Westerlund, 
En glansfull framtid: Ur TCO:s historia 1944–2010, Stockholm (Premiss 
förlag) 2011. Även SACO nämns i Solidaritets informationskontors 
material. LRF engagerade sig i någon mån för ”Bondesolidaritet” (1981), 
men detta ligger vid sidan om min framställning. 

13 Om denna kommitté, från början med namntillägget ”[i] södra Sverige”, se 
Maria Heino & Barbara Törnquist-Plewa, ”Svenska Stödkommittén för 
Solidaritet – The Swedish Solidarity Support Committee and Indepen-
dent Polish Agency in Lund”, i Törnquist-Plewa (red.), Skandinavien och 
Polen, s. 25-61. Om de olika svenska biståndsaktionerna, bl.a. om Röda 
korset och andra organisationer, se Paweł Jaworskis sammanfattande 
framställning: ”Sverige och polska Solidaritet 1980–1982”, i Andreas 
Linderoth (red.), Kriget som aldrig kom:12 forskare om kalla kriget, 
Stockholm (Marinmuseum/Statens maritima museer) 2011.  

14 Om Johannes Paulus II (Karol Józef Wojtyła) och katolska kyrkans roll se 
Agostino Giovagnoli, “Karol Wojtyla and the end of the Cold War”, i 
Silvio Pons & Federico Romero (eds.), Reinterpreting the End of the Cold 
War: Issues, interpretations, periodizations, Oxon (Frank Cass) & New 
York, NY (Routledge) 2005, s. 82-90; kritisk om ensidigheterna i tolk-
ningen av påvens roll för förändringarna i Polen i Goddeeris, ”Focus: 
Solidarność: Solidarność, the Western World, and the End of the Cold 
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War”, European Review (Academia Europæa) 2008:1, s. 55-64. Se även 
Andrzej Grajewski, ”Jan Paweł II oraz dyplomacja Stolicy Apostolskiej 
wobec ’Solidarności’ w latach 1980–1989” (”John Paul II and Holy See 
diplomacy towards ’Solidarity’ in 1980–1989”), i Jaworski & Kamiński 
(red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 453-478. Att i detta sammanhang 
utförligare gå in på frågorna kring personers och/eller strukturers 
betydelse, skulle leda för långt. Några av de här förekommande person-
ligheterna, bl.a. Johannes Paulus II, Willy Brandt, Wojciech Jaruzelski 
och Lech Wałęsa, behandlas på ett intressant sätt i Hans-Peter Schwarz, 
Das Gesicht des Jahrhunderts: Monster, Retter und Mediokritäten, Berlin 
(Siedler) 1998. 

15 Adam Michnik, En lektion i värdighet: Essäer från det polska motståndet 
1973–1988, urval, presentation och översättning av Anders Bodegård, 
Stockholm (Ordfronts Förlag) 1988, s. 185. Andra författare betonar 
Solidaritets både auktoritära och antiauktoritära drag liksom rörelsens 
komplexa struktur och utveckling; t.ex. David Ost, ”Indispensable 
Ambiguity: Solidarity’s Internal Authority Structure”, Studies in Com-
parative Communism (Giuldford) 1988:2, s. 189-201; Cyrus Ernesto 
Zirakzadeh, Social Movements in Politics: A Comparative Study, New 
York, NY (Palgrave Macmillan) 2006, s. 75-130, kap. “Poland’s Solidarity 
and Movements against Dictatorial Regimes”. 

16 Om Solidaritets relation till arbetarrörelsens traditioner i Europa se Dirk H. 
Müller, ”Gewerkschaft und ’Selbstverwaltete Republik’: Die ’Solidarität’ 
und die Tradition der europäischen Arbeiterbewegung”, i Hans Henning 
Hahn & Michael G. Müller (Hg.), Gesellschaft und Staat in Polen: 
Historische Aspekte der polnischen Krise, Berlin/V (Spitz) 1988, s. 119-135. 
En regimvänlig tolkning i Albert Szymanski, Class struggle in socialist 
Poland: With comparisons to Yugoslavia, New York (Praeger) 1984. 

17 Gruvindustriarbetareförbundet (Gruv) uppmärksammas i något fall, främst 
därför att det hade varit en naturlig partner för gruvarbetarna i de polska 
gruvdistrikten. Men enligt källmaterialet visade Gruv inte något större 
engagemang förrän kring 1989. De flesta (eller alla) förbund lämnade 
stöd till Solidaritet via AIC och LO, men även direkt, se t.ex. om Svenska 
Fabriksarbetareförbundet i Staffan Stranne, Fabriksarbetarna i välfärds-
samhället: Svenska Fabriksarbetareförbundet 1980–1993, Stockholm 
(Industrifacket Metall) u.å. [2013], s. 220f.  

18 Convention 87 on freedom of association […], se http://www.ilo.org/publ/... 
(2011-05-31). 
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19 Om Brandts östpolitik se Wolfgang Schmidt, ”Willy Brandts Ost- und 

Deutschlandpolitik”, Bernd Rother (Hrsg.), Willy Brandts Aussenpolitik, 
Wiesbaden (Springer VS) 2014, s. 161-257. Se vidare Karl Molin i denna 
bok. 

20 En viss överblick ges i kapitlen om nio västeuropeiska länder i Goddeeris 
(ed.), Solidarity with Solidarity. Se även bidragen om ytterligare länder 
och ämnen i Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności” (och 
de engelska sammanfattningararna). Om AFL-CIO, DGB, brittiska TUC 
och franska FO mycket kort och ofullständigt Gumbrell-McCormick, 
”Facing New Challenges”, s. 499. För USA (AFL-CIO) se Gregory F. 
Domber, Supporting the Revolution: America, democracy, and the end of 
the Cold War in Poland, 1981–1989, diss. George Washington University 
2008; dens., ”The AFL-CIO, the Reagan Administration and Solidar-
ność”, The Polish Review (New York) 2007:3, s. 277-304. Vidare Eric 
Chenoweth, ”AFL-CIO Support for Solidarity: Moral, Political, 
Financial”, i Waters & Goethem (eds.), American Labor’s Global Ambas-
sadors, s. 103-122. För Västtyskland se även Rolf Gawrich, Deutscher 
Gewerkschaftsbund und polnische Gewerkschaftsbewegung: Der DGB als 
transnationaler Akteur und seine Beziehungen zur ”offiziellen” und 
”oppositionellen” Gewerkschaftsbewegung in der Volksrepublik Polen 
(1970–1989), Bonn (Pahl-Rugenstein) 1996. 

21 Än så länge föreligger mer utförliga forskningsresultat endast för Sverige och 
Danmark; för sistnämnda se Bent Boel, ”Denmark: International Soli-
darity and Trade Union Multilateralism”, i Goddeeris (ed.), Solidarity 
with Solidarity, s. 219-242, och dens., ”Så nær og dog så fjern: LO og 
Solidarnosc, 1980–1989”, Arbejderhistorie (København), 2007:2, s. 58-76, 
med efterföljande replikskifte i Arbejderhistorie: John Svenningsen, ”LO 
og Solidarnosc, 1980–1989: En kommentar”, 2008:1, s. 133-135, och 
Boel, ”LO og Solidarnosc: En replik till John Svenningsen”, 2008:2, s. 
123-124. Se även, ännu mer kritisk om den danska inställningen, 
Thomas Wegener Friis, ”’Wydarzenia w Polsce budzą u niektórych lęk’: 
Duńskie reakcje na powstanie NSZZ ’Solidarność’” (”Some People are 
frightened by Events in Poland: Danish Reactions to the Rise of 
‘Solidarity’”) i Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 
428-443. För Norge finns en skildring om ett brett folkligt engagemang, 
men framställningen som inte har några som helst akademiska ambi-
tioner (varken noter eller referenser) behandlar fackföreningsrörelsen 
endast ytligt och ofullständigt och rör sig med många svepande, ibland 
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t.o.m. felaktiga omdömen: Jan Strękowski, Norge og Polen: En historie om 
solidaritet, Oslo (Forlaget Press) 2010 (2005 på polska). Se min recension 
i Nordisk Østforum (Oslo) 2011:4, s. 410-413. Däremot mer om den 
polska exilen i Norge och dess insatser i samverkan med det norska 
samhället i en på tryckt material (tidningar och främst polsk litteratur) 
baserad uppsats av Bolesław Hajduk, ”Polskie uchodźstwo 
niepodległościowe w Norwegii i jego wsparcie dla opozycji demo-
kratycznej w PRL w latach 1945–1989”, i Barbara Törnquist-Plewa (red.), 
Polsk-skandinaviska möten/Spotkania polsko – skandynawskie, Lund 
(Slavica Lundensia 26) 2011, s. 177-202 (”Resumé s. 197: Exilpolacker i 
Norge och deras stöd till den demokratiska oppositionen i Folkrepub-
liken Polen 1945–1989”; s. 198-202 illustrationer). För Finland finns 
några sidor av Jussi Jalonen, ”’Solidarność’, finlandyzacja i Realpolitik”, i 
Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 444-452. 

22 En populär framställning om den sistnämnda situationen på svenska: Marek 
Nowakowski, Polen: Krigstillstånd, Stockholm (Brombergs bokförlag) 
1982. 

23 Se Goddeeris, ”Western Trade Unions and Solidarność: A Comparison from 
a Polish Perspective”, The Polish Review (New York, NY) 2007:3, s. 309f: 
”Indeed, the NED supported only cases that could advance U.S. national 
interest and foreign policy – nearly half its funds were allocated to Latin 
and South America.” Från 1987 fick Solidaritet ännu större stöd direkt 
från USA:s kongress, utan AFL-CIO:s och NED:s medverkan. Om 
Brysselkontoret dens., ”Lobbying Allies? The NSZZ Solidarność Coor-
dinating Office Abroad, 1982–1989”, Journal of Cold War Studies 2011:3 
(Boston, Mass.), s. 83-125. Om NED och dess stöd för Solidaritet via bl.a. 
AFL-CIO fram till 1987 se särskilt Domber, Supporting the Revolution, 
bl.a. s. 467ff; dens, ”The AFL-CIO”, s. 288, 294; dens., ”National Endow-
ment for Democracy i amerykańskie poparcie dla ’Solidarności’ w latach 
1984–1989” (”The National Endowment of Democracy and American 
Support Networks for ’Solidarity’ 1984–1989”), i Jaworski & Kamiński 
(red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 523-538; Eric Chenoweth, ”Moralne, 
polityczne i finansowe wsparcie AFL-CIO dla ‘Solidarności’” (”AFL-CIO 
Support for ’Solidarity’: Moral, Political, Financial”), ibid. s. 547-566; 
dens., ”AFL-CIO Support for Solidarity”, i Waters & Goethem. Se även 
L. Wałęsa, The Struggle and the Triumph: An Autobiography. With the 
collaboration of Arkadius Rybicki, New York (Arcade Publishing) 1992. 
Zbigniew Bujak ansåg att detta stöd var problematiskt: intervju med 
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Bujak 2009-05-26 i Warszawa (Stefan Ekecrantz, Klaus Misgeld och Karl 
Molin, med tolkningshjälp av Paweł Jaworski; inspelning hos författaren 
och på ARAB), en uppfattning som delades även av Wałęsa (se Domber 
”The AFL-CIO”, bl.a. s. 304, och nedan i samband med LO:s agerande). 
Utförligare om NED: Colin Shawn Cavell, ”The National Endowment for 
Democracy and the export of ’made-in-America’ democracy”, diss. 
University of Massachusetts Amherst 2001. NED:s egen historie-
skrivning på hemsidan: http://www.ned.org/about/history. Se även 
nedan om CIA:s inblandning och påstådda kontakter med Olof Palme. 

24 Se Jaworski, ”Sverige och polska Solidaritet”, s. 151f. 
25 ESK: Europeisk säkerhetskonferens; CSCE: Conference on Security and 

Cooperation in Europe. Arie Bloed [et al.], The Conference on Security 
and Co-operation in Europe: Analysis and basic documents, 1972–1993, 
Dordrecht (Kluwer Academic …) 1993. Se vidare inledningen till denna 
bok. Om Sveriges roll se Aryo Makko, Advocates of Realpolitik: Sweden, 
Europé and the Helsinki Final Act, Stockholm (Stockholm University) 
2012. 

26 Helmut Schmidt, Menschen und Mächte II. Die Deutschen und ihre Nachbarn, 
Berlin (Siedler) 1990, s. 477. 

27 Willy Brandt oroades särskilt av detta dilemma, se W. Schmidt, ”Willy 
Brandts Ost- und Deutschlandpolitik”, s. 231-237. 

28 Se t.ex. Wilfried Loth, Overcoming the Cold War: A history of deténte, 
Basingstoke, Hampshire (Palgrave) 2002, s. 172-179. 

29 Även inom LO:s Invandrarråd fördes efter den 13 december 1981 diskus-
sioner om eventuella konsekvenser för Sverige och svensk arbetsmark-
nad, om antalet flyktingar från Polen skulle öka. Se Zeki Yalcin, Facklig 
gränspolitik: Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 
1946–2009, Örebro (Örebro universitet) 2010, s. 229f. Yalcin övertolkar 
dock betydelsen av rådets diskussioner för LO:s ställningstaganden. Se 
Misgeld, ”Välkommen – men ändå inte”, recension av Yalcins avhand-
ling, Arbetarhistoria 2011:2-3, s. 69-72. 

30 Se Bjereld, Johansson & Molin, Sveriges säkerhet och världens fred, s. 338; Alf 
W Johansson & Torbjörn Norman, ”Sveriges säkerhet och världens fred. 
Socialdemokratin och utrikespolitiken”, i Klaus Misgeld, Karl Molin & 
Klas Åmark (red.), Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 
100 år, Stockholm (Tiden) 1988, s. 250-281. 

31 Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikes-
frågor 1981, Stockholm (Aktstycken utgivna av utrikesdepartementet, Ny 
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serie I:C:31) 1982, s. 62, Nr. 8 Regeringsförklaring avgiven av statsmini-
ster Thorbjörn Fälldin 6 oktober [1981] (utdrag). Nedan om utrikes-
minister Ola Ullstens och Olof Palmes uttalanden. 

32 Se Ulf Eliasson, ”Diplomatin utmanas? Svenska demokrati- och säkerhets-
intressen under den polska krisen 1980–1981”, Arbetarhistoria 2006:4, s. 
32-37; Misgeld & Molin, ”Solidarity despite reservations”; utförligare om 
detta i Karl Molins del av denna bok. 

33 Landssekretariatets protokoll 1978-06-05, § 7a, och -09-11, § 7b, A03A, 
Landsorganisationens arkiv, Landsorganisationen Stockholm (hädan-
efter LS-prot., LO). Se Lars-Olof Lundberg, En aktiv vänsterinner: LO:s 
ordförande Gunnar Nilsson (1922–1997), Stockholm (Arbetarnas Kultur-
historiska Sällskap/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek) 2010, s. 248f. 
CRZZ = Centralna Rada Związków Zawodowych. 

34 Nordens fackliga samorganisation (NFS), styrelse Visby 1980-08-21, 
uttalande/telegram vol. 209, NFS arkiv, ARAB (hädanefter: NFS:[vol.nr]. 
Även svenska Metall skickade med anledning av konflikten ett telegram 
till motsvarande officiella branschorganisation i Polen, men Metall 
stödde från början sina polska kollegors kamp. Svenska Metallindustri-
arbetareförbundet (Metall), Förbundsstyrelsens protokoll (FS-prot) 
1980-08-27 § 2, då FS-beredningens beslut 1980-08-20, att skicka tele-
grammet, godkändes; A03:206, Metallindustriarbetareförbundets arkiv, 
ARAB (hädanefter: [signum], Metall, ARAB). Strękowski, Norge og 
Polen, s. 233f., följer den polska ambassadens tolkning i Oslo, att norska 
LO/NFS härigenom ville hålla fast vid CRZZ, men bortser därmed från 
den konkreta situationen. 

35 Jfr bl.a. Gumbrell-McCormick, ”Facing New Challenges”, s. 347ff. 
36 Se undertiteln av Ascherson, The Polish August: The Self-Limiting Revolution. 

Uttrycket lär ha präglats av Jacek Kuroń. Se Johnsson, Polen i historien, s. 
327. 

37 ”During my life as an active trade unionist I can think of no other event that 
has marked such a victory for working people”. Denis MacShane, Soli-
darity: Poland’s independent trade union, Nottingham (Spokesman) 
1981, s. 11. MacShane har några korta och vilseledande meningar om 
LO:s insatser (s 108, 121f). Se nedan om LO:s spända förhållande till 
IMF. Enligt Anthony Carew (e-post 2014-10-14) hade MacShane en 
polsk far och från början ett polskt efternamn. 

38 Z. Bujak under vår intervju 2009-05-26. 
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39 Se nedan och Friedhelm Boll & Małgorzata Świder, ”The FRG”, Goddeeris 

(ed.) Solidarity with Solidarity, s. 159-189. DGB: Deutscher Gewerk-
schaftsbund; SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 

40 Ett exempel på hur retoriken, i detta fall AFL-CIO:s, har fått styra fram-
ställnigen är Helene Sjursen, The United States, Western Europe and the 
Polish Crisis: International Relations in the Second Cold War, New York 
(Palgrave Macmillan) 2003, t.ex. s. 73, 115 (31). Hon undervärderar det 
västeuropeiska, inte minst det västtyska stödet för Solidaritet. Se även 
Bent Boel, ”French Support for Eastern European Dissidence, 1968-1989: 
Approaches and Controversies”, i Poul Villaume & Odd Arne Westad 
(ed.), Perforating the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic 
Relations, and the Cold War, 1965–1985, Copenhagen (Museum Tuscu-
lanum Press, University of Copenhagen) 2010, s. 215-241. Boel tycks i 
detta bidrag också acceptera den franska självbilden, att ha varit ”först” 
och mest aktivt (s 216, 220, 222). Mer extremt är beskrivningen av 
”Solidaritet Norge-Polen” (SNP) hos Strękowski, Norge og Polen. Bristen 
på jämförelsematerial och avsaknaden av källhänvisningar m.m. i denna 
bok gör att påståenden på baksidestexten som att ”norske SNP [var] den 
største og viktigste støtteorganisasjonen i Europa” för Solidaritet och ”at 
Norge tog rollen som en av de viktigste støttespillerne i Polens frigjø-
ringskamp” knappast är välgrundad, särskilt inte med tanke vad som är 
känt om andra internationella insatser. 

41 Utförligt hos Domber, ”The AFL-CIO” och Supporting the Revolution. 
Chenoweth, ”AFL-CIO Support for Solidarity”, i Waters & Goethem. 
Enligt A. Carew (e-post 2014-10-14,15) utbetalades inga medel före 
våren 1981. Detta styrks av olika meddelanden från S. Ahlén, arbets-
marknadsråd vid Sveriges ambassad i Washington, telex till UD (LO, 
TCO) 1981-01-08, F26B:4, LO-ARAB. Se även nedan. AFL-CIO:s första 
bidrag 1981, $ 50 000 (c:a SEK 220 000; enligt SCB, Statistisk årsbok för 
Sverige 1981, Stockholm 1981, s. 521), betalades enligt Carew troligen via 
FFI och bör då ha ingått i FFI:s bidrag för den via Sverige/LO levererade 
tryckeriutrustningen. I det svenska materialet syns dock inte varifrån 
pengarna ursprungligen kom. 

42 Se t.ex. några lite undanstuckna passager om Sveriges stöd i en via nätet 
utsänd diskussion vid Wilsoncenter i Washington D.C., om boken 
Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity:  
http://www.wilsoncenter.org/event/solidarity-solidarity-western-
european-trade-unions-and-the-polish-crisis-1980-1982 (2011-03-11), 
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min. 18:12-45 (Goddeeris om bl.a. LO), 40:28ff (Gregory Domber näm-
ner Charles Kassman som viktig informatör men inte att han var svensk, 
vilket han inte heller gör i sin artikel ”The AFL-CIO”); 1:05:05-40 (God-
deeris bl.a. om Sveriges centrala roll). Kassman betecknas i tyskt käll-
material felaktigt som ”Norwegian journalist”, se Bolls & Świders, 
”FRG”, s. 165. Kassmans rapport till LO/FFI används i flera av bokens bi-
drag som en viktig första källa, se nedan. Intervju med Bujak 2009-05-26. 

43 Se Sandra Cavalucci & Nino de Amicis, ”Italy: Diversity within United 
Solidarity”, i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, s. 75-100 (78f). 

44 Andrzej Chwalba & Frank Georgi, ”France: Exceptional Solidarity?”, ibid. s. 
191-217 (196). Den irländska frilansjournalisten Jacqueline Hayden 
berättar i sin bok hur hon dagen före strejkens utbrott i Gdańsk träffade 
den grupp som skulle leda de strejkande; se Jacqueline Hayden, Poles 
apart: Solidarity and the new Poland, Portland (Irish Academic Press) 
1994, s. 18ff. 

45 Kassman, ”Rapport från besök i Warszawa och Gdansk 15/9-18/9 1980”, 10 
sidor med bilagor: ”Samtal med Jacek Kuron” och ”Utkast till program 
för de oberoende fackforeningarnas verksamhet”; F26B:1, Landsorgani-
sationens arkiv, ARAB (hädanefter [signum], LO-ARAB). Påståendet att 
ha varit ”först” finns i en senare sammanfattande rapport av Kassman, 
november 1981, där han också nämner att han hade representerat även 
FFI: ”Rapport från resa till Polen 27.10.-2.11.1981”, 9 sidor; F09A:3, LO-
ARAB. Om han verkligen var först, är en definitionsfråga; se ovan, i 
anslutning till Goddeeris, ”Introduction”, i Goddeeris (ed.), Solidarity 
with Solidarity, s. 6. 

46 De två andra var Bror Perjus från Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål 
och medel och Ola Frithiofson, SSU. Se Marita Ulvskogs artikel om 
besöket, ”Hjälp oss att få facklig utbildning”, LO-tidningen 1980:36 
(1980-09-04), s. 16; Bror Perjus, ”Polen: Mera kapitalism, eller ett steg 
mot det klasslösa samhället”, Mål och medel 1980:14 (1980-12-09), s. 20-
23. Perjus återkom senare i samma tidning med flera artiklar om och 
från Polen. 

47 Se nedan och Goddeeris, ”Introduction” och flera andra bidrag i Goddeeris 
(ed.), Solidarity with Solidarity. Se även: 
http://www.wilsoncenter.org/event/… 

48 Exempel på hur Brysselkontorets perspektiv styr är Goddeeris, ”Western 
Trade Unions”, och inte minst Strękowski, Norge og Polen. Om man så 
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vill, kan man också tolka de felaktiga uppgifterna om eller förtigandet av 
Kassmans nationalitet i litteraturen som effekt av en sådan inställning. 

49 I första hand Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, och Domber, ”The 
AFL-CIO” och Supporting the Revolution; se även Jaworski & Kamiński 
(red.), Świat wobec ”Solidarności”. 

50 I Sverige användes i regel ”Västtyskland” för att beteckna Förbundsrepub-
liken Tyskland, den västliga tyska staten. Av praktiska skäl följer jag 
oftast detta i och för sig felaktiga språkbruk. 

51 Se Boel, ”Denmark”; även Wegener Friis, ”’Wydarzenia w Polsce budzą u 
niektórych lęk’”, i Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidar-
ności”, s. 428-443. 

52 Citatet och påståendet om Brysselkontorets uppfattning hos Strękowski, 
Norge og Polen s. 229 (s. 229-265 om norska LO). Mer om bl.a. polska 
exilorganisationers insatser i Norge i Hajduk, ”Polskie uchodźstwo nie-
podległościowe w Norwegii”. För den norska utrikespolitiken se Hall-
vard Kvale Svenbalrud: ”Fra ’forsinket brobygging’ til normaliserings-
politikk. Nedbyggingen av norsk Polen-politikk i Solidaritets tiår, 1980–
1990”, Internasjonal Politikk 2009:1, s. 47-64. Enligt GF:s teknikombuds-
man Ture Mattsson som organiserade samarbetet med Polen (se nedan) 
var det svårt att få goda kontakter med den norska fackföreningsrörelsen, 
när det gällde stödet för Solidaritet. Samtal med Klaus Misgeld 2011-08-
24. 

53 Se Tapio Bergholm, FFC:s historia: Finlands fackförbunds centralorganisation, 
Valkealan Painokarelia (FFC) 2008, s. 78f. Jalonen, ”’Solidarność’, fin-
landyzacja i Realpolitik”, s. 444-452. 

54 Boll & Świder, ”FRG”, s. 180. Mieczysław F. Rakowski, Es begann in Polen: 
Der Anfang vom Ende des Ostblocks, Hamburg (Hoffmann und Campe) 
1995, s 259: Brandt ansåg att Solidaritet var ”behärskad av klerikala 
element och kyrkan“. Se även W. Schmidt, ”Willy Brandts Ost- und 
Deutschlandpolitik”, s. 236. 

55 Boll & Świder, ”FRG”, s. 165ff. 
56 Se t.ex. Frank Bösch, ”Energiewende nach Osten”, Die Zeit (Hamburg) 

2013:42 (2013-10-10), s. 18. 
57 Oliver Rathkolb, ”Austria: An Ambivalent Attitude of Trade Unions and 

Political Parties”, i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, s. 269-288 
(269). Det i detta bidrag använda källmaterialet är magert. ÖGB: Öster-
reichischer Gewerkschaftsbund. 

58 SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreichs. 
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59 Allt enligt Rathkolb, ”Austria”, s. 269-288, men hans notering att ÖGB först 

1990 riktigt accepterade Solidaritet som facklig organisation måste 
nyanseras eftersom ju Solidaritet 1986 faktiskt anslöts till FFI, där ÖGB 
var medlem. Ibid. s. 284 och nedan. 

60 ”[…] Solidarnść was the darling of the Conservative Party and Prime Minister 
Margaret Thatcher”, enligt Berger & LaPorte, ”Great Britain”, ibid s. 135. 

61 Ibid., citat s. 138f. 
62 Bogdan Lis funktion betecknades som ”Deputy Chairman of Interfactory 

Founding Committee in Gdańsk”; se vidare Berger & LaPorte, ”Great 
Britain”, s. 134; om LO:s annorlunda uppfattning, framlagd för B. Lis, 
utförligare i K. Misgeld, ”Samarbete och missförstånd: Anteckningar 
kring ett samtal mellan Landsorganisationen i Sverige och polska Soli-
daritet 1981”, i Solveig Halvorsen [et al.] (red.), I politikkens irrganger: 
Festskrift til Knut Einar Eriksen, Oslo (LO Media) 2009, s. 208-223. 
Intervju med Bogdan Lis 2009-05-27 i Gdańsk (Stefan Ekecrantz, Klaus 
Misgeld och Karl Molin, med tolkningshjälp av Paweł Jaworski; inspel-
ning hos författaren och på ARAB). 

63 Se t.ex. Bengt Abrahamsson och Anders Broström: ”Reagans ekonomiska 
politik har radikaliserat AFL-CIO”; LO-tidningen1982:6 (1982-02-11), s. 
9. Om skillnaden mellan Reagan-administrationens och AFL-CIO:s stöd 
för Solidaritet se vidare Chenoweth, ”AFL-CIO Support for Solidarity”, i 
Waters & Goethem, s. 103-122. 

64 Utförligt hos Domber, ”The AFL-CIO” och Supporting the Revolution. 
65 Se även nedan. Domber, ”The AFL-CIO” och Supporting the Revolution. När 

Jaruzelski informerades om kongressens beslut, visade han stor 
irritation, se Andrzej Paczkowski, ”Playground of superpowers: Poland 
1980–1989. A view from the inside”, i Olav Njølstad (ed.), The last 
decade of the Cold War: From conflict escalation to conflict transfor-
mation, London & New York (Frank Cass) 2004, s. 392. 

66 Se även Bernd Rother, ”Mieszane odczucia – reakcja zachodnioeuopeijskich 
socjaldemokratów na powstanie ’Solidarności’” (”Mixed Feelings – West 
European Social Democrats’ reaction to ‘Solidarity’”), i Jaworski & 
Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 242-253; Robert Brier, 
”Reakcje zachodnich intelektualistów na polski kryzys”, (”Western 
Intellectuals Respond to the Polish Crisis”) ibid. s. 254-269. 

67 José M. Faraldo, ”Spain: The Common Experience of Transition and a 
Military Coup”, i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, s. 51-73. 
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68 Confederazione italiana sindacati dei lavaratori; Confédération française 

démocratique du travail. 
69 Force Ouvrière (FO), se Chwalba & Georgi, ”France”, ibid, s. 191-217; Unione 

Italiana del Lavoro (UIL) och Confederazione generale italiana del lavoro 
(CGIL), se Cavallucci & de Amicis, ”Italy: Diversity within United 
Solidarity”, ibid, s. 75-100. 

70 Belgien: Algemeen Christelijk Vakverbond/Confédération des syndicats 
chrétiens (ACV/CSC), se Goddeeris, ”Belgium: The Christian 
Emphasis”, ibid s. 243-267. 

71 Bujak nämnde i intervjun 2009-05-26 att man i Polen redan på 1970-talet 
betraktade Sverige som ”ett mytomspunnet land” med effektiva välfärds-
lösningar. Jfr även ovan om promemorian ”Några idéer om sådant stöd 
som svenska socialdemokrater skulle kunna ge åt den demokratiska 
oppositionen i Polen (På grundval av ett samtal mellan Sten Johansson 
och Adam Michnik, april 1977)”, AIC:1. Se även Strobel, ”NSZZ ’Soli-
darnosc’”, s. 88, om hur man inom Solidaritet såg på Sverige; David Ost, 
Solidarity and the Politics of Anti-Politics: Opposition and Reform in 
Poland Since 1968, Philadelphia, PA (Temple University Press) 1990, s. 
119, 175f. Se Misgeld, ”En ’svensk modell’ för Polen?”. 

72 Robert Egerot, ”Polens sak är vår! Solidarnosc i svensk facklig press 1980–
1983”, Arbetarhistoria 2006:4, s. 38-43. Se t.ex. Per Åhlström i Metall-
arbetaren 1981:36, s. 22: ”Vi är redo ta över företagen”. 

73 Landsorganisationen i Sverige, 20:e ordinarie kongress, s. 1144. 
74 Bland de texter som Tiden publicerade under 1970-talets andra hälft fanns 

flera av Adam Michnik. 
75 Ledare ”Polen – tredje gången gillt?”, Tiden (Stockholm) 1980:7, s. 394ff. 
76 Sven H. Svensson, ”– kampviljan måste leda till seger”, Metallarbetaren, 

1980:45 (1980-11-07), s. 20-21. Solidaritet var representerad vid Metalls 
kongress 1981; (Svenska) Metallindustriarbetareförbundets kongress 
1981, Protokoll, Stockholm (Metallindustriarbetareförbundet) 1981, del 1 
s. 15f; del 2 s. 806ff., 811f., 817, 825f. Se även Christer Thörnqvist, 
”Metall och världen”, Det lyser en framtid, s. 985-988. 

77 ”Rapport från besök i Warszawa och Gdansk 15/9-18/9 1980”, F26B:1, LO-
ARAB. Kassman publicerade också artiklar i aic-bulletinen, den första i 
nr 1980:6, s. 15-19, med egna fotografier och den fullständiga texten av 
de strejkandes berömda ”21 krav”; och i LO-tidningen, t.ex. 1980:39 
(1980-09-25) s. 16: ”Nu byggs den första fristående fackföreningen upp i 
Öst”, och 1980:40 (1980-10-02), s. 6-7: ”Vi har RÄTT att få stöd [från 
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Väst]”. Kurońs viktiga roll för den polska demokratiska oppositionen 
hade också tidigt uppmärksammats i Tiden. Hans och Karol Modzelew-
ski öppna brev 1965 till det polska kommunistiska partiet hade senast 
1969 publicerats på svenska (1967 på engelska); se Jacek Kuron & Karol 
Modzelewski, Brev till polska arbetarpartiet: Vänsteroppositionens poli-
tiska plattform i dagens Polen, i översättning av Gunilla Glattes och Lars 
Lindvall, Mölndal (René Coeckelberghs Partisan Förlag AB, Lilla Parti-
sanserien 4) 1969; Solidarnosc: The Missing Link? A new edition of 
Poland’s classic revolutionary socialist manifesto. Kuron and Modzelew-
ski’s Open Letter to the Party, introduction by Colin Barker, London 
(Bookmarks) 1982. 

78 Om resonemangen inom den sovjetiska partiledningen rörande Polen, utifrån 
de publicerade politbyråprotokollen och en omfattande litteratur, se Karl 
Molin, ”The admonitory authorities and the foolish subalterns: The 
CPSU politburo and the Polish crisis 1980–1981”, Baltic Worlds 2011:2, 
s. 15-21. Se vidare Karl Molins kapitel i denna bok. 

79 PZPR: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 
80 AB 2005-08-29; men se däremot Haydens uppgift i Poles apart s. 18ff. Frågan 

är också vad som menas med ”först”: ”först” att träffa gruppen av (bli-
vande) strejkledare, eller ”först” att vara på själva varvet? 

81 Landssekretariatets (LS) och Internationella Kommitténs (IK) protokoll 
(hädanefter: IK A06, LO-ARAB) illustrerar uppfattningarna inom orga-
nisationens ledning, rörande internationella spörsmål. Ordinarie leda-
möter av kommittén var Rune Molin som ordförande, chefen för LO:s 
internationella enhet Thorbjörn Carlsson (till 1983; Erik Karlsson till 
1989; sedan Ulf Edström) och dessutom representanter för de största 
medlemsförbunden. 

82 Metall Förbundsstyrelsens (FS) protokoll 1980-10-08 § 2, om kontakt med 
Solidaritet; Sven Svensson och Kockums fackklubb; FS-beredning bilaga 
y, A3:207, Metall, ARAB. Se även Internationell solidaritet: En rapport 
om förbundets internationella samarbete, Stockholm (Svenska Metall-
industriarbetareförbundet) 1981, spec. s. 34, och Jonas Sjölander, ”Me-
talls internationella verksamhet 1981–2005” [kommande]. 

83 T.ex. i Grafia, LO-tidningen (artiklar om Polen redan på 1970-talet), 
Metallarbetaren, där det fanns utförliga artiklar över ett brett spektrum 
av ämnen, i Mål och medel och – dock mer sällan – i Gruvarbetaren. Se 
även Misgeld, ”Svensk facklig press möter det ’katolska’ Solidaritet“, Sig-
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num (Uppsala) 2008:8, s. 16-23, om en för svenska förhållanden ovanlig 
rapportering under dessa år. 

84 Rapporter i F26B:1, LO-ARAB; IK prot. 1980-10- 29 § 4, IK A06:7, ibid. 
Rapporterna behandlades i regel mycket konfidentiella. 

85 Se talet av Andrej Gwiazda, Solidaritets andreordförande, inför The World 
Conference on the Trade Union Role in Development, New Delhi 
(Indien), 18-20 mars 1981, Proceedings p. 139: ”… our first priority is 
printing equipment…”, F23:93, och rapport av Thorbjörn Carlsson, 
1981-04-01, F23:92, LO-ARAB. 

86 IK prot. 1980-10-29 § 4, IK A06:7, LO-ARAB. 
87 1980-10-31, kopia/Ulf Asp, bilaga, ibid. 
88 “Rapport från besöket i Warszawa och Gdansk den 10/11-17/11 1980” av 

Bertil Frick och Ture Mattsson (GF), 6 s., 1980-11-24, s. 3, F26B:1, LO-
ARAB. I en första artikel om kontakterna i Grafia 1980:16 (1980-09-16, 
Michael Jernewall: ”Vad vi kan lära av Polen”) betonades behovet av stöd 
för Solidaritet, men också det tvetydiga och komplicerade i situationen. 
Intervju med Ture Mattsson dec. 1983 – jan. 1984, av Maciej Zaremba & 
Klaus Misgeld. Intervjun spelades in på band och låstes in, för att först bli 
tillgänglig efter 2000, ARAB 07-00568-572. Se även T. Mattssons an-
förande på seminariet 2005-11-02, 07-892/900, ARAB. Mattssons resa 
hade blivit koordinerad med AIC som informerade UD; meddelande 
Bengt Säve-Söderbergh/AIC till Rune Molin/LO, 1980-11-07, F26B:4, 
LO-ARAB, och chiffertelegram departementsråd Berg, UD, till ambas-
saden i Warszawa, 1980-01-06, dnr 223, mapp 137, HP1 EP, Utrikes-
departementet RKA (hädanefter: UD). Enligt telegrammet var Säve-
Söderbergh förtegen om uppdragets innebörd. Om uppdragets tillkomst 
och genomförande se även Lisbeth Ulfstedt, Stolta starka stridbara: 
Grafiska Fackförbundet 1973–2009, Stockholm (Grafiska Fackförbundet 
& Premiss förlag) 2009, s. 81-85. 

89 I ambassadör Knut O. Thybergs telegram till Stockholm heter det bl a: ”[…] 
jag har svårt att tänka mig en känsligare tidpunkt. Tecknen pekar idag på 
en show-down nästa vecka mellan regimen och Solidarnosc och det nya 
fackets kontakter med motsvarigheter i väst i ett sådant läge [är] en 
tacksam angreppspunkt för hardliners här, för att inte tala om deras 
motsvarigheter i Berlin, Prag och Moskva. Jag föreslår därför att Ni 
ringer Säve-Söderbergh och ber honom fästa de två resenärernas upp-
märksamhet vid denna risk […].” Krypto 1980-11-07, dnr 259, mapp 
137, HP1 EP, UD. På telegrammet en handskriven notis: ”tel till Bengt 
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Säve-Söderbergh 8/11-10/[otydl. signatur]”. Det finns även tidigare 
meddelanden av liknande karaktär. Thyberg ändrade sin uppfattning 
ganska snart och rapporterade i sina telegram m.m. att det svenska 
fackliga stödet var viktigt för Solidaritet och att rörelsens ledning 
önskade denna kontakt; t.ex. krypto 1981-01-07, dnr 2, mapp 140, ibid. 
Mer om detta i Molins del i denna bok. Ture Mattsson nämnde flera 
gånger under våra samtal, att han först långt senare hade förstått vilket 
farligt spel han hade gett sig in på. 

90 Mötet nämns av Lisbeth Ulfstedt-Jarl, ”Solidaritet på Sverigebesök”, Grafia 
1989:4, s. 30f. 

91 Ture Mattsson berättade vid flera tillfällen, bl.a. 2011-08-24 och 2011-10-19, 
om den spända situationen just den 10 november 1980. 

92 En av Mattssons första åtgärder i Gdańsk var att sätta ihop en norsk 
tryckeriutrustning, ”fem enkla fina maskiner”. Den hade stått ouppackad 
i Gdańsk, dit transporterad av den svenska journalisten Tomas Kanger 
(Gnistan), men troligen skänkt av SNP. De polska grafikerna hade inte 
förstått hur den skulle användas. Om SNP Strękowski, Norge og Polen, s. 
61ff; samtal med Ture Mattsson 2009-09-01 och 2011-08-24; rapport om 
besöket i november (se ovan). Däremot lyckades Mattsson inte att få igång 
en maskin som svenska Metall/IMF hade skänkt; den var för ”avancerad 
elektronisk” med tanke på rådande förhållanden och krånglade. Att få 
denna maskin att fungera hade uppgetts som skäl för hans resa. 

93 Preliminär rapport till Rune Molin och Erik Karlsson genom Ulf Asp, 1980-
12-12, F26B:1, LO-ARAB. En längre redovisning för GF 1980-12-18: 
”Rapport från GF:s andra besök hos ’SOLIDARNOSC’ i Polen den 3-
10/12 1980”, 4 s., 4 bilagor; bilaga 4: ”Grafiska Fackförbundets delegation 
Lennart Johansson (LJ), Herbert Eklund (HE) och Ture Mattsson (TM) 
talar med Solidaritets ordförande Lech Walesa (LW)”, 2 s, F26B:1, LO-
ARAB. I LO:s arkiv finns diktafoninspelningar av flera samtal i Polen, 
bland dessa av några förda i december 1980, t.ex. med Lech Wałęsa: nr 
2964 002 01/ 2 och 003 01, LO-ARAB. 

94 ”Rapport från besöket i Warszawa och Gdansk den 10/11-17/11 1980”. Se 
även B. Frick: ”Lech Walesa och Solidaritet: Polens nya fackliga ansikte”, 
Grafia 1980:20-22 (1980-12-17), s. 5-9, med ett rikligt bildmaterial. Ture 
Mattsson har berättat att de polska tryckarna däremot önskade en större 
och modernare utrustning, men Solidaritets ledare föredrog mindre 
maskiner som vid behov kunde flyttas och var lättare att reparera. Just 
lämpligheten av stora utrustningar skulle senare leda till kontroverser, 
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inte minst i efterhand. Se även Święcickis ännu inte publicerade memo-
arer, manuskript 2010 med titeln ”Vem bryr sig: Systemskiftets vinnare 
tittar från Sverige till Polen”. Citat m.m. ur memoarerna återges med 
författarens tillstånd, e-post 2013-03-04. Se även nedan. Samtal med T. 
Mattsson 2009-09-01 och 2011-08-24. Han berättade bl.a. att han själv 
fick argumentera mot de polska grafikernas krav; han föredrog också 
enklare, mekaniska apparater. Diskussionen kring utrustningens storlek 
återkom 1989 när LO beslöt att finansiera ett nytt tryckeri i stället för de 
gamla som hade förstörts eller beslagtagits. Då klagade några represen-
tanter för Solidaritet över att den tidigare levererade utrustningen hade 
innehållit för stora apparater! Se nedan. 

95 Enligt Ture Mattsson (2011-10-19) skulle kostnaderna för ett ”stort” (hel-
automatiskt) tryckeri av det slag som grafikerna i Gdańsk helst hade velat 
ha, vida överskridit LO:s möjligheter att hjälpa till. 

96 ”Rapport från GF:s andra besök hos ’SOLIDARNOSC’ i Polen den 3-10/12 
1980”. ”Rapport om förbundets engagemang för Polen”, Grafiska Fack-
förbundet (GF), Förbundsstyrelsens (FS) protokoll 1980-12-08 § 19, 
Grafiska fackförbundets arkiv (hädanefter: FS-prot, GF.). Lech Wałęsa, 
telegram till Stig Malm inför LO:s kongress 1986: ”Vi glömmer aldrig att 
Landsorganisationen i Sverige var en av de första att stödja och hjälpa oss 
både under framgångsdagar och under de svåra förföljelser som vi utsatts 
för sedan den 13 december 1981.” Formuleringen i Landsorganisationen 
i Sverige, 21:e ordinarie kongress 20-27 september 1986, protokoll, del 1, 
Stockholm (LO), u å [1987]), s. 495. Utskrift av Wałęsas ”telegram” 
(brev?), 1986-08-20, på polska och i svensk översättning i SIKiS:121. 
Solidaritetsledaren lär ha uttalat sig på ett liknande sätt även gällande 
andra fackliga organisationer i andra länder. Se Goddeeris, ”Intro-
duction”, i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, s. 3ff. I de versio-
ner av Lech Wałęsas memoarer som jag har läst, nämns inget om detta; 
Wałęsa, Hoppets väg, Stockholm (Norstedts) 1987 (från den franska 
utgåvan 1987); dens., A way of hope, New York (Henry Holt) 1987 (från 
franska utgåvan 1987); dens., The Struggle and the Triumph, 1992. 

97 För liknande reaktioner i Tyskland se Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund, 
s. 321. 

98 ”Rapport från besöket i Warszawa och Gdansk den 10/11-17/11 1980”. 
Liknande propåer riktade Wałęsa och andra Solidaritetsrepresentanter 
till andra utländska organisationer, t.ex. i Italien, Frankrike och Belgien, 
se respektive kapitel i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity. 
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99 Telex på engelska 1980-11-19, med hänvisning till ett likalydande brev 1980-

11-18, F26B:4, LO-ARAB; svenskt utkast av Thorbjörn Carlsson, 1980-
11-12, ibid. Svar/tackbrev av Andrzej Gwiazda, Gdańsk 1980-12-08, ibid. 
Rune Molin föreslår i Landssekretariatet den 17 nov. 1980 att inbjuda 
Solidaritet ”så snart som möjligt för att upprätta kontakter mellan 
organisationerna”; LS-prot. 1980-11-17 § 8b, LO. 

100 ”[…] your representative Mr. Charles Kassman from Sweden”. F26B:3, LO-
ARAB. Kopia utan datum. Kersten betecknas i brevet felaktigt som 
”chairman”. 

101 ”We think that the most suitable country for such an agency would be 
Sweden, since it is the western country that is the closest to us, because of 
its neutrality, free of visa tourist movement, already established 
numerous contacts [sic] with Swedish trade unions, and already working 
ways of consignation [sic] of goods, organised by Poles living in Sweden 
[…].” 76EB/10a Appendix 1, ICFTU:s arkiv, IISG (Amsterdam; hädan-
efter [vol.nr. respektive skrivelse], ICFTU, IISG); F26B:3; F23:89, LO-
ARAB. Solidaritets representant vid LO:s kongress 1981, andre ordföran-
den Ryszard Kalinowski [i källan stavad Kalinowsky], upprepade 
Wałęsas anmodan till FFI och tackade LO för stödet; Landsorganisa-
tionen i Sverige, 20:e ordinarie kongress, s. 22f., 1144. Gunnar Nilsson 
hade inbjudit Lech Wałęsa att delta i kongressen, när de hade mötts den 
17 maj 1981 i Malmö, då tidningen Arbetets ”Låt-leva-pris” överläm-
nades till Wałęsa, men han kunde inte anta inbjudan; Solidaritets 
kongress ägde ju också rum i september/oktober 1981. Se LO-tidningen 
1981:20 s. 12, och 1981:22-23. Det svenskt-polska viseringsavtalet fanns 
sedan 1974. Det sattes den 13 dec. 1981 av Polen ur kraft. 

102 Jakub Święcicki nämnde på seminariet 2005-11-02 i Stockholm sin (och 
andras) delaktighet i formuleringen av brevet; 07-892/900, ARAB. 

103 ”We too share the view that Sweden is best place from where to channal 
international free trade union solidarity and that, therefore, Sweden 
should be involved in the matter.” Kersten to the president, 1980-11-28, 
F26B:4, F23:89, LO-ARAB. 

104 ”[…] at our earliest convenience the matters related to coordinating and 
channeling solidarity to Poland”. Kopia ibid. LO diskuterade frågan med 
DGB; Ulf Asp till Gunnar Nilsson: ”Överläggning med DGB”, 1980-12-
03, F23:83 och 92, LO-ARAB. Enligt Boll & Świder, ”FRG”, s. 167, skulle 
DGB:s ordförande Heinz Oskar Vetter [tryckfel, kallas ”Vetterheld”] ”in 
early 1981” talat om för LO och skandinaverna att de borde engagera sig 
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för Solidaritet ”as deputies for the Western trade unions”. Det finns inget 
i det svenska skriftliga materialet som talar för denna version, utan 
Vetter informerades alltså redan i december 1980 om planerade svenska 
insatser. 

105 Ulf Asp/Internationella enheten, 1980-12-10, ”Överläggning med FFI om 
formerna för stöd till Solidaritet i Polen”; F23:92, F26B:4, LO-ARAB. 

106 ”Besök i Polen 3-11 december 1980, Rekommendationer”, svensk över-
sättning i F26B:4, LO-ARAB.  

107 Brev Rune Molin/LO till ICFTU, 1981-01-15, kopia F26B:4, LO-ARAB; 
rapport av T. Carlsson om ett möte med FFI:s biträdande general-
sekreterare John Vanderveken i Stockholm den 9 jan. 1981 (1981-01-12), 
F26B:1, ibid. Om KOR och KOR:s relationer till Liberala internationalen 
genom en svensk kontakt – nämligen den i Polen födde Jakub Święcicki, 
som dessa diskussioner handlade om – se Lipski, KOR, s. 360f. Święcicki 
deltog den 5 september 1980 aktivt på Liberala Internationalens kongress 
i Berlin; AOIII/2450:5 (s 1:B, D) Karta (Warszawa), med bl.a. hans tal-
manuskript. Om Liberala internationalen Anders Berge, ”Bedräglig av-
spänning? Anteckningar om liberala internationalen och politiken mot 
Sovjetunionen 1947–1981”, i Studier i modern historia, Stockholm 
(Militärhistoriska förlaget) 1990, s. 27-40. P. Jaworski har i sitt bidrag i 
denna bok en i vissa stycken annorlunda tolkning, delvis utifrån 
Święcickis uppgifter.  

108 Rune Molins formulering vid samtalet med Bogdan Lis den 26 febr. 1981 i 
Stockholm var övertydlig, när han bl.a. sade att LO inte accepterade 
några mellanhänder, ”[…] inga människor utplacerade i världen […] 
inga ambassadörer”. ”Facklig solidaritet” kan bara ligga i händerna på en 
facklig organisation, menade han. Se bandupptagningen av samtalet i 
LO-huset den 26 febr. 1981; nr 2964:1, F26B:2, LO-ARAB. Utförligare i 
Misgeld, ”Samarbete och missförstånd”, citat s. 216.  

109 Utkast av resolutionen, med handskrivna noteringar, och rapport av Jan 
Hodann till T. Carlsson, 1981-01-16, F26B:4, LO-ARAB. Den antagna 
texten, sex punkter, i imf-news 1981:2, s. 8: ”Resolution on Poland adop-
ted by IMF Executive Committee at the meeting on 15th January 1981”. 
En formulering om att ”outside interference” inte skulle få förekomma 
kvarstod (p. 4). 

110 Telex från Genève till LO, med anteckning att besöket den 29 januari 1981 
accepterades (Jan Hodann, 1981-01-16), F26B:5, LO-ARAB. Rebhans 
(eller Vandervekens, FFI?) förestående ankomst ledde enligt T. Mattsson 
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(2011-10-19) till en febril aktivitet i LO-huset för att visa upp en 
respektabel kontorsmiljö för Solidaritet. På kontoret fanns förutom 
Mattsson en av LO heltidsanställd tvåspråkig sekreterare. Även i Gdańsk 
fanns en sekreterare som – liksom kostnaderna för svenskarnas uppe-
hälle i Polen – finansierades av Solidaritet. Listor på engelska om det 
svenska samarbetet med Solidaritet, presenterade för IMF, i F26B:1-2, 
LO-ARAB. 

111 Nordiska Metallarbetaresekretariatet, prot. styrelse Oslo 1980-09-09 § 8, 
Nordiska Metallarbetaresekretariatets arkiv, ARAB (hädanefter: N-
Metall, ARAB). Jfr artiklarna i IMF-news/imf-nytt (International Metal-
workers’ Federation, Geneva/Genève), 1980:12 och följande häften. Nr 
1981:2 var ett specialnummer om ”Polen-Solidaritet“ (tidskriften fanns 
på flera språk, inkl. svenska).  

112 LS-prot. 1981-01-02 § 6c, LO. 
113 LO-tidningen 1981:10, s. 14, Elisabeth Höglund, ”Vi vill skydda oss från 

byråkratin”. 
114 Se ovan; samtal med T. Mattsson, vid flera tillfällen, bl.a. 2009-09-01; 

intervju med Bogdan Lis 2009-05-27; se vidare Misgeld, ”Samarbete och 
missförstånd”, s. 212-218. Om SB:s infiltration av Solidaritet se Antoni 
Dudek & Andrzej Paczkowski: ”Polen”, i Łukasz Kamiński, Krzysztof 
Persak & Jens Gieseke (Hg.), Handbuch der kommunistischen Geheim-
dienste in Europa 1944–1991, Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) 
2009, s. 265-339 (s. 323). Att det fanns en agent med i gruppen, och hans 
namn, förstod Solidaritet enligt Lis först efter den 13 december 1981. 

115 F26B:2, LO-ARAB. 
116 1981-02-17, F26B:4, ibid. 
117 Rune Molin nämnde detta även i sin diskussion med Bogdan Lis den 26 febr. 

1981. I en artikel av Alicja Bilska, ”Recollection of a recent past. What 
did the West pay for?”, i det polska kommunistpartiets tidning Trybuna 
Ludu 1983-09-21 beskrivs bl.a. de svenska insatserna och samarbetet 
med FFI under Solidaritets legala 16 månader mycket initierat, utförligt 
och kritiskt. AIC:41 (översättning genom ambassaden i Warszawa, för-
medlad via UD till AIC/LO, 1983-09-22). I början av 1982 sändes via 
svenska ambassader i ”Öst” uppgifter till LO om påståenden rörande 
samröret mellan CIA och västliga fackliga organisationer, för att stödja 
Solidaritet; F26B:6,8, LO-ARAB.  

118 T.ex. aic-bulletinen, 1981:5, s. 1, 9-11; LO-tidningen, 1981:10, s. 14; och 
diverse pressmeddelanden i LO:s och AIC:s arkiv. Enligt Ture Mattsson 
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var det Solidaritet som ville att LO informerade media om det svenska 
stödet (2009-09-01). 

119 F26B:2, LO-ARAB; jfr FS-prot. 1980-12-08 § 19 och 1980-12-12 § 16:2, GF. 
120 Pressmeddelande ”LO:s kontakter med Solidaritet i Polen”, dnr 1981-int-

133, F09A:3, LO-ARAB; enligt T. Mattsson (2011-10-19) rörde sig om ca 
18 ”officiella” resor.  

121 I juni 2014 var värdet av 1000 kr år 1981 (januari) ca 2936 kr (förändring 
med c:a 194%); Statistiska Centralbyrån/KPI/Prisomräknaren 
 (http://www.scb.se/prisomraknaren/2014-08-11). 

122 I LO-arkivets Polenvolymer (F26B:1-8, LO-ARAB) finns en rad olika sam-
manställningar, bl.a. en redovisning till FFI: ”Contribution from ICFTU 
and ICFTU members forwarded by LO Sweden to Solidarity in the form 
of printing equipment etc.”, 1982-03-08, F09:7, ibid. Enligt Boll & 
Świder, ”FRG”, s. 168, bidrog även DGB via Sverige, men detta liksom 
AFL-CIO:s eventuella andel syns inte i det svenska materialet. Bidragen 
ingick troligen i den summa som överfördes från FFI i Bryssel. Om 
AFL:s bidrag se S. Ahlén, arbetsmarknadsråd vid Sveriges ambassad i 
Washington, telex till UD (LO, TCO) 1981-01-08, F26B:4, LO-ARAB. 
Där meddelas även att bidraget skulle finansiera bl.a. leveranser som 
skulle ske via Västeuropa, ”including Swedish Unions”. Även Carew (e-
post 2014-10-14,15). 

123 Min kursivering; Landssekretariatets verksamhetsberättelse för 1981, 1982, s. 
187, Resultaträkningens not 11, och s. 183. Sättet att redovisa resultat-
räkningen förändras under perioden. Därför är det svårt att följa upp 
utvecklingen och att jämföra över åren, men troligen rörde det sig om 
ökande belopp, på samma sätt som övriga poster och antagligen med 
samma relativa andel. Troligen har inte alla verifikationer sparats, men 
fakturor som rör tryckeriutrustning och annat, bl.a. vissa hyror, finns i 
LO:s Polensamling (F26B). 

124 Enligt Sven Fockstedt, TCO:s internationella sekreterare, hade TCO fram till 
mitten av december 1981 bidragit med en halv miljon kronor, men 
beloppet syns inte i de medel som användes för att finansiera tryckeri-
erna, däremot kom, enligt LO:s sammanställning för FFI (se nedan), 
200 000 kr för ändamålet från TCO; 1981-12-22, TCO dnr 0 90-184, 
F26B:4/6, LO-ARAB. 

125 Se Landssekretariatets verksamhetsberättelse för 1981, s. 139f; aic-bulletinen 
1981:5, s. 9-11; Grafia 1981:21-22 (1981-12-04), s. 32-34: Bertil Frick, 
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”Tryckeriet i Gdansk – en framgång för Solidaritet och LO”. Nio dagar 
senare hade detta tryckeri beslagtagits. 

126 Utförligt material om detta, inkl. redovisningar, rapporter och listor, i 
F26B:1,3, LO-ARAB. 

127 Till exempel Karl Lundholm (Curt Bergwalls Grafiska) om arbetet i Polen 8-
13 juni, 27 nov.-4 dec. 1981, och Kjell Berglund (AM International) 24-
26 juni, 8-10 juli 1981, F26B:1, ibid. 

128 Container med tryckeri nr. 3 avsänd till Polen; återkrävd (mot betalning av 
frakt); skrivelser 1981-12-09 och 1982-01-18, F26B:7, ibid. En del av de 
medel som var avsatta för denna anläggning kunde sedan återbetalas till 
FFI respektive föras över till i-fonden. LO:s AU beslöt om detta 1985-12-
18 och att avveckla kontot; AU:s prot. § 7.1, LO; dnr 1985-int-422, LO-
ARAB. 

129 F26B:6, LO-ARAB. När GF:s förbundssekreterare Göran Söderlund (och 
Ture Mattsson) den 6 juni 1985 träffade Bogdan Borusewicz, en av 
illegala Solidaritets ledare, i ett konspirativt möte nära Sopot i norra 
Polen, nämndes också dessa detaljer om tryckerierna och betydelsen av 
det svenska stödet. Rapport av Göran Söderlund och Ture Mattsson, 
1985-07-29, dnr 209/002, mapp 182, HP1 EP, UD; den långa rapporten 
avtryckt i Arbetarhistoria 2010:1, s. 4-23: ”Uppdrag Polen: Ett svenskt 
tidsdokument om hemliga kontakter med polska Solidaritet 1985” (med 
introduktion och kommentar av Klaus Misgeld). Se även artikeln av 
Sture Björnqvist i Grafia 1985:21-22, s. 2-4: ”Solidarność lever i allra 
högsta grad”. Artikeln bygger på uppgifter som Söderlund och Mattsson 
hade lämnat, men av förklarliga skäl nämns inte deras namn. Om Soli-
daritets konspirativa arbete se Maciej Łopiński, Marcin Moskit & 
Mariusz Wilk, Konspira: Solidarity Underground, Berkeley & Los 
Angeles, CA (University of California Press) 1990. 

130 Material (program m.m.) om utbildningen i Sverige för de polska grafikerna 
i F26B:2,4, LO-ARAB; AIC:13. Artikel av Sture Björnqvist i Grafia 1981:8 
(1981-04-28), s. 23-24: ”Polska grafiker utbildas i Sverige”. 

131 F09A:3, LO-ARAB; sammanställningar av i-fonden nov. 1981, F09C:16, 
ibid.; FS-prot. 1981-12-22 § 2, A03:213, Metall, ARAB. 

132 Ovan om boken Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity; jfr även 
MacShane, Solidarity, s. 121f; Gawrich, Deutscher Gewerkschaftsbund, s. 
311-349; Gumbrell-McCormick, ”Facing New Challenges”, s. 497ff; telex 
Svenska ambassaden i Washington/Sune Ahlén, till UD (LO och TCO), 
1981-01-08, utifrån en artikel i New York Times, 1981-01-07: AFL-CIO 
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ställer $ 160 000 till förfogande för tryckeriutrustning m.m., via AFL-
CIO:s kontor i Paris (I. Brown, Statement by the AFL-CIO Executive 
Council on Poland, February 17, 1981, Bal Harbour, Fla), F26B:5, LO-
ARAB; $ 160 000 motsvarade i dec. 1980/jan 1981 ca 700 000 kr, enligt 
SCB, Statistisk årsbok för Sverige 1981, Stockholm 1981, s. 521; Arthur 
Rachwald, In search of Poland: The Superpowers’ response to Solidarity, 
1980–1989, Stanford CA (Hoover Institution Press) 1990, s. 50, med 
delvis andra siffror. Utförliga uppgifter om AFL-CIO hos Domber, ”The 
AFL-CIO” och Supporting the Revolution (t.ex. s. 199, 320, 467, 470); där 
nämns även leveranserna via Sverige efter den 13 dec. 1981, men det 
handlar då inte om sådant som förmedlades via LO, utan om smuggel i 
Solidaritets Brysselkontorets uppdrag (eller i CIA:s Frankfurtkontors 
regi; Domber, Supporting the Revolution, s. 198, 466) och via kommittén 
i Lund (NED; s. 336,338). Domber uppskattar, utifrån Brysselkontorets 
uppgifter, att ”American funds accounted for at least two-thirds of all 
money flowing into Poland, if not more” (s 469). Han betonar att det här 
rör sig om tiden från och med 1982 och att AFL-CIO knappast bidragit 
med egna medel, särskilt inte efter 1983. Det rör sig alltså om statliga 
medel (NED, kongressansanslag m.m.). De belopp som AFL-CIO 
bidragit med före den 13 dec. 1981 och som är kända, understiger klart 
de som via svenska LO och fackliga insamlingar i Sverige har ställts till 
förfogande. 

133 LO, Landssekretariatets verksamhetsberättelse för 1981, s. 140. Se även sum-
meringen på begäran av FFI i pressmeddelandet 1981-12-14: ”LO:s 
kontakter med Solidaritet i Polen”, F09A:3, LO-ARAB. 

134 Om arbetarrörelsens engagemang på olika håll i världen se Arbetarrörelsens 
internationella centrum (utg.), Inte bara ord…: Arbetarrörelsen och den 
internationella solidariteten, Stockholm (Tidens förlag/AIC) 1984; utför-
ligt om Södra Afrika: Bengt Säve-Söderbergh, ”Vår seger var också er”: 
Sverige och befrielsekampen i södra Afrika, Stockholm (Atlas) 2014. 

135 Ture Mattsson, rapport till GF:s förbundsstyrelse, FS-prot. 1981-12-14 § 
20:6, GF. 

136 Se rapport från Metalls viceordförande Sivert Andersson, FS-prot. 1981-10-
14, § 2, bilaga 6, A03:212, Metall, ARAB; Georg Sanford (ed.), The Soli-
darity Congress, 1981: The great debate, Basingstoke (Macmillan) 1990.  

137 Johannes Paulus II, Johannes Paulus II:s rundskrivelse Människans arbete: 
Laborem exercens [mer ordagrant: vid utförande av arbete], Uppsala 
(Katolska bokförlaget) 1982; Erwin Bischofberger & Maciej Zaremba, 
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Arbete före kapital: Den katolska kyrkans sociallära, Stockholm (Brev-
skolan) 1985; jfr John A. Moses, Trade Union Theory from Marx to 
Walesa, New York (Berg) 1990, s. 165-226. Ett nyckelbegrepp i detta 
sammanhang är ”Solidarism”, gångbart inte minst i den franska katolska 
socialfilosofin. Se bl.a. den polske prästen och filosofen Józef Tischners, 
av Anders Bodegård till svenska översatta texter: Solidaritetens etik, 
Hudiksvall (Förlaget ASAK) 1984 (på polska 1981); vidare om ”subsidiär 
solidarism” och Solidaritet hos Strobel, ”NSZZ ’Solidarnosc’”, s. 79. Om 
Polens senare utveckling bort från Solidaritets och den katolska social-
lärans ursprungliga mål se Gerald B. Beyer, Recovering Solidarity: Lessons 
from Poland’s Unfinished Revolution, Notre Dame, Indiana (University 
of Notre Dame Press) 2010. 

138 Se t.ex. Misgeld: ”Svensk facklig press”. För bakgrunden se Barbara Törn-
quist-Plewa, The wheel of Polish fortune: myths in Polish collective 
consciousness during the first years of Solidarity, Lund (Lund Slavonic 
monographs, 2) 1992. 

139 För detta finns många belägg i AIC:s och i-fondens arkiv, ARAB. 
140 Se Lars Ekdahl, Mot en tredje väg: En biografi över Rudolf Meidner. II. Facklig 

expert och demokratisk socialist, Lund (Arkiv förlag) 2005, med litteratur; 
Rudolf Meidner, Spelet om löntagarfonder, Stockholm (Atlas) 2005. 
Gregg M. Olsen, The struggle for economic democracy in Sweden, Alder-
shot (Avebury) 1992, s. 9ff., 66ff., 100ff; se även utifrån främst opinions-
undersökningar Mikael Gilljam, Svenska folket och löntagarfonderna: En 
studie i politisk åsiktsbildning, Lund (Studentlitteratur) 1988. 

141 Robert Egerot: ”Polens sak är vår!”.   
142 Dessa synpunkter spelade däremot en större roll för det trotskistiska 

Socialistiska Partiet/Kommunistiska Arbetarförbundet (SP/KAF – Sven-
ska sektionen av Fjärde internationalen) som i Solidaritet såg ett hopp-
fullt tecken på ett socialistiskt och icke-sovjetinspirerat alternativ; Jan 
Willem Stutje, Ernest Mandel: A Rebel’s Dream Deferred, London & New 
York (Verso) 2009, s. 224-244. Se även Håkan Blomqvists inledning till 
Vittnesseminariet den 13 december 2010 på Södertörns högskola, i 
Fredrik Eriksson (red.), Det började i Polen: Sverige och Solidaritet 1980–
1981, Huddinge (Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola), 
2013, s. 15f. 

143 Jfr Zirakzadeh, Social Movements in Politics; Solidaritet har kallats ”en social 
samlingsrörelse” (se titeln av Strobels artikel “NSZZ ‘Solidarnosc’”), en 
”ny” sorts facklig rörelse, som symbios av traditionella socialdemokra-
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tiskt orienterade fackföreningar och den katolska socialläran, med anti-
kapitalismen som bindande länk och långtgående, mer allmänna krav på 
samhällsförändring. Se t.ex. D. H. Müller, ”Gewerkschaft und ’Selbst-
verwaltete Republik’”. 

144 Just dessa argument anfördes av ledningen för de danska socialdemo-
kraterna, för att hålla distans till Solidaritet, vilket enligt Bent Boel ledde 
till konflikt med danska LO, som dock också höll en relativt låg profil: 
Boel, ”Denmark”. 

145 LS-prot. 1981-01-12 § 6, LO. 
146 ”During the whole period of development of the present situation in Poland, 

it has been our definitive opinion that the contacts with the Solidarity 
and the assistance actions should be kept on a strict trade union level. 
This is still our opinion, due to the risk of political complications that 
otherwise might arise.” Rune Molin/LO till ICFTU, 1981-01-15, F26B:5, 
LO-ARAB.  

147 Se bandupptagningen av samtalet i LO-huset den 26 febr. 1981; F26B:2, nr 
2964:1, LO-ARAB; Misgeld, ”Samarbete och missförstånd”, s. 216. Bog-
dan Lis, intervju 2009-05-27. 

148 Se även Jakub Święciskis kommande memoarer ”Vem bryr sig?”, s. 52ff.  
149 Se S. Johansson (& Borowska), Polens sak; se även Johanssons artiklar i Tiden 

(1976ff; 1976 och 1977 var han tidskriftens ansvarige utgivare); Maria 
Borowska & Jakub Swiecicki (red.), Kamp för demokrati: Ställnings-
taganden, artiklar och dokumentation från den polska demokratiska 
rörelsen (förord: Sten Johansson), Stockholm (Tidens förlag) 1979. 

150 Sten Johansson (professor vid Institutet för social forskning, Stockholms 
universitet) till Rune Molin/LO (kopior till Olof Palme/SAP, SAP:s inter-
nationelle sekreterare Pierre Schori, Bengt Säve-Söderbergh/AIC och 
Tiden): ”Rapport från resa till Warszawa 6-10 mars 1981”, 9 s., F26B:3 
och F26B:1, LO-ARAB. En (troligen av LO) censurerad version av rap-
porten i sistnämnda volym i LO:s arkiv var avsedd för spridning. Där har 
några formuleringar i början tagits bort, nämligen om kritiken i Polen 
mot LO:s hårda linje gentemot KOR. Rapporten och kritiken nämndes 
(bl.a.) i LO:s Internationella kommitté, dock utan vidare kommentarer; 
prot. 1981-04-10 s. 2 ”Kontakter med Solidaritet, Polen”, IK:A06:7, ibid. 

151 Tiden 1982:2, s. 74-77 (citat s. 75); ansvarig utgivare/redaktör var nu Jan O. 
Karlsson, i oktober samma år statssekreterare i den nya socialdemo-
kratiska regeringen, senare minister. 

152 Prot. 1982-01-19 § 4a, IK:A06:7, LO-ARAB. 
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153 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Kongress 7-13 juni 1981: Motion 

nr 569 (Norrköping m.fl.): ”Stöd till de fria oberoende fack-
föreningarna”, Protokoll Stockholm (Metall) 1981, s. 807. Kongressen 
beslöt att beakta motionerna, att stödja Solidaritet, men formerna för 
detta fick förbli öppna, ibid. s. 812, 817f. 

154 Jfr Maciej Zarembas artikel i LO-tidningen 1981:34 (1981-08-20), s. 8-9: 
”Självstyrande råd skall få fart på produktionen”. I artikeln diskuteras 
utifrån intervjuer i Polen kravens problematiska aspekter.  

155 Lech Wałęsa, samtal med T. Mattsson, 1980-11-12, rapport till GF 1980-11-
24 s. 3, F26B:1, LO-ARAB. Jfr Metallarbetaren 1980:41, Karl-Olov Lars-
son: ”Mannen som skakade hela Östeuropa” (intervju med Lech 
Wałęsa); Micke Falcks reportage i samma tidning 1981:9, s. 20f: ”Vi vill 
inte krossa systemet”. 

156 Maria Borowskas formulering i förordet till Borowska (red.), Dokument från 
Solidaritets kongress, Stockholm (Institutet för social forskning, 
Stockholms universitet) 1981-12-02, s. 5. Jfr uttalandet av ”Solidaritets 
PR-man Stephen Trzcinski” i Der Spiegel: ”Solidaritet är ett samhälls-
förbund och bär ansvar för lösningen på många frågor därför att vi är 
den enda större institutionen som kan förhandla med regeringen.” Enligt 
Anders Beijbom, ”Än är Polen ej förlorat”: Kyrkan och Solidaritet i kamp 
för demokratin, Vällingby (Harriers bokförlag) 1982, s. 26. Trzciński blev 
1982 föreståndare för Solidaritets Informationskontor i Sverige, men fick 
lämna sin post efter knappt ett år och ersattes av Marek Michalski. Se 
vidare P. Jaworskis bidrag i denna bok. 

157 Se undertiteln till S. Johansson (& Borowska), Polens sak är vår: Om 
övergången till demokrati under kommunismen och s. 37 [med hans kur-
sivering]; jfr MacShane, Solidarity, s. 115ff; Dieter Bingen: ”Zur Frage der 
Anwendbarkeit des Revolutionsbegriffes auf die Entwicklung in Polen 
1980–1981”, i Hans Henning Hahn & Michael G. Müller (Hg.), 
Gesellschaft und Staat in Polen: Historische Aspekte der polnischen Krise, 
Berlin (Spitz) 1988, s. 95-118. Om försöken att demokratisera det polska 
förenade arbetarpartiet, se Werner G. Hahn, Democracy in a communist 
party: Poland’s experience since 1980, New York (Columbia University 
Press) 1987. Se även Johan Galtung, ”Poland, August-September 1980: Is 
a Socialist Revolution under State Capitalism Possible?”, Journal of Peace 
Research, Oslo, 1980:4, s. 281-290. Kristian Gerner använder Sten 
Johanssons förord till Borowska & Swiecicki, Kamp för demokrati (1979), 
som belägg för att ”Socialdemokraterna stödde förvisso Solidaritet i Polen, 
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men det var därför att man uppfattade oppositionsrörelsen i Polen som 
socialdemokratisk, det vill säga socialistisk.” I Gerner, ”Konsekvenser för 
den svenska utrikespolitiken”, i Per Ahlmark [m.fl.], Sovjetmyten i Sverige, 
Stockholm (Timbro) 1992, s. 73-95 (s 74 och not 8). Kommentaren är en 
förenkling, både avseende socialdemokratin och Solidaritet. Men givetvis 
fanns inom den svenska arbetarrörelsen även sådana röster som Gerner 
åsyftar; se t.ex. PÅ (ledare) i Metallarbetaren 1980:37 (sept.), s. 7: ”Går 
Polen mot demokratisk socialism?”, eller ledaren i LO-tidningen 1981:51-
52 (1981-12-17), s. 2, eller ovan nämnda artiklar av Bror Perjus. Men 
Sten Johansson kan knappast betecknas som talesman för den svenska 
socialdemokratin. Han hade inte en sådan position. 

158 Metallarbetaren 1980:41, intervju av Karl-Olov Larsson. Distriktsdomstolen i 
Warszawa hade vid registreringen den 24 oktober 1980 skrivit in partiets 
”ledande roll” i Solidaritets stadgar, vilket alltså – som nämnts – efter 
strejkhot ströks av Högsta domstolen den 10 november. Även den siste 
ledaren av det polska kommunistiska partiet, Rakowski, skriver i sina 
memoarer, att Solidaritets grundare ju ursprungligen inte hade ifrågasatt 
partiets ledande roll; Rakowski, Es begann in Polen, s. 19. 

159 Charles Kassman, AIC: ”Rapport från resa till Polen 27.10 – 2.11 1981”, 9 s., 
utan datum, dnr 1981-int-133, F09A:3; F26B:3, LO-ARAB; AIC:8; F 02 
H:3, Socialdemokratiska partistyrelsens arkiv, ARAB (hädanefter: SAP). 

160 Formulering (inkl. kursiveringen) hos Upchurch, Taylor & Mathers, The 
Crisis of Social Democratic Trade Unionism in Western Europe, s. 49; jfr 
Richard Hyman, Understanding European trade unionism: Between mar-
ket, class and society, London (Sage Publications) 2001.  

161 Det är naturligtvis möjligt att den svenske UD-tjänstemannen, Departe-
mentsrådet Göran Berg, hörde det han ville höra. Promemoria ”Re 
polska Solidarnosc-delegationens besök i Sverige. Samtal med polske 
ambassadören”, Strängt förtroligt, 1981-03-04, mapp 142, HP1 EP, UD. 
B. Lis betecknade (intervju 2009-05-27) ambassadörens (Bergs?) beskriv-
ning som dennes speciella tolkning, men gav sig sedan in på en längre 
utläggning om skillnaden mellan den polska och andra fackliga rörelsers 
struktur. Se även Misgeld, ”Samarbete och missförstånd”, s. 218. 

162 Ytterligare detaljer om källorna i Misgeld, ”Samarbete och missförstånd”. Se 
även foto och kort rapport i aic-bulletinen 1981:2, s. 17f., och Sture 
Björnqvist, ”Representanter för Solidaritet besökte LO”, Grafia 1981:6-7 
(1981-04-10), s. 21.  
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163 Jfr Fredriksson, ”Polen och den svenska arbetarrörelsen”, Inte bara ord, s. 87; 

se även Święcickis kommande memoarer, ”Vem bryr sig?”, s. 55. Även 
Johannes Paulus II använde diplomatiskt likande fiktiva formuleringar, 
när det gällde Solidaritet: ”Facklig aktivitet är inte politisk, den får inte 
användas av någon som politiskt verktyg, inte heller av något parti.” 
(”Die Aktivität von Gewerkschaften hat keinen politischen Charakter, sie 
darf niemandem als Werkzeug dienen, keiner politischen Partei.”) Citat 
ur Osservatore Romano 1981-01-16, enligt Hansjakob Stehle, Geheim-
diplomatie im Vatikan: Die Päpste und die Kommunisten, Zürich (Ben-
ziger Verlag) 1993, s. 355. 

164 Relationerna mellan SAP och LO/förbunden har inte varit friktionsfria, 
varken före eller efter 1980/90-talen och det som under denna tid kom 
att betecknas som”rosornas krig”; se Åmark, ”Sammanhållning och 
intressepolitik”, i Misgeld, Molin & Åmark (red.), Socialdemokratins 
samhälle, s. 75ff. Men konflikterna gällde i regel inrikespolitiska frågor, 
även om det också har funnits olika uppfattningar t.ex. i frågor rörande 
vapenexport och bojkottåtgärder riktade mot utländska regimer, vilkas 
konsekvenser även kunde drabba svenskt näringsliv. 

165 The Independent Commission on Disarmament and Security Issues, Common 
Security: A programme for disarmament. The Report of the Independent 
Commission on Disarmament and Security Issues, London & Sydney 
(Pan Books) 1982 (på svenska: Gemensam säkerhet: Ett program för ned-
rustning, Stockholm, Tidens förlag, 1982). En förteckning av kommis-
sionens medlemmar i början av respektive utgåva. Willy Brandt, Erinne-
rungen, Frankfurt am Main (Propyläen) 1989, s. 429: Egon Bahr bidrog 
med ”våra öst- och säkerhetspolitiska erfarenheter”. 

166 Willy Brandts, Bruno Kreiskys & Olof Palmes bok Brev och samtal, Stock-
holm (Tiden) 1976 (1975 på tyska) kan illustrera de tre partiledarnas 
nära relationer. Den polska partiledaren Edward Gierek, som 1970 av-
löste Władysław Gomułka, men som i samband med blivande Soli-
daritets framgångar den 5 september 1980 fick lämna plats för Stanisław 
Kania, hade ett relativt gott anseende i Sverige och Västtyskland, på 
vilket tyder uppgifter både i memoarer (Helmut Schmidt och Willy 
Brandt) och dokument (brev, tal i Olof Palmes arkiv, ARAB). Se även 
omnämnandet av Gierek i Friedhelm Boll & Krysztof Buchniewicz (Hg.), 
”Nie mehr eine Politik über Polen hinweg”: Willy Brandt und Polen, Bonn 
(Verlag J.H.W. Dietz Nachf.) 2010; W. Schmidt, ”Willy Brandts Ost- und 
Deutschlandpolitik”, s. 231-243. 
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167 Se Solidarity with Solidarity, speciellt kapitlen om Förbundsrepubliken 

Tyskland (Boll & Świder, ”FRG”) och om Österrike (Rathkolb, 
”Austria”); för SPD och Brandt och det dilemma som Brandt såg sig kon-
fronterat med se särskilt Bernd Rother, ”Zwischen Solidarität und 
Friedenssicherung: Willy Brandt und Polen in den 1980er Jahren”, i Boll 
& Buchniewicz, ”Nie mehr eine Politik über Polen hinweg”, s. 227f. Se 
vidare Molins bidrag i denna bok och Misgeld & Molin, ”Solidarity and 
Diplomacy”. 

168 Se Rathkolb, ”Austria”, s 278ff. 
169 Se nedan om reaktionerna på den 13 december 1981; jfr Gawrich, Deutscher 

Gewerkschaftsbund, s. 318, 330f; 336f; Malcolm Byrne & Andrzej 
Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law: The Polish crisis of 
1980–1981: A documentary history, Budapest & New York (Central 
European University Press) 2007, s. 38f., 148 och 464 (dokument). 
Wojciech Jaruzelski, Mein Leben für Polen: Erinnerungen, München 
(Piper) 1993, s. 273, 334; dens, Hinter den Türen der Macht: Der Anfang 
vom Ende einer Herrschaft, Leipzig (Militzke) 1996, bl.a. s. 403; Rakow-
ski, Es begann in Polen, s. 87ff. 

170 VU-prot. 1980-08-22 § 97, A3A:14, SAP. 
171 Riksdagsgruppens prot. 1980-12-16 § 4, A2:24, Socialdemokratiska riksdags-

gruppens arkiv, ARAB (hädanefter: S-RD). 
172 Borowska (red.), Dokument från Solidaritets kongress, Solidaritets program p. 

II, s. 17f. 
173 PS-prot. 1981-03-27 § 18, A2A:28, SAP. 
174 T.ex. i Socialdemokratiska riksdagsgruppen, prot. 1980-12-16 § 4, A2:24, S-

RD; se även nedan. 
175 Vid ett från början internt, bandinspelat middagstal i september 1980 jäm-

förde Palme förtrycket i Polen och det i Centralamerika, och jämförelsen 
utföll inte till fördel för USA:s agerande i Centralamerika; se Olof Palme, 
”Welcome Speech by Olof Palme” (3 sept. 1980), Meddelande från Ar-
betarrörelsens arkiv och bibliotek (Stockholm) nr 16, 1980, s. 40-41. 

176 Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 28:e ordinarie partikongress 26 
september–3 oktober 1981, Protokoll, Vol. 1, Del A, 1981-09-26, Stock-
holm (SAP) 1981, s. 57-66, citat s. 57ff. 

177 ”Utrikesminister Ola Ullstens anförande i FN:s generalförsamling den 24 
september”, Utrikesfrågor 1981, s. 51-62 (s 55). 

178 28:e ordinarie partikongress, s. 59 (1981-09-26). 
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179 S. Johansson, Polens sak, s. 7ff; såväl socialdemokratiska Aftonbladet (AB) 

1980-09-05, som konservativa Svenska Dagbladet (SvD) 1980-11-21 hade 
pläderat för en ”försiktig” politik när det gällde Solidaritet. Se även 
beskrivningen av en diskussion 1983 på UD med egna och inbjudna 
experter, i Pierre Schori, Dokument inifrån, s. 96ff dens. Minnet och 
elden, s. 426; s. 425 om ett liknande möte året innan.  

180 Johansson, ”Rapport från resa till Warszawa 6-10 mars 1981”, p. 7, 
originalversion, F26B:3, LO-ARAB. 

181 Johansson, Polens sak, 7ff., 40. 
182 ”Szwedzi o Polakach i dla Polaków”, översättning till svenska av Witold 

Maciejewski, Uppsala, F26B:2, LO-ARAB. Artikelns författare var en 
polsk journalist bosatt i Södra Sverige (Lund) och engagerad för den 
polska demokratirörelsen. Enligt Tiden 1977:7 (s 451) hade en del av 
tidskriftens 1970-talstexter rörande Polen publicerats i Kultura. 

183 Dokument utan rubrik, av VU:s sekreterare (?) försett med anteckningen 
”Överlämnat den 23 nov. 1981 av A Novikov, Sovjets ambassad”; bilaga 
74 till VU:s protokoll 1981-11-27 § 161, A3A:15, Bilagor A3B:065, SAP. 
Novikov var andre sekreterare på ambassaden; han förekommer även 
hos Bo J Theutenberg, Dagbok från UD, vol. 1: Högdramatik i UD. 
Ubåtar, protestnoter och annat (1981–1983), Skara (Stockholm Institute 
of International Law Arbitration and Conciliation) 2012, s. 41, 44.  

184 VU:s protokoll 1981-11-27 § 161, A3A:15, SAP. 
185 Citaten hämtade hos Fredriksson, ”Polen och den svenska arbetarrörelsen”, 

s. 87. 
186 Om den första efterkrigstiden se Misgeld, ”Facklig alliansfrihet?”; om hela 

perioden se Misgeld, Den fackliga europavägen, passim. 
187 Ulf Asp till Gunnar Nilsson 1980-12-10: ”Överläggning med FFI om for-

merna för stöd till Solidaritet i Polen”, p. 9, ”Vad gäller hur stödinsatser 
ska göras, och vilka som ska göra dem, tycker både vi och våra nordiska 
bröder att FFI ska synas så litet som möjligt.” F23:92; F26B:4, LO-ARAB. 

188 Just detta var en ståndpunkt som B. Lis inte gärna ville acceptera. Han ön-
skade en multilateral samordning via FFI, men förstod att LO (och DGB) 
hade en annan uppfattning och att de dessutom ville undvika att låta 
AFL-CIO dominera via Internationalen. Samtal 2009-05-27. 

189 Ulf Asp till Thomas Nielsen, Landsorganisationen i Danmark, 1980-11-12, 
med ”PM med synpunkter på vissa av dagordningens punkter” (gällande 
FFI:s styrelsemöte 27-28 nov); och handskrivet meddelande av Asp till 
Rune Molin; F23:93, LO-ARAB. 
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190 I LO:s årsredovisningar under perioden, delen rörande internationell 

verksamhet, uttrycks mellan raderna ofta ett visst missnöje med hur FFI 
använde sin Internationella solidaritetsfond (ISF), till vilken LO och 
övriga skandinaviska organisationer lämnade relativt stora bidrag. LO 
krävde att regionalorganisationernas andel av administrativa kostnader 
(för Latinamerika, Afrika, Asien) skulle minskas; de medel däremot som 
användes för ”solidaritetsändamål” skulle ökas. 

191 Rapport ”Samtal med Vanderveken den 9.1.1981 […]”, av T. Carlsson, 
F26B:1, LO-ARAB; brev av Rune Molin till ICFTU/Dear Colleagues, 
1981-01-15, kopia F26B:5, ibid. Vanderveken, som i en LO-rapport 
betecknas som ”amerikanernas handgångne man”, lanserades av AFL-
CIO redan våren 1981, alltså innan AFL-CIO ens hade återvänt till FFI, 
som Kerstens efterträdare. Han valdes till denna post i november 1982, 
efter att Kersten hade avlidit. Se Ulf Asp till Gunnar Nilsson om Vander-
veken, 1981-04-30: (PM) ”NFS’ ordförandemöte i Oslo den 3 eller 4 
maj”, p. 1 ”Polen”, p. 2 ”Generalsekreterarfrågan i FFI”, F23:92, ibid. 

192 ”[A] technical coordination unit […] at the LO”. Kersten/ICFTU till 
Molin/LO, 1981-02-09; Vanderveken/ICFTU till Mattsson/LO, 1981-02-
13, med en kopia av Kerstens brev “to all affiliated organisations […]”, 
1981-02-17, F26B:5, ibid. 

193 Se Misgeld, ”A Complicated Solidarity”; dens., ”Sweden”, s. 24ff; dens., 
”Samarbete och missförstånd”. 

194 ”[W]e are forced to conclude that you lack confidence in the LO in the 
matter of the co-ordination in Sweden of Trade Union assistance to Soli-
darity”. Gunnar Nilsson/LO till Kersten/ICFTU, F26B:5, LO-ARAB. 

195 ”[N]o longer requested”. Vanderveken till Swiecicki och Swiecicki till 
Vanderveken, båda brev daterade 1981-04-07, Kersten till G. Nilsson, 
1981-04-15; F23:89,92, LO-ARAB. Se även summeringen av Inter-
national Confederation of Free Trade Unions, Executive Board, Brussels, 
5-6 November 1981, Agenda Item 10b Poland: ”In close collaboration 
with the Swedish LO, as we informed the last meeting, a coordinating 
machinery has been set up for channelling material assistance to Solidar-
nosc […]”; 79EB/10(b), ICFTU, IISG; F23:93, F26B:1, LO-ARAB. Jakub 
Święcicki, som naturligt nog har sin egen version av händelseförlopp och 
omständigheter, skriver i sina memoarer (manuskript ”Vem bryr sig?”, s. 
53): ”Under några månader våren 1981 fungerade jag som ’liaison officer’ 
för Solidarność, anställd av Fria fackföreningsinternationalen, FFI, i 
Bryssel. Jag arbetade från Stockholm som en förmedlare mellan Solidar-



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 420 

                                                                                                                                 
ność och omvärlden. Självklart var det meningen att jag skulle ha mycket 
med svenska LO att göra.” Det var dock just detta, att LO inte ville 
acceptera någon mellanhand (”förmedlare”), som alltså tvingade FFI att 
klippa banden till Święcicki. 

196 F26B:3,4, LO-ARAB. Dagen innan (1981-02-16) meddelade ambassadör 
(Frank) Belfrage från London till UD (och LO) att brittiska TUC nu 
också öppet stödde Solidaritet; dnr 141, mapp 142, HP1 EP, UD; LO 
F26:5, LO-ARAB. 

197 ”[…] decided that the ICFTU should maintain close contacts with ’Soli-
darity’”. Ulf Asp, rapport 1980-12-03: ”FFI:s styrelsemöte den 27-28 
november 1980”, s. 3, FFI:58 och F23:89, LO-ARAB. 

198 Material om detta möte i NFS:214. 
199 Jakub Święcicki mötte enligt egna uppgifter Brown i Paris, vilket var ett miss-

tag med negativa konsekvenser, som han senare sade; samtal 2009-03-10. 
Om Browns aktiviteter även Goddeeris, ”Western Trade Unions”, s. 308; 
mer om Browns bakgrund i Anthony Carew, ”The American Labor 
Movement in Fizzland: the Free Trade Union Committee and the CIA” 
Labor History (New York), 1999:1, s. 25-42; Misgeld, Den fackliga 
europavägen, s. 57, 59. Browns roll belyses ytterligare i en kommande 
bok av Anthony Carew (Manchester) om ”AFL-CIO international work 
in the post-war years – focusing mainly on the work of Irving Brown”. 
Boken kommer att innehålla ett avsnitt om stödet för Solidaritet. e-post 
A. Carew 2014-10-14,15. 

200 Ulf Asp till Gunnar Nilsson, 30 april 1981, F23:92, LO-ARAB. Lech Wałęsa 
beklagade under sitt samtal med Ture Mattsson den 10 april 1981 att 
problem hade uppstått för LO, genom bidrag från AFL-CIO, och för-
klarade att LO inte borde acceptera dem. Handskrivna notiser av 
Mattson om mötet i Polen 9-16 april 1981, F26B:1, ibid. Intervju med 
Ture Mattsson 1983-1984 XA-ARAB 07-00568-572. Jfr Malcolm Byrne 
& Andrzej Paczkowski (eds.), From Solidarity to martial law, s. XXXII. 
Även Bogdan Lis nämnde (2009-05-27) att det var problematiskt med 
AFL-CIO:s stöd, eftersom myndigheterna förknippade dem med CIA, 
men att den amerikanska organisationen gjorde betydelsefulla insatser, 
särskilt från och med 1982. 

201 Även representanten för PZPR:s centralkommitté, Ostrowski, uttalade till 
den svenske ambassadören i Warszawa ”några uppskattande ord om den 
svenska fackföreningsrörelsens kontakter med Solidarnosc som på ett 
fördelaktigt sätt avvikit från motsvarande kontakter med facket i andra 
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länder i väst”. Thyberg till UD, krypto 1980-12-18 och 1980-12-22, dnr 
324, mapp 139, HP1 EP, UD. Det österrikiska stödet var i själva verket 
långt ifrån entydigt; se Rathkolb, ”Austria”. Det finska stödet var 
obefintligt, så vitt känt. 

202 Samtal mellan den polske ambassadören i Stockholm, Paweł [i källan Pavel] 
Cieślar, med Rolf Gauffin, UD Stockholm, PM 1980-11-11, mapp 138, 
HP1 EP, UD; krypto Thyberg till Stockholm 1980-12-22, dnr 330, mapp 
140, ibid.; krypto (ambassadör) Wachtmeister, Washington, till Stock-
holm 1980-09-05, dnr 458, mapp 135, ibid. Zbigniew Bujak sade till Ture 
Mattsson, när de möttes i Lublin i oktober 1988 (se nedan), att bidragen 
från USA, speciellt de som slussades till/via Solidaritets kontor i Bryssel, 
framstod som problematiska; ”Rapport från ett fackligt seminarium i 
Lublin 7-9 oktober 1988”; rapport hos Ture Mattsson (kopia hos för-
fattaren). Bujak upprepade under vår intervju samma synpunkt (2009-
05-26). President Carters administration var negativt inställd till det 
ändå relativt måttliga bidraget av AFL-CIO för Polen i september 1980, 
enligt den information som Secretary of State Edmund Muskie lämnade 
till den sovjetiska ambassaden i Washington; se A. Kemp-Welch, Poland 
under Communism: A Cold War History, Cambridge & New York 
(Cambridge University Press) 2008, s. 273f; Paczkowski, ”Playground of 
superpowers”, s. 379; Goddeeris, ”Western Trade Unions” s. 310. Om den 
starka ”Polish-American lobby” i USA se Raymond Pearson, The Rise and 
Fall of the Soviet Empire, New York (St. Martins Press, Inc.) 1998, s. 95. 

203 Domber, ”The AFL-CIO” (2007), bl.a. s. 302ff; Supporting the Revolution 
(2008) s. 334f., 337. Fonderna förvaltades av Solidaritet närstående per-
soner och katolska kyrkan. Jfr även Schori, Minnet och elden, s. 427. 

204 ”Rapport från resa till Polen 27.10.-2.11.1981”, FO9A:3, LO-ARAB. 
205 Jfr Rachwald, In search of Poland, s. 47ff, 54f., 60f., 63ff; Domber, ”The AFL-

CIO”; se även Patoka, Poland under pressure, s. 204ff. 
206 Bengt Säve-Söderberg/AIC, ”Rapport om besök i Polen 14-17 juni 1982”, 

1982-06-23, 12 s., F26B:8, LO-ARAB, och 3.2:409, Olof Palmes arkiv, 
ARAB (hädanefter: [signum], OP). 

207 FS-prot. 1982-02-09 § 3:7 och bilaga 1, GF. GF:s förbundsstyrelse tog vid 
samma möte också upp USA:s inblandning i El Salvador. Resolutionen 
utan den strukna meningen publicerad i Grafia 1982:4 (1982-03-17), s. 
32. Grafia hade vid denna tid en rad artiklar om att rapporteringen i 
media var ensidig. Man tar upp Polen, skriver tidningen, men förtrycket 
i övriga världen förträngs. Se t.ex. ledaren i Grafia 1982:1 (1982-01-08), 
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”Massmedia, Polen och Västbanken”; se även 1982:2. Resolutionen 
nämns även i en rapport till Gruvindustriarbetareförbundet, F4A:32, 
Gruvs arkiv, men enligt vad jag kunde hitta inte i Metalls; en engelsk 
version (”Statement...”) skickades ut för delgivning inom UD, med den 
aktuella meningen markerad; mapp 158, HP1 EP, UD. 

208 Representantskapets årsmöte, prot. 1982-04-29 § 8, LO. 
209 Se ovan om Gerner, ”Konsekvenser för den svenska utrikespolitiken”. 
210 Se t.ex. LO-tidningen 1981:51-52, s. 19; se även nedan. Om den svenska 

utrikesledningen och diplomatin se Molin i denna bok. 
211 VU-prot. 1981-12-17 § 176, A3A:15, SAP. 
212 Theutenberg, Dagbok från UD, vol. 1, s. 59-70, skildrar motsvarande diskus-

sioner på UD och inom regeringen; s. 68f om Utrikesnämnden. Stats-
minister Fälldin meddelade strax före utrikesnämndens sammanträde 
den 18 december att ”Regeringen gör ensamt uttalandet” (vilket hade 
formulerats på UD av bl.a. Theutenberg; s. 69). 

213 Ibid. § 1. På socialdemokratiska riksdagsgruppens och partistyrelsens ge-
mensamma möte samma dag nämns Polen endast i förbigående; PS-prot. 
1981-12-17, A2A, SAP. Mötets huvudtema var Sveriges ekonomiska läge. 
För riksdagspartiernas gemensamma avståndstagande, trots vissa 
åsiktsskillnader, mot USA:s bombningar av Vietnam i december 1972, se 
Bjereld, Johansson & Molin, Sveriges säkerhet s. 240f. 

214 Se Paweł Jaworskis bidrag i denna bok. Även TCO och både svenska och 
nordiska fackförbund bidrog till finansieringen. LO:s, AIC:s, i-fondens 
och givetvis kontorets arkiv på ARAB innehåller en mängd handlingar 
om kontorets bildande och de interna, men ibland även offentliga 
diskussionerna i början av 1982 kring dess ledningsstruktur, och givetvis 
redovisningar av det fortlöpande stödet för dess verksamhet fram till 
nedläggningen 1989. Landssekretariatets protokoll 1981/1982 och Ar-
betsutskottets protokoll (1982) redovisar inte något beslut som rör Infor-
mationskontoret. Beslutet att inrätta och stödja detta fattades tydligen på 
lägre nivå/som administrativ åtgärd respektive av i-fonden, som en 
fortsättning av det tidigare beslutade stödprogrammet för Solidaritet. Att 
kontoret skulle inrättas och beslutet om ett första anslag (50 000 kr) 
nämns på Internationella kommitténs (LO) möte den 19 januari 1982, 
prot. § 4a, A06:7, LO-ARAB.  

215 Bulletinen och uttalanden finns i Solidaritets informationskontors arkiv på 
ARAB, utspridda över flera volymer, t.ex. SIKiS:124 (1982–1983) och 137 
(1983–1987). 
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216 Om dessa händelser och hela perioden se särskilt Bjereld, Johansson & 

Molin, Sveriges säkerhet, avsnittet ”Svensk utrikespolitik 1979–1989”, s. 
283-295. 

217 Intervju med förre statsministern (1982–1986 vice statsminister) Ingvar 
Carlsson, Stockholm, ARAB 2010-12-02 (Stefan Ekecrantz, Klaus Mis-
geld och Karl Molin; inspelning hos författarna, I. Carlsson och på 
ARAB). Ingvar Carlsson underströk särskilt den lojalitet som SAP:s led-
ning visade Willy Brandt och hans politik. Se även K. Misgeld, ”Willy 
Brandt och Sverige – Sverige och Willy Brandt: Jämförelser, intryck och 
antaganden”, i Ragnar Björk & Alf W Johansson (red.), Samtidshistoria 
och politik: Vänbok till Karl Molin, Stockholm (Hjalmarson & Högberg) 
2004, s 263-300 (274). För skillnaderna mellan Sveriges och Väst-
tysklands Polenpolitik se Misgeld & Molin, ”Solidarity and Diplomacy”. 

218 Dessa motiv noteras även av Timothy Garton Ash när han beskriver rela-
tionen mellan Västtyskland och Polen under Solidaritets tid: The Polish 
Revolution: Solidarity, London (revised and updated, Granta Books) 
1991 (1983), s. 35f. Se även W. Schmidt, ”Willy Brandts Ost- und 
Deutschlandpolitik”, s. 236. Enligt författaren betraktade Brandt införan-
det av krigsrätten som ”det mindre onda, kanske även den enda lös-
ningen”, men noterar också, att Brandt själv senare kommenterade detta 
lite självkritiskt. Även Rakowski, Es begann in Polen, noterar flera gånger 
sina goda relationer till Brandt och Bahr och menar att dessa visade 
förståelse (om inte mer) för införandet av krigslagarna 1981 (s. 88, 152, 
253, 259). 

219 Egon Bahr, ”Das musst du erzählen”: Erinnerungen an Willy Brandt, Berlin 
(Propyläen) 2013, s. 45. 

220 Socialist International Press Release No. 31/1, vol. 62 Pierre Schoris arkiv, 
ARAB (hädanefter: Schori:[vol.nr.]). Samtal med Pierre Schori, Stock-
holm 2014-01-16 (K. Misgeld & K. Molin). 

221 Krypto 1981-12-29, dnr 615, mapp 156, HP1 EP, UD. 
222 ”The Socialist International condems the military takeover in Poland and the 

subsequent brutal repression of civil rights.” 
223 Socialist International Press Release No. 34/81, 3.2:420, OP; text (utkast) 

även i Schori: 62. Resolutionerna återfinns på många håll, bl.a. i UD:s 
Polendossierer på engelska och franska; mapp 156, HP1 EP, UD. 

224 ”Statement issued on 15th December 1981 by the Parliamentary Committee 
of the Social Democratic Party of Sweden cencerning Poland”. Kopia av 
telex 1981-12-17, 1 sida, i Pierre Schoris arkiv, vol. 62, ARAB. Samtal 
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med P. Schori 2014-01-14. Se även nedan. I resolutionen påtalas också 
förtrycket i Turkiet, Afghanistan och El Salvador, ”bland andra”. 

225 Se vidare Willy Brandt, Über Europa hinaus: Dritte Welt und Sozialistische 
Internationale, Berliner Ausgabe Band 8. Bearbeitet von Bernd Rother & 
Wolfgang Schmidt, Bonn (JHW Dietz Nachfolger) 2006, Einleitung s. 
40f.; Nr. 61, resolutionens text den 17 dec., s. 347f.; Peter Merseburger, 
Willy Brandt 1913–1992: Visionär und Realist, Stuttgart & München 
(DVA) 2002, s. 807f; Bernd Rother: ”Zwischen Solidarität und Friedens-
sicherung”, s. 227ff. Rother behandlar utförligt det dilemma som Brandt 
såg sig konfronterad med (s. 229ff.). Se även Reinhold Vetter, Polens 
eigensinniger Held: Wie Lech Wałęsa die Kommunisten überlistete, Berlin 
(BWV) 2010, s. 155. Se även Einhart Lorenz, Willy Brandt: Deutscher, 
Europäer, Weltbürger, Stuttgart (Verlag W. Kohlhammer) 2012, s. 214f. 

226 Brandt 1982-01-14 till general Jaruzelski, som svar på ett brev av Jaruzelski 
till Brandt 1982-01-11; tysk översättning av Jaruzelskis brev (utan 
datum) och kopia av Brandts brev i 3.2:379, OP. Om brevväxlingen även 
Rother, ”Zwischen Solidarität und Friedenssicherung”, s. 229f. Willy 
Brandt stödde också hjälpinsatserna för Polen och var en av talarna vid 
den av FFI och Solidaritets utlandsrepresentanter föreslagna stora de-
monstrationen den 30 januari 1982 i Mühlheim/Ruhr; Boll & Świder, 
”FRG”, s. 174f; se även W. Schmidt, ”Brandts Ost- und Deutschland-
politik”, s. 236f., 241f. Om motsvarande demonstration i mars 1982 i 
Sverige se nedan.  

227 Enligt Lane Kirkland var president Reagans linje i Polen ”softer than the 
Carter administration”, intervju 1982-05-17 i U.S. News & World Report, 
Inc., s. 71-73; klipp i vol. 62, John Takmans arkiv, ARAB. Kirkland 
krävde att lånen till Polen skulle dras in, som uppföljning av AFL-CIO:s 
kritiska resolution 1982-02-18 ang. Polen. Texten hade också förmedlats 
till NFS och LO via Sveriges ambassad i Washington; NFS:269 och 
F26B:4, LO-ARAB. Kirkland/AFL-CIO kritiserade också att hänsyn till 
västliga banker och deras eventuella kreditförluster i Polen skulle få 
påverka USA:s Polenpolitik; se t.ex. Domber, Supporting the Revolution, 
s. 282f. Kravet på ”konkurs” nämnt i en rapport av Sune Ahlén, Svenska 
ambassaden i Washington D.C., om Kirkland i CBS’ program ”Face the 
Nation”, telex 1982-10-13 till UD (kopia till LO), F26B:8, LO-ARAB; jfr 
Rachwald, In search of Poland, s. 54f., 60f., 63ff; Paczkowski, ”Playground 
of superpowers”, s. 381. 
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228 Jfr ovan om GF:s vägran att acceptera en mening i resolutionen av förbunds-

internationalernas representanter 12-13 jan. 1982, som innehöll kravet 
på en bojkott riktad mot Polen. Se även UD:s underlag för statsminister 
Thorbjörn Fälldin, ”Samtalspapper – Polen” av Peter Osvald, 1982-01-
22: ”(5) Ekonomiska sanktioner mot Polen har diskuterats bland de väst-
allierade. Vår inställning i denna fråga är helt klar: Vi kan ej medverka i 
några sanktioner som ej beslutats av FN:s säkerhetsråd i enlighet med 
FN-stadgans kapitel VII. Vi tvivlar för övrigt på att de sanktionsåtgärder 
som hittills vidtagits mot Polen hjälper det polska folket.” PM, mapp 158, 
HP1 EP, UD. Jfr en promemoria ”Västliga sanktioner mot Polen och 
Sovjet – en sammanfattning” av Peter Osvald, 1982-02-08; mapp 159, 
HP1 EP, UD. Ingvar Carlsson bekräftade att denna svenska inställning 
självklart även gällde Polen (samtal 2010-12-02). 

229 Chiffer Pol II/A. Ekman till flera ambassader, bl.a. i Warszawa, om USA:s 
åtgärder, 1981-12-29, mapp 156, HP1 EP, UD. Krypto 1983-12-08 från 
ambassaden i Warszawa till UD: Lech Wałęsa (och Katolska kyrkan) 
uttalar sig mot västliga sanktioner, efter överläggningar mellan under-
jordiska Solidaritet, kyrkan och Wałęsa: Wałęsa kommer att nämna detta 
i Nobelföreläsningen; dnr 449, mapp 173, ibid. Wałęsa var i denna fråga 
inte överens med Kirkland/AFL-CIO; se Goddeeris, ”Introduction”, i 
Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, s. 5. Promemoria Peter Osvald 
1984-01-20: ”Polchefens [Jan Eliassons] samtal med Polens utrikes-
minister, Stefan Olszowski (11-13 jan. 1984)”, bl.a. s. 5; mapp 174, HP1 
EP, UD. 

230 American Institute for Free Labor Development (1962 till 1990-talet). 
231 Om NED:s samarbete med kommittén i Lund se Heino & Törnquist-Plewa, 

”Svenska Stödkommittén”, s. 33ff; NED kallas i uppsatsen (s. 35) ”an 
independent American institution”, vilket rent formellt var korrekt, men 
knappast motsvarade verkligheten. Se även ovan om uppgifterna i Dom-
ber, Supporting the Revolution, bl.a. s. 199, där han nämner rutten via 
Sverige (Lund). Se även Misgeld, ”Olof Palme, CIA och Polen: Käll-
kritiska funderingar kring en osannolik historia”, Arbetarhistoria 2009:1-
2, s. 29-33. 

232 Så åtminstone enligt Ture Mattsson, samtal vid flera tillfällen. 
233 Nordiska Metalls styrelse Bommersvik, prot. 1982-12-15/16 § 6, om aktioner 

för Polen enligt IMF:s förslag; Metallindustriförbundets arkiv, IF Metall 
(hädanefter: N-Metall, ARAB). 
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234 Rubrik i IMF-Nachrichten (= imf-nytt) 1981:3, s. 3: ”Loderer an den 

Exekutivausschuss”. 
235 Utrikesfrågor 1982:71, s. 166-168. 
236 Ibid. 1982:63, s. 158. Om Bodströms insatser inom den internationella fack-

liga rörelsen, inte minst inom EFS, se Misgeld, Den fackliga europavägen, 
passim. 

237 Svar 1982-02-08 av statsminister Thorbjörn Fälldin om handelsförbindel-
serna med Polen; Utrikesfrågor 1982:72, s. 168-70. UD:s Handelsavdel-
ning skickade t.ex. 1983-03-21 ut ett pressmeddelande om de ”sedvanliga 
årliga handelsförhandlingar[na] med Polen”. Man meddelade att den 
svenska exporten till Polen hade återhämtat sig något under 1982, efter 
en minskning 1981, medan importen fortsatte att sjunka. Importen över-
steg exportens värde (1980-1982; i kronor); kopia i F26B:7, LO-ARAB. 

238 Lars-Erik Wingren, Sveriges ambassad i Warszawa, till Kansliråd [Vollrath] 
Tham 1983-12-16: PM om de svensk-polska förbindelserna, s. 8-9 om 
handelsutbyte m.m.; mapp 173, HP1 EP, UD. Se även Polchefens [Jan 
Eliasson] samtal med Polens utrikesminister, Stefan Olszowski (11-13 
jan. 1984), där Polens skuldsättning också togs upp; Promemoria 1984-
01-20, mapp 174, ibid. 

239 Se Theutenberg, Dagbok från UD, vol. 1, s. 59ff om dessa problem. 
240 Mikhail Gorbachev: Memoirs, New York […] (Doubleday) 1996, s. 464f.; 

dens., Som jag minns det, Stockholm (Fri Tanke Förlag) 2013, s. 301. Se 
t.ex. Paczkowski, ”Playground of superpowers”, s. 390. I sin första 
memoarbok skriver Gorbatjov en del om Polen och Jaruzelski, men inte i 
den andra (se ovan). Denna andra bok handlar däremot utförligt om 
motiven för och följderna av perestrojka-politiken som ju hade så stor 
betydelse för inte minst Polen. 

241 ”Interimistiska rådet”: Tymczasowa Rada NSZZ ”Solidarność”/Temporary 
Council of Independent Self-Governing Trades Union ’Solidarity’”. 
TKK: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (på svenska ”Tillfälliga sam-
ordningskommissionen”; på engelska ”Interim [Temporary] Coor-
dinating Comission”). KKW: Krajowa Komisja Wykonawcza/National 
Executive Council (Commission) of Solidarity. 

242 Så Mieczysław F. Rakowski, 1988/89 premiärminister i Polen, enligt Timothy 
Garton Ash, The Polish Revolution, ”Postscript (1990)” s. 362. Se även 
artikeln av Janne Sundling, ”Situationen i Polen”, i Grafia 1987:2 (1987-
02-04), s. 2-5. I centrum för artikeln står uppgifter hämtade hos Bujak 
och Wałęsa. Även i andra förbundstidningar, t.ex. i Gruvarbetaren och i 
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Metallarbetaren, rapporterades fortlöpande om utvecklingen i Polen. 
Grundtonen var att Solidaritet hade överlevt och skulle ”vinna”, tvärt 
emot det som Jaruzelski påstod i en intervju med Robert Maxwell den 26 
maj 1985; se Jaruzelski: Prime Minister of Poland, selected speeches, inter-
view with Robert Maxwell, and a biographical sketch, Oxford … (Perga-
mon Press) 1985. Boken är delvis en hyllningsskrift till den polske 
generalen. 

243 Om utvecklingen se t.ex. Kubik, ”Solidarność (Solidarity)”, s. 3072-3080. 
244 Staffan Carlsson: ”Inför utrikeshandelsministerns besök i Polen: Polens 

besöksutbyte med väst”, PM 1985-07-08, dnr 189/012, mapp 182, i HP1 
EP, UD. Jfr Rakowski, Es begann in Polen, s. 92 om att den polska isole-
ringen mjukades upp från mitten av 1985; om Jaruzelskis kommentarer 
se Paczkowski, ”Playground of superpowers”, s. 393. Utförligare om be-
söksutbytet hos Molin i denna bok. 

245 Om dessa svensk-polska kontakter och samtal se Misgeld, ”En ’svensk 
modell’ för Polen?”. Samtal med Ingvar Carlsson 2010-12-02. Besökete 
nämns även i Schori, Minnet och elden, s. 429. 

246 Paczkowski, ”Playground of superpowers”, s. 394. 
247 Inbjudan från NFS genom Gunnar Nilsson/LO, 1981-10-28 (på polska, sv. 

utkast), och telex från Waclaw Korczynski, ”Landsrådets internationella 
avdelning”, till Gunnar Nilsson, 1981-11-18, polsk text och svensk över-
sättning i F26B:5, LO-ARAB. Lennart Forsebäck, NFS, till styrelsen, 
1981-11-23, och telegram 1981-11-30, NFS:214, 235. Planeringen för 
polackens eventuella besök hade dock fortsatt; inbjudan 1981-11-26 av 
LO:s internationelle ombudsman Erik Karlsson till en pressträff med 
Wałęsa den 3 december; F26B:5, LO-ARAB, och programplanering/-
diverse telegram i NFS:235. 

248 Kryptos stavning normaliserat; ”kan” spärrat i telegrammet; 1981-12-10, dnr 
408, mapp 154, HP1 EP, UD. Se vidare hos Molin. 

249 CCOO: Comisiones Obreras. 
250 Om diskussionerna inom EFS se Misgeld, Den fackliga europavägen, s. 195-

200; om Spanien och Solidaritet se Faraldo: ”Spain”, s. 51-73. 
251 Om ÖGB och Solidaritet se Rathkolb, ”Austria”, s. 269-288. 
252 Formulering i ett internt meddelande till Gunnar Nilsson; F26B:6, LO-

ARAB. Telegram ÖGB till LO med inbjudan, 1981-12-02, och en kopia 
av Vetters brev till Anton Benya, ÖGB:s president, med följebrev till 
Gunnar Nilsson, 1981-12-07, dnr 1981-int-123, ibid. 
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253 Vädjan från Solidaritet/Wałęsa, skrivelse och telegram 1981-12-19, förmed-

lad via FFI, Circ. No. 48, 1981-11-23, och EFS, 1981-11-26; dnr 1981-int-
104, F09A:3 och F23:92, LO-ARAB. Telex 1981-11-24 från ambassaden i 
Warszawa till UD om Wałęsas vädjan och den kritik som den hade väckt, 
bl.a. därför att det skulle finnas tillräckligt med mat på landsbygden; dnr 
400 (401 på eng.), mapp 153, HP1 EP, UD; krypto 1981-11-26, dnr 394, 
ibid. Solidaritets meddelande i telex från Gdańsk 1981-12-11, F26B:7, 
LO-ARAB. 

254 Det skulle leda för långt att närmare presentera de otaliga protestyttrandena. 
Uttalanden av en rad fackliga organisationer i Norden, Europa och 
världen återfinns i AIC:s och i LO:s arkiv, bl.a. F26B2-4, F23:92, LO-
ARAB, och i NFS:235, 269. Jfr aic-bulletinen 1981:7/8 s. 17-19. Här 
nämns bara några viktiga exempel. 

255 Se Jaworski, ”Sverige och polska Solidaritet”. 
256 ”LO och TCO protesterar mot utvecklingen i Polen”, Pressmeddelande 1981-

12-14 från LO och TCO (på svenska, engelska, tyska och franska), 
26B:3,4,6, LO-ARAB; en sammanställning av LO:s stöd 1980-1981 till 
Solidaritet i ett pressmeddelande samma dag, dnr 1981-int-133, F09A:3, 
ibid. 

257 Nordiska Metallarbetaresekretariatets styrelse beslöt vid möte i Stockholm 
att skicka ett telegram till Polens regeringschef; prot. 1981-12-17/18 § 9, 
N-Metall, ARAB. GF FS-prot. 1981-12-14 §§ 4,18,20 (Ture Mattsons 
rapport om Polen), GF. Två år senare, vid årsskiftet 1983/84, gjorde 
undertecknad tillsammans med Marcej Zaremba ovan nämnda första 
intervju med Ture Mattsson om hans verksamhet i Polen, XA-ARAB 07-
00568-572. Initiativtagaren var Gudmund Larsson på LO som själv hade 
goda kontakter med polska aktivister. Erik Karlsson, chefen för LO:s 
internationella enhet, skaffade fram de nödvändiga resurserna.  

258 Mina kursiveringar. 
259 NFS presidium förslag till uttalande, genom NFS generalsekreterare Lennart 

K. Forsebäck, 1981-12-14, enligt handskriven anteckning stoppat av 
FFC/SAK:s representant; telegram FFC/SAK till NFS, 1981-12-14; ”FFC:s 
uttalande om situationen i Polen”; NFS:214, 235, 269. Vid Nordiska 
Metallarbetaresekretariatets styrelse, Stockholm, prot. 1981-12-17/18 § 9, 
hänvisade den finske representanten till att ”Finska LO har uttalat att det 
är Polens interna sak men fördömer fängslandet av fackliga represen-
tanter.” N-Metall, ARAB. 
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260 NFS styrelsemöte i Helsingfors; Stefan Trzciński, chefen för Solidaritets 

informationskontor i Stockholm, var inbjuden att delta i mötet och rap-
porterade om situationen i Polen; inbjudan och protokoll i NFS:241; 
skrivelse till ambassaden, 1982-03-12, NFS:269; 138 SIKiS:138. Uttalande 
i Informationsbulletinen 1982:11, s. 26f. 

261 Sammanträde med SAP:s och LO:s utrikespolitiska beredningsgrupp i 
Riksdagshuset, inbjudan av Pierre Schori, om främst Polen o. Turkiet, 
1981-12-15; dnr 1981-int-133, F09A:3, LO-ARAB; handskr. notis om 
beslut för planerade åtgärder, bl.a. att SAP skall ”uppmana regeringen att 
ge katastrofhjälp till Polen samt att staten ger bidrag till frivilliginsam-
lingar för Polen med samma belopp som insamlas.” F26B:3, ibid. Social-
demokratiska Riksdagsgruppen, prot. 1981-12-15 § 3, antar berednings-
gruppens och gruppstyrelsens förslag till protestuttalande om Polen; 
A2:25, S-RD. Uttalandet även i NFS:235. Engelsk version (1981-12-17) i 
Schori:62. LO:s, TCO:s och SAP:s protest i LO-tidningen 1981:51-52. Se 
även ovan om Socialistiska Internationalens andra uttalande (1981-12-29).  

262 Uttalanden av den svenska regeringen/utrikesminister Ola Ullsten om Polen 
1981-12-14,16,18, Utrikesfrågor 1981, s. 196-199. Krypto ambassaden i 
Warszawa till UD 1981-12-16, dnr 486, mapp 155, HP1 EP, UD; Pro-
memoria ”Polske ambassadören kallas till utrikesministern” [Ullsten], 
1981-12-16, ibid.; krypto ambassaden till UD 1981-12-17 om polsk kritik 
mot Solidaritets verksamhet i Sverige och problem för svenska journa-
lister i Polen, dnr 495; även 1981-12-18, dnr 520, ibid.; PM UD om 
polske ambassadörens besök hos utrikesministern, 1981-12-17, ibid. 
Även en promemoria 1981-12-17 ”Uppvaktning av polsk organisation 
hos utrikesministern”, ibid. Det rörde sig om fyra polska organisationer, 
bland dessa ”Solidaritet i Sverige” och ”polska moderater” som tackade 
för utrikesministerns uttalande och föreslog olika åtgärder, men inga 
löften noterades. 

263 Uttalanden m.m. i F26B:3 o. 6, LO-ARAB; AIC:40; NFS:269; cirkulär SAP 
om Polen-demonstrationer med LO och insamlingar via i-fonden, 17 
dec. 1981, NFS:235; se även dnr 1981-int-082, EFS:34, LO-ARAB; 
rapport och uttalanden F1:22, ibid. 

264 Diskussion om detta vid en ”Polen-genomgång” på UD, PM 1982-01-11, 
mapp 157, HP1 EP, UD. Se även skildringen av diskussionerna kring 
Polen i Theutenberg, Dagbok från UD (vol. 1), s, 59-71. 76.  

265 Gunnar Nilsson/LO och Lennart Bodström/TCO till Polens ambassadör i 
Sverige, 1981-12-23, F26B:4, LO-ARAB. Pressmeddelande LO 1981-12-
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20: ”Svaret blev nej – LO och TCO får inte skicka delegation till Polen”, 
F26B:4, ibid. LO-tidningen 1982:1-2 (1982-01-14), s. 16: ”Polskt nej till 
LO och TCO”. 

266 Chiffer Stockholm till Warszawa 1981-12-23, dnr 443, mapp 156, HP1 EP, 
UD, om Gunnar Nilssons besök på polska ambassaden med ansökan om 
visum för att besöka Lech Wałęsa m.fl.; Promemoria ”Polske ambas-
sadören kallas till utrikesministern”, 1981-12-16, ibid.; Aide-memoire 
polska ambassaden i Stockholm till UD genom presschefen Magnus 
Faxén, 1981-12-23, ibid.; chiffertelegram UD till ambassaden i Warszawa 
om Fälldins uttalande: ”[…] Mot allt förnuft har makthavarna i Warsawa 
[sic!] slagit in på ofrihetens och våldets väg. […] en självklarhet att i 
handling visa vårt stöd och engagemang för Polens folk […] genom att 
t.ex. ge rejäla bidrag till de hjälpsändningar till Polen som organiseras på 
olika håll i Sverige.” Dnr 561, ibid. 

267 Bl.a. PM/Aide Memoire 1981-12-29, mapp 156, HP1 EP, UD; Promemoria 
1981-12-23, ibid.; telegram ambassaden Warszawa till Stockholm, 1982-
02-16, dnr 134, mapp 160, HP1 EP, UD. 

268 EFS, Exekutive Bryssel, 28-29 jan. 1982, protokoll § 3 och 6, bilaga CP 04/82, 
vol. 155, European Trade Union Confederation (ETUC), IISG; rapport 
av Hans Fogelström, 1982-02-03, dnr 1981-int-134, EFS:35 o. F0A:3, LO-
ARAB. 

269 FFI-cirkulär om kuppen, protester och diverse aktioner m.m. under slutet av 
1981 och första hälften 1982 i F26B:7, ibid. 

270 FFI, Statement on Poland 1981-12-16; närvarande vid mötet för LO: R. 
Molin, E. Carlsson [sic], för TCO S. Fockstedt; FFI Circular No. 3 (1982), 
1982-01-12; F26B:7, ibid. Om manifestationens genomförande i de väst-
europeiska länderna se artiklarna i Goddeeris (ed.), Solidarity with Soli-
darity; om FFI:s och WCL:s engagemang Christiaens, ”The ICFTU and 
the WCL”, ibid. s. 112ff. 

271 Beslut av Landssekretariatet, bl.a. att bidra med finansieringen: Hearing om 
fackliga rättigheter, bl.a. i Polen, 13-14/3 1982, AU-prot. 1982-02-12 § 
7:1, LS-prot. 1982-02- 22 § 7c, LO; dnr 1982-int-062, LO-ARAB. 
Inbjudan i F02 I:15, SAP. 

272 Formulering i LO-tidningen 1982:11 (1982-03-18) s. 2 (om manifestationen); 
Elon Johansson, ”En protest mot stormakterna”, s. 10, ibid. 

273 I programmet ”Norsk Folkhjälp”. Om publikationer rörande Polen av Gun-
nar Fredriksson, Mika Larsson och Charles Kassman se ovan. 
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274 Riksdagens protokoll 1981-1982, nr 99-100, 17 mars 1982, s. 11-20, citat s. 

18. Olof Palmes tal den 13 mars i 2.4.0:10, OP. 
275 Vladimir Dedijer, Rom, till Gunnar Nilsson om Polentribunal, handskr., 

med följebrev/förmedlat av Vivi Löfstedt, 1982-01-17, LO F26B:6, LO-
ARAB. Telex Sveriges ambassad i Rom/Lewenhaupt till UD, kopia till 
LO, om den planerade tribunalen, 1982-01-18, ibid. Enligt Cavallucci & 
de Amicis, ”Italy”, s. 99 (not 91), som citerar polska källor, hade den 
socialdemokratin närstående italienska fackliga centralorganisationen 
UIL lanserat förslaget. 

276 Material om manifestationen under dnr 1982-int-062 i F09A:6, LO-ARAB, 
och i F02 I:15, SAP. Där finns även utskrifter av talen. Förtydliganden 
om manifestationen i ett brev från Solidaritets informationskontor i 
Stockholm till DN, 1982-03-15, F26B:7, LO-ARAB. Rapporter bl.a. i 
Gruvarbetareförbundets prot. 1982-03-24 § 57, A3A:34:1, Gruvindustri-
arbetareförbundets arkiv, ARAB (hädanefter: [signum], Gruv). 

277 Genom statsminister Thorbjörn Fälldin, 8 febr., utrikesminister Ola Ullsten, 
3 febr. o. 26 mars 1982, Utrikesfrågor 1982, s. 150, 167, 168, efter en rad 
uttalanden och markeringar av regeringen i december 1981, Utrikes-
frågor 1981, s. 196-199. 

278 Korrespondens och tal i vol. 1, Maria Borowska, Karta IPA, Warszawa. 
279 F26B:8, LO-ARAB; 3.2:378, OP. Förslaget stöddes av flera västliga fackliga 

organisationer, se bidragen i Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity. I 
Danmark stöddes det av LO, men inte av socialdemokraterna, se Boel, 
”Denmark”, s. 229. 

280 Enligt ett brev från NFS generalsekreterare Lennart Forsebäck till ord-
förandena i medlemsorganisationerna, dnr 01.400, 1982-09-09, NFS:241; 
ytterligare vädjan om fredspriset till Wałęsa i NFS:269. 

281 Nobeltalet i F26B:7, LO-ARAB. 
282 Se György Konrád m.fl., Polens frihet – och vår, Stockholm (Ordfronts 

förlag/Dagens Nyheter) 1983. 
283 GF hade 1980/81 vissa kontakter med bl.a. DDR och Sovjetunionen, 

inklusive besök av delegationer, vilket även beskrivs i Grafia. Även 
senare under 1980-talet rapporteras i förbundstidningen om fackliga 
organisationer i Öst, t.ex. i 1986:15 (1986-09-10) om FVF:s kongress 
1985. Men 1982 bordlade GF:s förbundsstyrelse efter Ture Mattssons 
vädjan om ett tillfälligt uppehåll en inbjudan från det ungerska förbun-
det. Styrelsen var dock inte enig; prot. 1982-02-09 § 8, GF. Vid styrelse-
mötet den 14 april 1982 var man fortfarande inte enig men sade nu ja till 
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ett besök i Ungern, prot. § 3, ibid. Däremot ville man inte bjuda in det 
sovjetiska förbundet. Men inom GF:s ledning med en stark kom-
munistisk grupp fanns även reservationer mot kontakter ”med USA och 
NATO-länderna”. På GF:s kongress 9-15 augusti 1986 fanns officiella 
gäster från Sovjetunionen, DDR och Ungern; Grafiska Fackförbundet, 
Protokoll: Grafiska Fackförbundets 4:e ordinarie kongress 9-15 augusti 
1986, [Stockholm] (GF) [1987], s. 5f. och 38-42 (tal). 

284 Nordiska Metall, prot. styrelse 1981-12-17/18 § 9: nya kontakter med 
Sovjetunionen stoppas; N-Metall, ARAB. Gruvindustriarbetareförbun-
dets arbetsutskott besvarade i febr. 1982 inte brev från det sovjetiska för-
bundet, E17:7, Gruv. Förbundsstyrelsen 1982-05-31, prot. § 94, tackade 
nej till inbjudan från det sovjetiska förbundet, A3A:36, ibid.– Bogdan Lis 
(2009-05-27): det var ett problem för Solidaritet att LO och DGB 
fortsatte att upprätthålla kontakter med ”Praginternationalen” [FVF]. 
Men enligt min mening överskattar Lis betydelsen av dessa kontakter, 
åtminstone för LO:s del. LO:s korrespondens med organisationerna i 
”Öst”, särskilt i Sovjetunionen och DDR, var återhållsam, ibland avvisande 
(gäller t.ex. ”fredsinitiativ”); se t.ex. E9A:120, LO-ARAB. 

285 LO:s protest mot upplösning av Solidaritet: LO-nytt 1982:136; uttalanden av 
många LO-distrikt m.m.; uttalande av Gunnar Nilsson 1982-10-12, 
F26B:6,8, LO-ARAB; NFS:269. PM ambassaden Warszawa (Wingren/Thy-
berg) till UD och LO om Polens nya fackföreningslag, 1982-10-20, 
F26B:6, LO-ARAB. 

286 Utkast och uttalande, krav från finska Tjänstemannaorganisationernas 
Centralförbund (TOC) att skjuta upp och Forsebäcks brev på polska till 
Jaruzelski i NFS:269; F26B:6, LO-ARAB. 

287 OPZZ: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (Allpolska 
fackliga alliansen); se vidare Tibor T. Meszmann, ”Poland, trade unions 
and protest, 1988–1993”, i Ness (ed.), The International Encyclopedia of 
Revolution and Protest IV, s. 2707-2010. Även David S. Mason, ”Poland’s 
New Trade Unions”, Soviet Studies 1987:3 (Longman, University of Glas-
gow), s. 489-508. Militärlagarna upphävdes den 22 juli 1983 efter påven 
Johannes Paulus II andra besök i Polen, men en mängd restriktioner be-
hölls för att garantera regimens kontroll. 

288 Tal av förbundssekreteraren Göran Söderlund om Polen och i-fonden på 
GF:s kongress 1982, se Grafiska Fackförbundet, Kongressprotokoll: 3:e 
ordinarie kongress 17-22 oktober 1982, Stockholm (GF) 1983, s. 375f., tal 
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av Olof Palme s. 376-89, uttalanden s. 587ff. Om TCO: Informations-
bulletin 1982:13, s. 14f. 

289 Citat ur LO:s pressmeddelande 1982-11-09, NFS:269; International trade 
union news ITN/19, 12. Nov. 1982, ibid. Se även Goddeeris (ed.), 
Solidarity with Solidarity, flera bidrag. 

290 Om denna problematik, inte minst diskussionerna inom FFI och EFS, se 
Misgeld, Den fackliga europavägen, del II:3 och följande. 1983 tog LO 
emot fackliga besök från Sovjetunionen (AUCCTU): LO, Landssekre-
tariatets verksamhetsberättelse för 1983, s. 79, 85, och för 1984 s. 48, 54: 
besök från bl.a. Jugoslavien (CTUY) och Kina (ACFTU). 

291 Nordiska Metall styrelsemöte Oslo 27 sept. 1984, prot. § 7a: Svenska Metall 
hade kontakt med det sovjetiska förbundet, till skillnad från det norska 
förbundet; Nordiska Metalls styrelsemöten Jørlunda 3-4 dec. 1984, § 6, 
Helsingfors 25-26 april 1985, § 5, Jørlunda 3-4 dec. 1985, § 5: fortsatt 
oenighet både inom Norden och i förhållande till IMF. Men endast 
bilaterala kontakter skall finnas. Vid styrelsemötet i Jørlunda 2-3/4 1987, 
§ 10, noterades vissa öppningar men med fortsatta reservationer. Vid 
styrelsemötet 1-2 dec. 1988 i Stockholm, § 4, konstaterades ”en spän-
nande utveckling” som var på gång inom Östblocket och att det var vik-
tigt med kontakter, inte minst när det gällde miljöfrågor. N-Metall, 
ARAB. Ytterligare omfattande material i LO:s arkiv (FFI) på ARAB, i 
förbundsarkiven (Metall, GF och Gruv) och i ICFTU, IISG. 

292 Lennart Bodströms uttalande om Solidaritet, 1982-10-10, Utrikesfrågor 1982, 
s. 158 och s. 59 (citat). 

293 Enligt SvD 1982-11-07 skulle Bodström ha sagt att Sverige inte bör ”kritisera 
andra länder på grund av deras politiska konstruktion. Vi har att upp-
fatta staterna sådana som de är. Det måste vara deras sak att bestämma 
sina egna förhållanden.” Uttalandet skulle i och för sig ha handlat om 
Vietnam, men skulle kunna lika väl tillämpas på Polen. Under denna 
debatt – eller kampanj, riktad mot utrikesministern – fick han Olof 
Palmes och partiledningens stöd som uttalade sig både för den öst-
europeiska demokratirörelsen och freds- och avspänningspolitiken. Se 
även olika versioner om den s.k. ”doktrinens” tillkomst hos Sverker 
Åström, Ögonblick: Från ett halvsekel UD-tjänst, Stockholm (Bonnier 
Alba) 1992, s. 138f., hos Theutenberg, Dagbok från UD (vol. 1), s 87f., 
och Lennart Bodström, Mitt i stormen, Stockholm (Hjalmarson & Hög-
berg) 2000, s. 204ff. Se även Ulf Bjereld & Marie Demker, Utrikespoli-
tiken som slagfält: De svenska partierna och utrikesfrågorna, Stockholm 
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(Nerenius & Santérus förlag) 1995, s. 325. VU-prot. 1982-10-24 § 139; 
PS-prot. 1982-11-25 § 71; A3A:15 och A2A:29, SAP. Utrikesfrågor 1983, 
s. 9, 51. 

294 LS-prot. 1982-08-30 § 7d, LO; dnr 1982-int-375, F09A:15: utkast (1982-08-
27) och uttalande av LO och TCO, efter en vädjan från FFI/Kersten, 
1982-08-20; information från LO genom Fogelström, 1982-09-02, LO-
ARAB; Z. Bujak m.fl. hade fått ut en vädjan om sympatiåtgärder inför 
denna dag, 28 juli; LO-nytt nr 106; aic-bulletinen 1982:7, s. 2. Material 
även i F26B:6, 9, LO-ARAB, i AIC:14 och NFS:269. 

295 Upprop i-fonden/AIC om Polen ”1 år senare”, 1982-11-19 och odaterade 
brev m.m., AIC:9; Informationsbulletinen nr 17, 1983, s. 12ff. LO och 
LO-distriktet i Stockholm höll den 13 december årligen protestmöten 
utanför Polens ambassad i Stockholm. Se t.ex. LO-tidningen 1985:50 
(1985-12-13) s. 4: Christer Nilsson, ”LO ’adopterar’ fängslad polack” 
(polacken var Władysław Frasyniuk); ibid. 1985:51-52 (1985-12-20), s. 
15: ”Solidarisk ljuspunkt i lussenatten”. Den 13 dec. 1982 talade Rune 
Molin (vald till LO:s andre ordförande fr.o.m. 1983) vid en demon-
stration, text i SIKiS:115; tackbrev av Marek Michalski, Solidaritets infor-
mationskontor i Stockholm, till Rune Molin, 1982-12-14, ibid. vol. 148. 

296 AIC, upprop med anledning av tvåårsdagen (13 dec. 1983) och annat 
material, AIC:29; aic-bulletinen 1983:7-8, s. 40. Landssekretariatets brev 
genom Stig Malm till Jaruzelski med anledning av treårsdagen för 
Gdańsk-avtalet, LS prot. 1983-08-29, § 9, LO: brev med samma datum 
dnr 1983-int-401, F09A:24, LO-ARAB; brevet publicerades; uppmaning 
till uttalanden och demonstrationer från FFI (5 aug) och Solidaritets 
informationskontor (SIKiS:116); flera förbund ställde sig bakom upp-
ropet, t.ex. Gruv, FS-prot. 1983-08-23 § 167, A3A:37 och E17:7, Gruv; 
material även under dnr 1983-int-379, F09A:23, LO-ARAB. Talutkast av 
Halina Goldfarb, Solidaritets informationskontor, för LO:s sekreterare 
Margareta Svensson, kring 13 dec. 1983, AIC:41; material även i AIC:11, 
15 o. 29; F26B:7, LO-ARB. Svenssons tal i Informationsbulletin nr 16, 
januari 1984. H. Goldfarb till Bernt Nilsson: textförslag för ett tal den 31 
aug. 1984, bl.a. om frigivning av Bogdan Lis, 1984-08-28, SIKiS:135. 

297 Kopior av rapporter från ambassaden i Warszawa: ”Jaruzelski talar inför nya 
fackliga organisationer”, 1983-08-26, och ”Rakowskis möte med varvs-
arbetarna i Gdansk”, 1983-08-25, i AIC:41 (skrivelser Lars-Erik Wingren, 
Warszawa 1983-09-03, dnr 159 och 160, HP1 EP, mapp 171, UD). Se 
även Rakowski, Es begann, s. 112ff. om detta besök och ”duellen” med 
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Wałęsa. Rakowski blev 1988 premiärminister, 1989 ordförande för 
Förenade arbetarpartiet, vilket han kom att upplösa i januari 1990. 

298 Som exempel Metalls förbundsstyrelse, prot. 1985-11-27 § 2, rapport FS-
beredning, bilaga A, appell om Polen från Informationskontoret via LO: 
”noteras”; A3 1985:IV, Metall. 

299 Till exempel uttalande av LO-distriktet Stockholms län för bland annat B. 
Lis, skickat till Jaruzelski, 1985-02-22; A0III/21 Karta. 

300 Eftersom flera mindre förbunds resurser var ansträngda på grund av inter-
nationella förpliktelser utlovade LO stöd, till exempel till Gruvindustr-
iarbetarna; förbundsstyrelsens prot. 1986-05-22/23 § 389, A3A:41, Gruv. 

301 Se t.ex. de återkommande uppropen och redogörelserna i aic-bulletinen. 
302 Visst material om organisationer som ”Polenkommittén Malmö-Lund”, 

”Kommittén Polen-Solidaritet” och andra Polen-kommittéer i landet 
finns på ARAB i bl.a. LO:s samling rörande Solidaritet (F26B), i AIC:s 
och i-fondens och i Socialistiska Paritets arkiv, ARAB. Ett utförligt 
material finns även i Ośrodka KARTA (KARTA Center) i Warszawa. 

303 Telex på polska från LO till Solidaritet och svenskt utkast/översättning 1981-
11-18; svar samma dag, F26B:5,6, LO-ARAB. Telex från och till Gdańsk, 
1981-12-07, F26B:7, ibid.. Telex FFI 1981-11-25 och 1981-12-15, 
FFI:F1:3, dnr 1981-int-109. LO-ARAB. 

304 DN 1981-12-22; jfr även ett möte 1985-06-12/13 mellan kommunist- och 
arbetarpartier ”i Europas kapitalistiska länder” i Paris, med ett tal av 
Johan Lönnroth om socialismens stagnation, inte minst på grund av 
Polen och bristen på demokrati. F7b:6, Vpk:s arkiv, ARAB. Se även Bo 
Hammars kritiska publikation Från förnyelse till militärstyre: En skrift 
om Polen, Stockholm (Vänsterpartiet kommunisterna) 1982. 

305 Även om dessa aktioner efter den 13 december finns ett omfattande material, 
när det gäller arbetarrörelsen inte minst i AIC:s och i-fondens arkiv. Om 
aktioner i andra länder se bl.a. Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity. 

306 AIC:s chef kunde i oktober 1981 meddela att ”Polen-insamlingen snart 
närmar sig en miljon kronor – och det är främst pengar från lokala fack-
föreningar”. Härmed avsågs alltså inte de medel som LO centralt ställde 
till förfogande. Bengt Säve-Söderbergh till Ola Fritiofsson, SSU-för-
bundet, 1981-10-26, AIC:8. Jfr LO-Nytt nr 88, 1981-09-02: ”Stor insam-
ling för Solidaritet”, F26B:4, LO-ARAB. 

307 Circ. 94/1981, ibid., och bl.a. AIC:40. 
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308 Rapport med förslag och upprop av Bengt Säve-Söderbergh, även hand-

skrivna anteckningar om aktioner m.m. (utan datum), F26B:3,4, LO-
ARAB; AIC:40. 

309 De undertecknande organisationer var LO, SAP, SSKF, SSU, Broderskaps-
rörelsen, ABF, KF och Unga Örnar, 1981-12-23, F26B:4; F26B:7, LO-
ARAB; Olof Palme och Gunnar Nilsson ”Till chefredaktören”, 1981-12-
23, AIC:8. TCO: Sven Fockstedt 1981-12-22, TCO dnr 0 90-184, F26B:4, 
LO-ARAB. Se även Gruvindustriarbetareförbundet, förbundsstyrelsen 
1982-12-19/20, prot. § 5, A3A:345; Circ. 1981:50, 1981-12-30, B5:11, Gruv. 

310 Pressmeddelande ”LO:s kontakter med Solidaritet i Polen” med en samman-
ställning av stödet hittills, 1981-12-14, dnr 1981-int-133, F09A:3, LO-
ARAB. Sammanfattande artiklar i Grafia 1981:17, s. 2-6, och 1981:21-22, 
s. 32-34. Sammanställning på svenska (med anteckning om TCO:s bidrag 
för tryckerierna: 200 000 kr) och engelska, 1982-03-08, F26B:6, LO-
ARAB; brev med listor 1982-03-19, ibid., FFI:s redovisning 1982-05-06, 
ibid. I Grafia 1981:17 finns en beskrivning av hela arbetet med 
tryckerierna fram till september 1981, under huvudtemat ”Solidarność: 
LO:s och GF:s insatser i Polenfrågan”. Beslut av LO:s AU 1985-12-18 om 
överföring och avveckling av kontot. AU prot. § 7.1, LO, och dnr 1985-
int-422, LO-ARAB. Utförligt material om slutredovisningen, både FFI:s 
och LO:s, finns spritt på många håll, det som angick FFI finns i F26B:6,7, 
under dnr ovan, och i F09A:48, LO-ARAB. 

311 Gunnar Nilsson om det internationella arbetet, bl.a. om situationen i Polen i 
LO:s representantskap 1982-04-24, Rep-prot. § 8 (årsmöte), LO. Lands-
sekretariatets berättelse för 1981 innehöll ett längre avsnitt om Polen och 
Polenhjälpen: ”Stor uppmärksamhet har ägnats utvecklingen i Polen och 
i Turkiet”, s. 129. Ett särskilt, relativt utförligt avsnitt handlar bara om 
Polen, bl.a. om uppdraget att samordna, efter Wałęsas brev till FFI, om 
GF och tryckerierna i Gdańsk och Wrocław. Man påpekade att det 
svenska fackliga bidraget för tryckerierna var ungefär lika stort som det 
av alla andra FFI-medlemmarnas tillsammans som hade slussats via LO. 
Direktinsatserna från andra länder är alltså inte inräknade. Vidare rap-
porterar man om bildandet av Solidaritets informationskontor som dock 
knappast hade kommit igång under slutet av 1981, och om den huma-
nitära hjälpen. Även Solidaritets delegation till LO i februari 1981 
nämndes och problemen efter krigsstillståndet; s. 139-141. 

312 I-fondens Polenkampanjer återspeglas tydligt i aic-bulletinen, t.ex. 1982:1, s. 
1-6, med upprop och artiklar om insamlingar, kampanjer och om 
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situationen i Polen. Delvis av Informationskontoret upprättade listor om 
läger och fängelser, t.ex. 1982-01-12, i AIC:8,14,40. I-fondens styrelse-
möten med dithörande bilagor och förslag, även samtalsanteckningar 
med Solidaritets polska sympatisörer (representanter) i Sverige och ut-
smugglade uttalanden i AIC:40. Redovisningstablåer från Informations-
kontoret och ansökningar m.m. 1982-1988 i bl.a. SIKiS:121,138,148. Se 
vidare P. Jaworskis bidrag i denna bok. 

313 LO-distriktets i Stockholm Polenkommitté: protokoll med diskussion om 
utsikter, åtgärder och informationer, 1981-01-4 och 25, AIC:40. 

314 Material om Polen-Solidaritet i Socialistiska partiets arkiv (SP), ARAB. 
Polen-Solidaritet upphörde 1984 och överlämnade kvarvarande medel 
till Informationskontoret, 1984-11-20; SIKiS:149. LO, Distriktscirkulär 
5/1982/Sektionscirculär 3/1982, 1982-01-15 om bl.a. ”politiska” ”Solidar-
nosc-kommittéer” ”runtom i landet”, F26B:6, LO-ARAB. KAF/SP Cirk. 1 
o. 4/1982 om bl.a. Polensolidaritet och en nationell konferens 30-31 jan. 
1982, 1982-01-8 o. -27, SP vol. 440,334, ARAB. LO och TCO var inbjud-
na men deltog inte; inbjudan och program till Torbjörn Karlsson [sic] av 
Irene Johansson Wiik, 1982-01-21, med handskr. notis att inte delta, 
F26B:6, LO-ARAB. 

315 Se P. Jaworskis version i denna bok. J. Święcicki ger sin syn i memoarerna 
(manuskript ”Vem bryr sig?”, s. 53f). Ett utförligt material om dessa 
uppgörelser i arkivet efter Solidaritets informationskontor och i F26, LO-
ARAB, i AIC (bl a vol. 40). Gunnar Nilsson drogs i januari 1982 också in 
i dessa strider som ledde till polemik även i pressen; F26B:6 med en 
handskr. anteckning av Nilsson för T. Carlsson, utan datum, där han 
meddelar att det var dags att lösa frågan; LO-ARAB. 

316 Thorbjörn Carlsson, ”Extra meddelande” 1981-12-17, F26B:2, ibid. 
317 Om IPA och NED se Heino & Törnquist-Plewa, ”Svenska Stödkommittén”, 

s. 33ff. Se ovan om AFL-CIO, NED och om kommittén i Södra Sverige/-
Lund. Om NED och IPA se även Domber, ”National Endowment for 
Democracy” i Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 
537. 

318 Niosidigt krypto av Thyberg till Stockholm, 1982-01-11 ”Läget i Polen”, 
”inför pol-chefens besök i Bonn”, med utförliga och intressanta, 
samtidigt pessimistiska kommentarer om maktrelationerna i Jaruzelskis 
Polen, dnr 31, mapp 157, HP1 EP. UD. 

319 Tham nämnde Röda Korset, Rädda Barnen och Lutherhjälpen. Tham var 
ännu folkpartist. Promemoria ”Polen-genomgång hos kabinettssekre-
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teraren Leifland, 1981-12-28”, mapp 156, HP1 EP, UD. Krypto till UD 
1981-12-29, dnr 612, ibid. 

320 Korrespondens mellan ambassaden i Warszawa och UD, kopior i AIC:40. 
Skrivelser från UD/Lennart Eckerberg (polchef) till generalsekreterarna 
för Röda korset, Lutherhjälpen och Rädda barnen, 1982-01-15, dnr 219, 
mapp 158, HP1 EP, UD; till AIC och andra hjälporganisationer 1982-01-
27, mapp 159, ibid. Om transporterna, med formuleringen om ”politiska 
boy scouts”, krypto Thyberg till Stockholm, ”Säkerhetsläget” 1982-01-12, 
dnr 37, mapp 158, ibid.  

321 Se Göran Jacobsson, ”De hittade lönnfacket. För Solidarnosc i polskt fänge-
lse”, Arbetarhistoria, 2006:4, s. 18-23, om sitt och kamraten Niklas 
Holms öde i december 1983. De hade skickats ut av AIC, men var aktiva 
i trotskistiska organisationer; krypto från ambassaden till UD, skrivelser 
m.m. om polska målet med Göran Jacobsson och Niklas Holm; utförlig 
dokumentation och efterspel; 18 nov–30 dec. 1983, R49 mål EP del 39b 
uppslag 10, UD Riksarkivet. Lennart Järn, utskickad från kommittén i 
Lund med en långtradare innehållande en av de största transporter som 
skickats, åkte fast i november 1986. Han dömdes till ett betydligt längre 
straff men släpptes efter ett halvt år. Heino & Törnquist-Plewa, ”Svenska 
stödkommittén”, s. 39 (som skriver att Järn åkte fast i februari 1986 vilket 
inte kan stämma). Sistnämnda artikel bygger bl.a. på intervjuer. Material 
om kampanjerna för att få Lennart Järn fri finns utspritt i flera arkiv 
(UD, AIC, KATA m.fl.). Även Wałęsa nämner detta fiasco: The Struggle 
and the Triumph, s. 110, och även Peter Schweizer, Victory: The Reagan 
administration’s secret strategy that hastened the collapse of the Soviet 
Union, New York (Atlantic Monthly Press) 1994, s. 266. 

322 Mest förekommande i detta avseende i UD:s material är kommittén i Lund 
som 29 januari uppvaktade en avvaktande utrikesminister Ullsten; PM/-
samtalsanteckningar 1982-01-29, med tre bilagor om kommitténs verk-
samhet; mapp 159, HP1 EP, UD. 

323 Inger Bengtsson/AIC till Mats Staffansson/UD, 1982-08-27, AIC:9. PM 
1984-03-17 till olika hjälporganisationer, AIC:43. 

324 När det gäller officiella svenska instanser se den något fantasifulla beskriv-
ningen av aktiviteterna och den politiska kontexten i Peter Schweizer, 
Victory, s. 35ff., 55-123, 144ff., 158-170, 222-231, 256ff. och 264ff. Men 
det finns ändå en verklighetsbakgrund, även om Schweizers och hans 
svenska eftersägares (Ola Tunander, Mike Winnerstig m.fl.) påståenden 
är obevisade. Se Misgeld, ”Olof Palme, CIA och Polen”. Se även Viktor 
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Sebestyen, Revolution 1989: The fall of the Soviet empire, New York 
(Pantheon Books) 2009, s. 101, som följer Schweizer, dock utan uppgift 
av källa. Även Domber 2008 hänvisar till Schweizer och källor när-
stående CIA, men är mycket mer försiktig och stundom kritisk. P. 
Jaworski ger i sitt bidrag i denna bok en något annan version och åbe-
ropar bl.a. en muntlig, indirekt förmedlad information lämnad 2012 av 
general Bengt Gustafsson. Denne, som 1982–1984 var departementsråd i 
försvarsdepartementet (1986–1994 Sveriges överbefälhavare), lär dock 
bara ha uttalat sig om myndigheter, inte om regeringen eller regerings-
chefen vilket Schweizer m.fl. gör. 

325 Se t.ex. en artikel i Rude Pravo (Prag) 21 juli 1982 om AFL-CIO och CIA/I. 
Browns och FFI:s aktivitet i Polen; översättning via den svenska ambas-
saden i Prag, överlämnat till LO, 1982-08-24, skr. 105, HP1 EP, UD; 
F26B:8, LO-ARAB. I APK:aren J. Takmans arkiv finns också anteck-
ningar om ett påstått samarbete mellan CIA, AFL-CIO och SAP när det 
gäller Polen; vol. 60, Takman, ARAB. Sammanblandning av humanitära 
sändningar och gods som kommunikationsutrustning m.m. för under-
jordisk Solidaritet var även vanlig när det gällde insatser från andra väst-
europeiska länder. Se Goddeeris (ed.), Solidarity with Solidarity, passim. 

326 Ett par bidrag om andra länder i Jaworski & Kaminski (red.), Świat wobec 
”Solidarności” 1980–1989. 

327 Se Goddeeris, ”Western Trade Unions”; intervju med Marek Michalski 
(Stefan Ekecrantz, Klaus Misgeld och Karl Molin), Warszawa 2009-05-24 
(inspelning hos författaren och på ARAB). Se vidare P. Jaworski i denna 
bok. 

328 Det finns flera exempel i olika ”Polen-arkiv”, till exempel vädjanden till 
förmån för PSP:s tidigare generalsekreterare Juliusz Wilczur-Garztecki; 
Bengt Säve-Söderbergh till Bruno Kreisky, 1982-01-16, AIC:8; med-
delande från SPÖ om Kreiskys lyckade ”intervention”, 1982-04-02, 
AIC:9. Olof Palme vädjade i sitt tal den 13 mars för Wilczur-Garztecki, 
2.4.0:100, OP; Wilczur-Garzteckis tackbrev till Olof Palme och eventuellt 
besök i Stockholm, Warszawa, 1982-06- 25, 3.2:378, ibid. Jfr telex 
Sveriges ambassad i Wien till UD, kopia till LO, 1982-05-17, F26B:6, LO-
ARAB. 

329 Se bidragen i Jaworski & Kamiński (eds.), Świat wobec ”Solidarności” 1980–
1989; Newsweek 18 jan. 1982 om samtal mellan Helmut Schmidt och Ro-
nald Reagan och deras olika uppfattningar rörande Polen; klipp i vol. 64, 
Takmans arkiv, ARAB. Se även Helmut Schmidt, Menschen und Mächte, 
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Berlin (Siedler) 1988 (1987), s. 302, 315 och dens., Menschen und Mächte 
II, s. 60f., 74f., s. 479-514 om hela utvecklingen i Polen och relationen till 
Tyskland. Även Hartmut Soell, Helmut Schmidt: 1969 bis heute. Macht 
und Verantwortung, München (Deutsche Verlags-Anstalt) 2008, s. 852f. 

330 Krypto 1982-01-20: ”Polackernas reaktion på vår lilla markering bekräftar 
vad vi alla visste, nämligen att de verkligen är [spärrat i orig] känsliga för 
västs reaktioner.” Dnr 87, mapp 158, HP1 EP, UD. PM med genomgång 
19 januari 1982, ”Dagsläget i Polen”, bl.a. om flyktingsproblem (även i 
Österrike): ”Polen är dock idag invandrarverkets största problem.” 1982-
01-19, PM mapp 158, HP1 EP, UD. Om Österrike och flyktingfrågan se 
Rathkolb, ”Austria”, s. 279, 283. 

331 ILO/Manuel Araoz, 1981-12-18, svar till Gunnar Nilsson (på hans brev 1981-
12-16) om ILO-mission till Polen, F26B:5, LO-ARAB. Brevväxling mel-
lan Arbetsmarknadsdepartementet och ILO, med utdrag ur ILO:s korre-
spondens med den polska regeringen i januari 1982, PM mapp 158, HP1 
EP, UD. Se även Landssekretariatets berättelse för 1982, s. 89. Polen var 
ett tema på ILO:s arbetskonferens 1982. Påven Johannes Paulus II var in-
bjuden till konferensen och talade där ”i teologiska termer om arbetsmark-
naden och mänskliga rättigheter på ett sätt som lät förstå att han stundom 
hade Polen i tankarna”, ibid. s. 93. Se vidare Goddeeris, ”The Limits of 
Lobbying”; Gumbrell-McCormick, ”Facing New Challenges”, s. 499. 

332 Arbetsmarknadsdepartementet till SAF, LO och TCO, 1983-11-24 och kopia 
av departementschefen Anna-Greta Leijons skrivelse till ILO, 1983-11-
21/24, dnr 1983-int-443, F26B:7, LO-ARAB. Vädjan av Z. Bujak och B. 
Lis m.fl. till ILO och Amnesty International, med anledning av arreste-
ringen av flera Solidaritetsledare, 1983-01-22 (kopior via Informations-
kontoret till LO, 1983-03-02), F26B:7, ibid.; uttalande av FFI:s Exekutive 
1983-05-18/20, 28EB/(d)(i), FFI:66, LO-ARAB; rapport Hans Fogel-
ström/LO, dnr 1983-int-097, AIC:10. Se även: Landssekretariatets berä-
ttelse för 1983, s. 85, och 1984, s. 54 om Polens hot och sedan suspen-
dering av sin medverkan i ILO (1984; formellt 1986). 

333 AIC/Bengt Säve-Söderbergh, ansökan till SIDA och UD, 198[2]-01-19 (i 
brevet ”1981”), AIC:8; brev (rapport och ansökan) ”Katastrofbistånd till 
Polen” till Utrikesminister Lennart Bodström, 1982-10-20, AIC:9. 

334 Ibid. UD:s pressmeddelande 1982-11-11 i LO F26B:6. De egna (insamlade) 
medel som Röda korset och Rädda barnen kunde disponera var givetvis 
mycket större. Enligt Jaworski, ”Sverige och polska Solidaritet 1980-
1982”, faktaruta s. 152, samlade Röda korset 1982/83 in 300 milj. kr för 
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Polen och ordnade med 163 transporter; Rädda barnen disponerade 
1981/82 c:a 39 milj. kr för Polen, Lutherhjälpen 40-50 milj. under samma 
period, och 115 lastbilar. Eftersom källorna för dessa uppgifter inte 
redovisas närmare i artikeln, är det svårt att bedöma siffrorna. För-
fattaren antyder också (s. 153) att AIC och i-fonden skulle ha skickat 150 
transporter från Stockholm ”under några få år”, en uppgift som jag inte 
har kunnat verifiera. 

335 Enligt följande års ansökan; AIC/Säve-Söderbergh till Utrikesminister 
Bodström, 1983-11-16, ”Katastrofbistånd till Polen”; AIC:11, 40. 

336 Ibid.; avslag SIDA till AIC, 1983-12-20, AIC:11. Ansökan även i Schori:62. 
Pierre Schori var nu kabinettssekreterare. Enligt ovan nämnda press-
meddelande 1982-11-11 från UD hade regeringen ”i och med dagens 
beslut sedan juni 1981 givit 34,5 miljoner kronor för humanitära hjälp-
insatser i Polen”. Här avses alltså både de borgerliga och de socialdemo-
kratiska regeringarna. 

337 AIC/Säve-Söderbergh till Utrikesminister Bodström, 1983-11-16, 
”Katastrofbistånd till Polen”, AIC:11,40. 

338 Anförande av Statsminister Ingvar Carlssons inför AIC och Arbetarrörelsens 
fredsforum i Stockholm, om bl.a. utvecklingen i Östeuropa…, 1989-12-
02, Utrikesfrågor 1989, s. 123-136 (130); SIDA till AIC, 1989-12-04, om 
regeringens beslut den 23 nov. 1989: ”Svenskt stöd till Polen via folk-
rörelser och enskilda organisationer”. 30 (av 300) miljoner skall dispone-
ras av SIDA under treårsperioden 1989/90-1991/92. SIDA uppmanade 
till att ansöka, på basis av 20% egeninsats. LO acc. 2008, LO-ARAB 
(kopia hos författaren). LO:s Internationella kommitté, protokoll sam-
manträde 1989-12-12 § 6, IK:5, LO-ARAB. 

339 Bengt Säve-Söderbergh till LO, Socialdemokratiska riksdagsgruppen och KF, 
1982-01-20, AIC:8; KF till AIC 1982-01-29; ibid. meddelanden om lokala 
fackliga insatser. Jfr Säve-Söderbergh 1982-03-08 i AB. 

340 ”Ära i höjden åt Gud / och på jorden frid åt människor av god vilja.” (Lukas 
2:14). 

341 ”the unbelievers”; Katowice, Christmas 1982, AIC:71. I AIC:s och i-fondens 
arkiv finns många tackbrev med ibland starkt religiöst präglat innehåll 
och förböner för de svenska givarna, bl.a. från biskop Domin och från 
Caritasorganisationerna i Warszawa och i Wrocław, t.ex. AIC: 9,40,71. 
Där finns även redovisningar, listor och sammanställningar rörande 
mottagna gåvor (varor) m.m. Samtal med biskop Domin m.fl. noteras 
också i Säve-Söderberghs anteckningsbok för oktober 1983, AIC:41. 
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Biskopen hade också goda kontakter med Lutherhjälpen. Se även krypto 
Thyberg 1982-01-22 om biskop Domin, dnr 95, mapp 158, HP1 EP, UD. 
Cirkulär från diverse fackliga organisationer; 1981-1982; F26B:6, LO-
ARAB. 

342 Se Boll & Świder, ”FRG”, s. 177ff. 
343 Samtal med Bengt Säve-Söderbergh, Stockholm 2008-09-16; Säve-Söder-

bergh på Vittnesseminariet 2010-12-13, i Eriksson (red.), Det började i 
Polen, s. 52f. Se även LO-tidningen 1982:37 (1982-09-16): Pär Tre-
hörning, ”Olja och margarin till Polens folk”. Även Norske Folkehjelpen 
meddelade den 1981-12-16 att man samarbetade med den katolska kyr-
kan, pressmeddelande 39/1981, NFS:269. Thyberg, krypto 1981-12-20, 
informerade om att han sökte kontakt med kyrkan för att utröna om och 
hur Sverige kunde hjälpa de internerade, dnr 539, mapp 156, HP1 EP, 
UD. Ett exempel på hur okonventionellt dessa kontakter mellan AIC:s 
utsända och katolska kyrkan kunde gå till, med vissa dramatiska inslag, 
hos Jacobsson, ”De hittade lönnfacket”, s. 18f. 

344 UD:s pressmeddelande 1982-11-11, F26B:6, LO-ARAB. 
345 EFS, Exekutive (för LO: Rune Molin), Bryssel 1982-01-28/29 prot. § 6, bilaga 

CP 04/82 (Finanskommitté 1982-01-28 § 3), vol. 155, ETUC, IISG; rap-
port av Hans Fogelström, 1982-02-03, dnr 1981-int-134, EFS:35 o. 
F09A:3, LO-ARAB. Frågan nämns inte i rapporten. 

346 Telegram Jef Houthuys (ordf. ACV) till LO, 1982-02-01, med Nilssons 
anteckning, dnr 1982-int-06, F26B:6, LO-ARAB. Däremot mötte DGB:s 
ledare m.fl. påven i februari 1982; Boll & Świder, ”FRG”, s. 177. Även 
Metallinternationalen exekutiv, med Loderer i spetsen, togs 1982 emot 
av påven. Loderer överlämnade då en polsk översättning av IMF-rappor-
ten om Solidaritet och en penninggåva för Solidaritet; imf-nytt (svensk 
utgåva) 1982:9, s. 4. 

347 När det gäller smuggelaktioner är det av naturliga skäl svårt att belägga dem. 
De nämndes i flera intervjuer, bl.a. av Ryszard Szulkin (Klaus Misgeld, 
Stockholm 2009-02-04) och Marek Michalski (2009-25-24). Ture Matts-
sons berättade att han under dessa år fick kontrollera hur LO:s bidrag till 
Informationskontoret användes och då ibland fick ägna sig åt ”dubbel 
bokföring”; samtal 2009-09-01; liknande enligt Marek Michalski (2009-
05-24). Se även Jacobsson, ”De hittade lönnfacken”. Mer om detta av P. 
Jaworski i denna bok som betonar att AIC stod för de ”legala” trans-
porterna, och LO stödde de ”illegala”. Se även ambassadör Örjan Berner, 
Warszawa, till UD, och från UD till bl.a. AIC (AIC:42): PM ”Hjälp-
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sändningar till Polen”, 1985-05-09/13, om tidigare problem med för-
sändelser som inte bara innehöll matvaror och kläder, utan även kopie-
ringsutrustning. UD hade även året innan informerat hjälporganisa-
tionerna om hur försändelserna skulle läggas upp för att undvika svårig-
heter vid tullbehandlingen; PM 1984-04-27, utan drn, AIC:41. Uppgiften 
om lastbilarna av Bengt Colling/AIC ”till redaktionen”, december 1983, 
AIC:11. 

348 Enligt Ture Mattsson handlade det bland annat om små transportabla 
radiosändare och bandspelare med förinspelade band som placerades i 
hisstrummor i stora hyreshus och som med hjälp av en timer vid jämna 
timslag sände det inspelade materialet. De upptäcktes givetvis men 
ersattes med nya. Samtal 2010-01-13. Om apparaternas polske upp-
finnare se P. Jaworski i denna bok. Den teknik som användes bl.a. vid 
underjordiska radiosändningar påminde om polska motståndsrörelsens 
under Andra världskriget vilket också beskrevs av svenska journalister; se 
t.ex. Ragnar Pålsson, ”Förbjuden – men arbetet fortsätter”, Metall-
arbetaren 1982:4, s. 18; Metallarbetaren 1986:4, s. 5, m.fl. artiklar. Verk-
samheten illustreras åskådligt i flera montrar i Solidarność museum i 
Gdańsk. 

349 Samtal med Marek Michalski 2009-05-24. Se även berättelsen av Lars Lund-
ström, ”Åren med arbete för stöd åt polska Solidarnosc: Smuggling av 
tryckeriutrustning och trycksaker till Polen via Valleviken och Sjaustar 
1984 och några år framåt”, Haimdagar (Visby) 2011:3-4, s. 4-6. Under 
hösten 2011 dök det också upp några obekräftade historier om att SAP:s 
nyvalde ordförande Håkan Juholt enligt egna uppgifter skulle ha deltagit 
i smuggel av tryckpressar till Polen under dessa år; se Ronnie Sandahl, 
”Slog jag verkligen tunnel på Holmén?”, Aftonbladet 2011-10-17. 

350 Se nedan och mina samtal med Ture Mattsson (2009-09-01), Bengt Säve-
Söderbergh (2008-09-16 och 2008-11-10), Sten Johansson (2009-05-06), 
Ryszard Szulkin (2009-02-02) och Jakub Święcicki (2009-03-10, alla 
Stockholm); intervjuer med Marek Michalski (2009-05-24), Zbigniew 
Bujak (2009-05-26) och Bogdan Lis (2009-05-27). 

351 Bengt Säve-Söderbergh/AIC, ”Rapport från besök i Polen” 17-24 febr. 1982, 
9 mars 1982, 15 sidor, F26B:6, LO-ARAB. Se vidare hos P. Jaworski i 
denna bok. 

352 Skrivelse av AIC: ”’Adoption’ av polsk familj”, utan datum (juni 1982), 
F26B:6, LO-ARAB; Säve-Söderbergh till Generaldirektör Ove Rainer, 
Postverket, 1982-09-08, med vädjan om förlängning, som dock av-
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visades; Rainers svar 1982-10-07, ibid.; informationen om den nya 
överenskommelsen, AIC 1982-10-07, i AIC:9. Information om att AIC:s 
subventionering av portot genom i-fonden skulle upphöra vid årsskiftet 
1989/90 och inga nya familjer fick tas med, av Margareta Grape-Lantz, 
sedan slutet av 1985 chef för AIC, 1988-12-22, och Jan Hodann/AIC i 
dec. 1989, AIC:43. Ibid. uppgift om det årliga bidraget. Skrivelser, åt-
gärdslistor, summeringar och upprop rörande programmet i 
AIC:11,15,29 och F26B:7,8, LO-ARAB. Förbunden informerade också 
om ”adoptionsprogrammet”, t.ex. Gruvindustriarbetareförbundet, För-
bundsstyrelsen 1982-04-15/16 prot. § 89, A3A:34, Gruv. 

353 Bengt Ohlsson (red.), Breven från Polen, Stockholm (AIC) 1983. Käll-
materialet och boken i AIC:29. 

354 AIC-bulletinen 1983:3 (maj), s. 2: ”Livs avd arbetar för fånge i Polen”. Fack-
klubbens Meddelande 1984:4, vol. 1 i-fonden. Nordiska Metall, styrelse 
Helsingfors 1983-04-07/08, prot. § 12, och Oslo 1983-07-04, prot. § 8: 
anslag för medicinsk utrustning till ett barnsjukhus; N-Metall, ARAB. 

355 AIC:s fråga till UD ang. J. Kuroń som dock avstod. PM UD/Vollrath Tham, 
1983-12-05, mapp 173, HP1 EP, UD; krypto ambassaden till UD 1983-
12-09, dnr 455, ibid. 

356 Norska LO planerade t.ex. att skicka observatörer till rättegången mot 
Miroslaw Krupiński, vice ordförande i Solidaritets nationalkommission, 
och ville samordna detta med NFS; telegram från Kaare Sandegren, LO 
Norge, 1982-05-07; telex från L Forsebäck, NFS, 1982-05-12; NFS:241. 

357 LO:s Internationella kommitté, prot. 1983-02-08; AO6:8, LO-ARAB. 
358 Gunnar Nilsson/LO, protesttelegram till Jaruzelski, sv. version 1983-03-09, 

efter hänvändelse från Marek Michalski/Solidaritets informationskontor 
till LO, 1983-03-02, F26B:7, LO-ARAB. Se vidare Thomas Kanger, 
”Fängelsestraff och förföljelse har inte knäckt Solidaritet”, Grafia 1982:18 
(1982-10-27), s. 2-4. Anna Walentynowicz fick 1986 amnesti. Hon om-
kom i flygkraschen vid Smolensk 2010, 80 år gammal. Om henne se t.ex. 
Peter Kadhammar, Fru Anna och generalen, Stockholm (Albert Bonniers 
Förlag) 2009, bl.a. s. 23-28. Hennes levnadshistoria och kritiska relation 
till Lech Wałęsa tecknas i en omstridd film av den kände tyske regissören 
Valter Schlöndorff: ”Strajk – Die Heldin von Danzig” (ArtHaus 2007). 
Hon är också huvudpersonen i en videodokumentation av Sylke R. 
Meyer: ”Who is Anna Walentynowicz” (plus 2003) och förekommer i 
Andrzej Wajdas film ”Wałęsa” (TriArt 2014). 
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359 Anklagelseakten mot Jacek Kuroń, Adam Michnik, Henryk Wujec och 

Zbigniew Romaszewski, översatta genom AIC för den socialdemo-
kratiska gruppen i Riksdagens Utrikesutskott, med följebrev 1983-12-09; 
telex från Vanderveken/FFI 1983-10-03 och följebrev AIC 1983-10-07, 
AIC:11,41. 

360 Sveriges Riksdag […] till Ordföranden i Ministerrådet […] Jaruzelski, 1984-
06-07, brev på svenska och polska med sex sidors namnteckningar, kopia 
SIKiS:116. För Polens protest se kopian av en svensk översättning av en 
polsk ”Pro memoria” i Hans-Göran Francks rapport, 1986-02-11, dnr 
1986-int-044, F09A:49, LO-ARAB. 

361 1984-07-24; Utrikesfrågor 1984, s. 158. 
362 Handlingarna inkl. FFI:s vädjan, 1986-01-28, och Francks rapport 1986-02-

11, dnr 1986-int-044, F09A:49, LO-ARAB. Wałęsa skickade genom 
Franck sitt tack till LO. Telegram från ambassaden i Warszawa/Berner 
till UD, kopia till LO, 1986-02-12 om rättegången och nedläggningen av 
åtalet, ibid. Rapport till Landssekretariatet, LS-prot. 1986-03-17 § 8c, LO. 
H.-G. Francks arkiv, vol. 4.11.2., ARAB. Klipp ur Rzeczpospolita 1986-
02-14 och en svensk översättning av Maria Borowska, i dossiern ovan. Se 
även boken Maria Borowska (red.), Krigstillståndets Polen: Artiklar och 
dokument från den demokratiska rörelsen, Stockholm (Institut för social 
forskning, Stockholms universitet) 1983. 

363 Prot. 1983-09-13 § 5, IK:4, LO-ARAB. I nästa punkt rapporterades om 
situationen i Chile där LO/TCO:s biståndsfond och i-fonden också 
gjorde viktiga insatser. 

364 LO-Nytt 1983-11-08 med bilaga: Informationskontorets översättning av 
presentation av projektet (”REN”). LS-prot. 1983-11-08 § 10a, LO; dnr 
1983-int-504, F09A:26, F 26B:7, LO-ARAB.  

365 Krypto Thyberg till UD Stockholm, 1983-12-09: ”Polskt missnöje med LO”, 
dnr 454, mapp 173, HP1 EP, UD. 

366 LS-prot. 1985-05-20 § 8a och 1985-06-17 § 7b, LO; dnr 1985-int-171; rapport 
1985-int-172; LO-nytt 22 maj 1985, LO-ARAB. Se även G. Söderlunds 
och T. Mattssons rapport, i ”Uppdrag Polen” i Arbetarhistoria 2010:1. Se 
även ovan och nedan. 

367 ”Rapport från besök i Polen 4-7 maj 1987”, AIC:72. 
368 LS-prot. 1987-06-15 § 6a, LO; dnr 1987-int-187, LO-ARAB. Program, 

namnlistor och budget, dnr 1987-int-187 (340), F09A:60,63, ibid. 
Wałęsa, Gdańsk, 1987-09-01; svensk och polsk text och följebrev från 
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UD till LO (1987-09-22) och från LO till Landssekretariatets ledamöter 
(1987-10-19), dnr 1987-int-340, F09A:60, ibid. 

369 Möte med FFI:s finanskommitté (ordförande Stig Malm) och styrelse 28 
nov-1 dec. 1989. Rapport av Eivor Edvardsson-Kratz, 1990-03-08, dnr 
1989-int-237. LO-ARAB. Vid styrelsemötet var Lech Wałęsa närvarande, 
tackade och bad om fortsatt stöd och om tålamod med Solidaritet: ”allt 
är helt nytt för oss”. Vid mötet behandlades även samarbetet FFI-LO-
Solidaritet med utbildningsfrågor m.m., F1:18, ibid. Om kurserna kring 
arbetsmiljö och arbetarskydd se korrespondens ICFTU-LO/Ragne Bei-
ming 1990-05-15/30, FFI:73, ibid. Landssekretariatets berättelse för 1990, 
s. 31, 33, 37. Material även i acc. 2008/Thomas Fredéns samling, LO-
ARAB. LS prot. 1989-11-20 § 2, LO; dnr 1989-int-365, F09A:88, LO-
ARAB.  

370 Rapport till LO 1989-05-16, prot. § 7c, LO; dnr 1989-int-160 med bilagor, 
F09A:79, LO-ARAB. 

371 Om Bujaks möten i Sverige se Misgeld, ”En ’svensk modell’ för Polen?” s. 
193f; intervju med Bujak 2009-05-26. Eva Rosengren, ”’Erkännandet av 
Solidaritet första steget mot demokratin’”, om Bujaks besök, LO-tid-
ningen 1989:5 (1989-02-03). 

372 Rapportens kapitel ”Kurs- och erfarenhetsutbyte”. Rapporten (9 s) innehåller 
också ett kapitel med informationer om Rundabordssamtalens för-
väntade resultat. 

373 Landssekretariatets berättelse för 1990, citat s. 31. Protokoll LO:s Inter-
nationella kommitté 1990-10-02 § 9, IK:5, LO-ARAB. Bl.a. noteras att 15 
miljöansvariga från Solidaritet skulle besöka Sverige för att få utbildning 
genom LO:s försorg. Material om LO:s och TCO:s biståndsverksamhet 
och utbildningsprojekt i Polen på 1990-talet i LO acc. 2008/Thomas 
Fredéns samling, LO-ARAB. 

374 LO:s Internationella kommitté, prot. 1989-03-01 § 5, A06:8, IK:5, ibid. 1000 
kr i mars 1989 motsvarade i juni 2014 c:a 1704 kr (förändring med 
70,4%); Statistiska Centralbyrån/KPI/Prisomräknaren 
 (http://www.scb.se/prisomraknaren/2014-08-11). 

375 Redovisningar i AIC:71 och vol. 1, i-fonden: Verksamhetsberättelse för i-fon-
den 1982/83 utan datum (1983-06-30), årsmöte 1983-08-23 med sam-
manställning ”Arbetarrörelsens Internationella Solidaritetsfond”, ut-
betalda anslag 1982 och lista utbetalda anslag 1983-05-31. En annan kort 
sammanställning visar att per 1983-04-15 kvarvarande insamlade medel 
uppgick till ca 650 000 kr och ”SIDA-pengar” till 2,5 milj kronor. 
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376 I-fondens styrelse, 1983-01-10 prot. § 9 om det fortsatta humanitära stödet 

till Polen, men också om behovet att minska LO:s anslag till Infor-
mationskontoret (högst 149 000 kr för administration under första 
halvåret 1983; se även prot. 25 april § 6: 100 000 för andra halvåret). Det 
är inte alltid klart – eventuellt medvetet oklart – om stödet till Informa-
tionskontoret bara avsåg administrationen eller även hjälpsändningar via 
kontoret. Vol. 1, i-fonden och AIC:71 (Förslag till dagordning med 
handskr. markeringar som kan tyda på att det nu skulle handla om hjälp-
sändningar). Vid i-fondens möte 1984-12-05 prot. § 8, separerades de 
båda anslagsposterna för 1985: 30 000 för administration (i dagord-
ningen föreslås 60 000, tillstyrkta av LO), och ”ytterligare” 180 000 kr till 
informationskontoret (i dagordningsförslaget: 120 000 ”som bidrag till 
hjälpsändningar”; Förslag till dagordning: i-fondens styrelsesamman-
träde den 5 december 1984, § 9a,b; protokoll och dagordning i i-fonden 
vol. 1). Sammantaget minskade bidragen till kontoret genom åren. Den 
16 febr. 1988 beviljade i-fonden 45 000 kr ”till Solidaritets Infor-
mationskontor i Stockholm” för första halvåret 1988; protokoll I-fonds-
kommittén 1988-02-16, § 5b, vol. 1, i-fonden. Om avvecklingen se nedan 
och utförligare P. Jaworski i denna bok. Redovisningar i Informations-
kontorets arkiv. 

377 Se redovisningarna till AIC:s och i-fondens styrelser, AIC:29, 40-43, 62,74-80 
och AIC:s korrespondens; vol. 1 o. 2 (m.fl.), i-fonden. T.ex. prot. i-fon-
den 1984-09-12, § 4h; vol. 1, i-fonden; utskick till organisationerna, 
1984-10-08 (datum handskr), ibid. Vidare verksamhetsberättelserna för 
åren 1982/3 ff. Om tackbreven se bl.a. AIC:42,43; vol. 1, i-fonden. 

378 Samtal med Bengt Säve Söderbergh 2008-09-16. I AIC:s arkiv finns flera brev 
och anteckningar rörande denna kontakt. Ambassaden och UD för-
medlade i några undantagsfall också ”hemliga” brev från Solidaritets-
aktivister, t.ex. i oktober 1982; AIC:9.  

379 Främst handlade det då om rapporter om Solidaritet och om situationen för 
mänskliga rättigheter. Även i AIC-bulletinen publicerades artiklar som 
kunde bygga på sådant material, utan att källorna angavs. 

380 Av Säve-Söderbergh kallad Marek Kojecki. 
381 De tre rapporterna – de två förstnämnda samtalsanteckningar av Säve-

Söderbergh – och ett följebrev av Säve-Söderbergh (utan datum) i F26B:4 
och 7 (Eneström), LO-ARAB. Rapporterna skulle behandlas ”strängt för-
troligt” eftersom de innehöll mycket information, bl.a. om personer och 
platser i Polen, som regimen kunde vara intresserad av. Eneströms rap-
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port avslutades med uppgifter som var aktuella i den inflammerade 
frågan om vem som skulle representera Solidaritet i Sverige. En av Soli-
daritets sagesmän i Polen förklarade: ”Vi betackar oss bestämt för alla 
former av exil-Solidaritet, vare de består av utlänningar eller exil-
polacker. Solidaritet kan bara skötas av människor i Polen, eller av 
direkta ledare som lämnat landet.” ”I Sverige finns endast en person som 
har en sådan status, och det är Stefan [Trzciński].” Sagesman uttryckte 
samtidigt sin skepsis när det gällde honom ”som politisk figur”, men 
Trzciński valdes alltså av LO att bli chef för Informationskontoret i 
Stockholm, en funktion som han fick lämna ganska snart. När det gäller 
den person som kontorets personal ville se som chef och som LO tidigare 
hade avvisat som kontakt till Solidaritet, nämligen Jakub Święcicki, 
avrådde denne sagesman mycket bestämt. Eneström, som 1981/82 
arbetade inom Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm, hade fått upp-
draget från LO, via SSU:s distriktsordförande i Stockholms län, Mona 
Sahlin. E-post från Peter Eneström till författaren 2011-4-08/15. Ene-
ströms uppgift var att transportera mediciner till bl.a. Krakow där en 
mindre klinik skulle sättas upp med hjälp av kyrkliga grupper och ett 
byggföretag i Sverige. Chojeckis namn felstavat i Säve-Söderberghs 
rapport. 

382 Denna polska källa (ev. identisk med källan ovan?) uttryckte f.ö. samma åsikt 
angående ledningen för Solidaritets informationskontor som Peter Ene-
ströms sagesman, vilket stödde LO:s linje. Bengt Säve-Söderbergh/AIC, 
”Rapport från besök i Polen” 17-24 febr. 1982, 1982-03-09, 15 sidor, 
F26B:6, LO-ARAB; se även Säve-Söderberghs artikel i AB 1982-03-08, 
och Marita Ulvskogs artikel om besöket i LO-tidningen 1982:9 (1982-03-
11), ”Oro i Solidaritet för folkets terror”. 

383 Promemoria 1982-02-25, ”Polen-genomgång”, mapp 160, HP1 EP, UD. 
384 LS-prot. 1985-06-17 § 7b, LO; dnr 1985-int-172, LO-ARAB. LO:s Inter-

nationella kommitté 1985-05-10 § 3 om läget i Polen, IK:4, LO-ARAB; 
LS-prot. 1985-05-20 § 8a, LO; efter Erik Karlssons rapport beslut om 
anslag till Solidaritet och uttalande att telegraferas till general Jaruzelski 
med anledning av fängslande av flera ledande Solidaritetsmedlemmar 
m.m.; dnr 1985-int-171 o. 167, LO-ARAB. Även SIKiS:115. Wałęsa enligt 
Aic-bulletinen 1985:2, s. 7-9. Wajdas film ”Wałęsa” ger många exempel 
på Solidaritetsledarens sätt att uttrycka sig. 

385 Landssekretariatets berättelse för 1982, s. 87-89. Det enda landet som även 
fortsättningsvis får ett eget avsnitt är Sydafrika. 
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386 Till exempel Rapport av Bengt Säve-Söderbergh 1982-06-23 om besök i 

Polen 14-17 juni, 3.2:409, OP; Solidaritets informationskontor/Trzciński 
och Michalski till Olof Palme, 1982-09-14 om fängslandet av KOR-
medlemmar, med en kopia av ett öppet brev av Adam Michnik, 1982-09-
02, och en med vädjan till Palme att göra ett protestuttalande, 3.2:378, 
OP; Stödkommittén för Solidaritet i Södra Sverige/Stoltz, 1982-09-03, till 
Palme med vädjan om protestuttalande för gruvarbetarna i Lubin (stad i 
sydvästra Polen), ibid.; även flera andra skrivelser från kommittén i 
liknande ärenden; Sten Johansson och Maria Borowska: ”Rapport i tio 
punkter från Polenbesök den 1-4 november 1985”, utan datum, med 
bilagor om polska upprop och intervju med Jacek Kuroń, 3.2:439, ibid. 

387 ”Rapport om besök i Polen 14-17 juni 1982”, 3.2:409, OP. 
388 I rapporten beskrivs också de svåra ”vägval” Lech Wałęsa stod inför efter 

frisläppandet ur husarresten. ”Rapport från besök i Warszawa 1-3 
december 1982”, 1982-12-06, AIC:10,41. Även i Schori vol. 62. Där och i 
F02H:6, SAP, finns även andra rapporter, t.ex. av Sten Johansson och 
Maria Borowska efter ”besök hos den demokratiska rörelsen i Warszawa 
den 5-8 september 1984”, 1984-10-08. I sistnämnda rapport ingår redo-
görelser för intervjuer med bl.a. Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski och Janusz 
Onyszkiewicz. Formuleringen att det var viktigt att låta det polska folket 
”känna att de inte är bortglömda av omvärlden” finns även i Säve-
Söderberghs brev till Utrikesminister Bodström 1983-11-16, AIC:40. S. 
Johanssons och M. Borowskas rapport även hos Schori, Dokument 
inifrån, s. 113f. Artikelmanus i AIC:40. I detta arkiv finns en Säve-Söder-
berghs anteckningsbok från en Polenresa i oktober 1983, andra anteck-
ningar och informationer; AIC:8, 40 o. 41. 

389 Bengt Säve-Söderbergh: ”Rapport från besök i Polen 10-14 oktober 1983”, 
utan datum, AIC:40. 

390 I Schoris fall är de flesta belagda kontakterna från slutet av 1980-talet. Se 
Schori, Dokument inifrån, s. 112ff. om relationerna mellan svenska 
socialdemokrater och KOR. I början av 1992 erhöll Schori en lista av 
Maria Borowska om sina kontakter 1977–1991 med ledande polska (f.d.) 
oppositionella (1992-01-07, med handskr. komplettering). Det rör sig 
om tolv, ev. 13 tillfällen. Sammanställningen kan nog ses i sammanhang 
med att Schori skrev sin bok. Schori:80; Schori, Minnen och elden, s. 
423ff. om kontakterna och möten på UD, mm. 

391 Besöket nämns bl.a. i Sten Johansson och Maria Borowska, rapport efter 
”besök hos den demokratiska rörelsen i Warszawa den 5-8 september 
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1984”, 1984-10-08, i Schori:62. (Namnet felstavat.) Se även Jaworski, ” 
Sverige och polska Solidaritet”, s. 149. Mina försök att få kontakt med 
Onyszkiewicz misslyckades. 

392 Samtal med Bengt-Säve Söderbergh 2008-09-16; intervju med Ingvar 
Carlsson 2010-12-02; jfr Carlssons tal inför Metalls kongress (1989-09-
07), ett avsnitt om Polen i Utrikesfrågor 1989 s. 258-260 (259), där han 
också kommer in på fackföreningsrörelsens roll. 

393 Citatet på engelska: ”[…] the introduction of Martial Law in December 13, 
1981, contrary to the spirit and aspiration of the Helsinki Final Act”. 
Olof Palme/Statsminister [Prime Minister] to His Excellency General 
Wojciech Jaruzelski, 1983-01-14, 3.2:378, OP. Utkast på engelska, 1982-
11-15, bifogat till en skrivelse av Peter Osvald till Palmes pressekreterare 
Hans Dahlgren, 1982-11-15, dnr 2745, mapp 160, HP1 EP, UD. 

394 ”[…] within a few months […] the emergence of trade union structures 
which […] will be independent, self-governing and will have the right to 
strike” och ”in conformity with the commitments arising from the ILO 
conventions ratified by Poland”. Jaruzelskis brev i engelsk översättning 
som bilaga till skrivelsen av Peter Osvald till Palmes pressekreterare 
Hans Dahlgren, 1982-11-15, ibid. Promemoria av Peter Osvald, 1984-01-
20: ”Polchefens samtal med Polens utrikesminister, Stefan Olszowski” 
(11-13 jan. 1984), PM mapp 174, HP1 EP, UD. Om Polen, Solidaritet och 
ILO se Goddeeris, “The Limits of Lobbying”. 

395 Socialdemokraterna. (29:e) kongress 15-21 september 1984, Kongresspro-
tokoll, Stockholm 1985, s. 279-288 (citat 286); utdrag i aic-bulletinen 
1984:5, s. 12-13, utan den citerade formuleringen. Artikel under rubriken 
”Neutraliteten, Sovjet och freden”; talet även i Utrikesfrågor 1984, s. 55. 
Om de polska reaktionerna se Molin i denna bok. 

396 AIC:s verksamhetsberättelser 1987-1990 i AIC:62; styrelseprotokoll med bi-
lagor 1978-1987 i AIC:74. Handlingar rörande Polen, med bl.a. rappor-
ter, i AIC:29,40-43 och i volymerna med korrespondens. I-fondens ord-
förande under perioden var Bert Lundin, som fram till 1981 var ord-
förande för Metall. 

397 Socialdemokraternas partistyrelse, PS-prot. 1983-05-25 § 29: Olof Palme om 
neutralitet, Västpolitik och utrikespolitik m.m.; Polen nämns inte; 
A2A:30, SAP. Socialdemokratiska riksdagsgruppen, prot. 1983-12-06 § 3: 
Olof Palme om det politiska läget, diverse konflikter med oppositionen 
(moderaterna) om utrikespolitiken och samtal med Sovjetunionen, men 
inget om Polen; A2:29, S-RD; på liknande sätt under de följande åren.  
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398 Sten Johansson och Maria Borowska efter ”besök hos den demokratiska 

rörelsen i Warszawa den 5-8 september 1984”, 1984-10-08, Schori:62. 
SPD och polska Förenade Arbetarepartiet förde under dessa år samtal 
om en europeisk fredsordning; se W. Schmidt, ”Willy Brandts Ost- und 
Deutschlandpolitik”, s 239. 

399 Mötet med Jaruzelski, då det inför TV-kamerorna skålades i champagne, 
finns att beskåda i Jörgen Brünes och Peter Merseburgers film ”Willy 
Brandt: Eine Jahrhundertgestalt” (artes 2003). Brandt mötte dock på För-
bundsrepublikens ambassad Wałęsas nära rådgivare Tadeusz Mazowiecki, 
som representant för sammanslutningen av katolska intellektuella. Mazo-
wiecki blev 1989 regeringschef. Se W. Schmidt, ”Willy Brandts Ost- und 
Deutschlandpolitik”, s 241f.; Lorenz, Willy Brandt, s. 215. 

400 Sten Johansson och Maria Borowska till Olof Palme (m.fl.), ”Rapport i tio 
punkter från Polenbesök den 1-4 nov. 1985”, utan datum, 3.2:439, OP. 
Även denna rapport innehåller uppgifter om samtal med Jacek Kuroń. 
Zbigniew Bujak uttryckte under vår intervju (2009-05-26) åter sitt 
ogillande av Brandts agerande gentemot Jaruzelski och Solidaritet och 
berättade att han genom svenska kontakter hade försökt att förbättra 
relationen till SPD, men utan resultat. Bujak m.fl. hade också i ett öppet 
brev den 27 nov. 1985 vädjat direkt till Brandt och SPD om ett tydligare 
stöd för oppositionen; Rother, ”Zwischen Solidarität”, s. 220ff., och 
Vetter, Polens eigensinniger Held, s. 211f. 

401 Samtal med Pierre Schori 2014-01-16. 
402 ”Er betrachtete die ’Solidarność’ als politische Organisation, die mit der 

Gewerkschaftsbewegung wenig gemeinsam habe. Dabei meinte er, sei 
’Solidarność’ von klerikalen Elementen und der Kirche beherrscht.” 
Rakowski, Es begann in Polen, s. 259. Rakowski var den 21 jan. 1989 i 
Bonn i samband med en mottagning som Förbundspresident Richard 
von Weizsäcker inbjudit till för att hedra Willy Brandt som den 18 dec. 
året innan hade fyllt 75 år. Vid matbordet hade Rakowski placerats 
mellan Ingvar Carlsson och Helmut Kohl, men, så skriver han, det blev 
inte mycket sagt (”… man sprach über alles und nichts”); ibid. s. 254. 
Ingvar Carlsson minns inte heller något speciellt från detta möte; samtal 
med I. Carlsson 2010-12-02. Se även flera promemorior upprättade på 
UD, t.ex. 1989-01-17 ”Inför statsministerns möte med Polens premiär-
minister Rakowski”, dnr 17/017, mapp 205, HP1 EP, UD. UD:s förslag 
var tydligen att Carlsson och Rakowski skulle mötas redan dagen innan, 
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men det finns inga uppgifter om att ett sådant samtal kom till stånd. Se 
även fotografiet från tillställningen i Lorenz, Willy Brandt, s 218. 

403 Enligt Rother, ”Zwischen Solidarität”, s. 238f., var den katolska kyrkan i 
Polen inte heller intresserad av ett möte mellan ”de båda nobelpristagar-
na” Brandt och Wałęsa, så som man uppfattade det inom SPD:s ledning. 

404 Se W. Schmidt, ”Willy Brandts Ost- und Deutschlandpolitik”, s. 242, 256. 
405 Bahr, ”Das musst du erzählen“, s. 106. 
406 Listor över läger, fackliga fångar och lägesbeskrivningar i AIC:s, i-fondens 

och Solidaritetskontorets arkiv, även i F26B:7, LO-ARAB; artiklar bl.a. i 
aic-bulletinen och i LO-tidningen. 

407 T.ex. samtal brittiska TUC med NFS i London om bl.a. Polen, 1982-03-23, 
NFS:269. NFS styrelse mötte AFL-CIO 24-26 augusti 1982 i Oslo, men 
Polen var tydligen inget huvudtema utan berördes bara i ett pressklipp 
från AFL-CIO, Free Trade Union News, om Polen; NFS:270. Även i 
oktober 1981 (19-20) hade överläggningar ägt rum i USA mellan NFS 
och AFL-CIO; Gunnar Nilsson presenterade då den svenska insatsen; 
F26B:1 o. F26C:3, LO-ARAB; NFS:214. 

408 1982-06-07, F26B:8, LO-ARAB; Informationsbulletin 1982:12, s. 15. 
409 Handskrivet brev (polska och svensk översättning) från bland andra 

Zbigniew Bujak till LO med tack och information, mars 1983; E9A:121, 
LO-ARAB. Tackbrev riktat till LO med förhoppning om fortsatt stöd 
från ”Solidaritets Provisoriska Samordningskommittén”/Bogdan Lis 
m.fl., via Solidaritets informationskontor i Bryssel, 1983-03-02, telex via 
Bryssel, svensk översättning av Informationskontoret i Stockholm/Ma-
rek Michalski 1983-04-02, F26B:7, ibid. Hemställan att publicera brevet 
inför Första maj, 1983-04-26/27, dnr LO-auk-246, F5:2, ibid.; accepterad 
av LO, AU-prot. 1983-04-29 § 3:3, LO. Bujak betonade även under vårt 
samtal (2009-05-26) hur viktigt det var att man inte kände sig ”bort-
glömd” i ”Väst”. 

410 T.ex. LO:s representantskap, 1983-04-25 (årsmöte), Gunnar Nilsson talar om 
att särskild uppmärksamhet riktades mot Polen, Turkiet och Sydafrika. 
Prot. § 8, LO. I AIC:s arkiv finns en mängd material om stödinsatsernas 
bredd och omfattning.  

411 LO:s representantskap 1984-04-25, Stig Malms anförande, Rep-prot. § 8, LO. 
412 Så skrev LO:s ordförande Stig Malm och TCO:s ordförande Björn Rosengren 

m.fl. den 13 juni 1985 med anledning av de nya rättegångarna mot Soli-
daritetsledare till Jaruzelski; A0III/21, Karta. 
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413 Se om GF:s förbundssekreterare Göran Söderlunds och Ture Mattssons 

”turistresa” till Polen, den 2 till 9 juli 1985; rapport 1985-07-29 hos Ture 
Mattsson och dnr 209/002, mapp 182, HP1 EP, UD; se ”Uppdrag Polen” 
i Arbetarhistoria 2010:1, s. 4-23; chiffer UD till ambassaden i Warszawa 
om grafikernas Polenresa, 1985-07-02, dnr 127, mapp 182, HP1 EP, UD. 
Dagen före denna resa skickade ambassaden ett krypto om vilket stöd 
Sverige kunde lämna ”för ’det andra Polen’”, 1985-07-01; dnr 164, ibid. I 
telegrammet rekommenderar ambassaden bl.a. att gästande svenska poli-
tiker borde vara mer försiktiga när det gällde kontakter med opposi-
tionen, men att man borde stödja denna t.ex. genom att bjuda in ”aktiva 
oppositionella” till Sverige. Dessutom förslogs ett bättre stöd för katolska 
kyrkans jordbruksfond. Österrike och Norge skulle i detta avseende vara 
mindre ”snåla” än Sverige. 

414 Landsorganisationen i Sverige, 21:e ordinarie kongress 20-27 september 1986, 
s. 495. Där nämns ett ”telegram”; brevet, Gdańsk 1986-08-20 på polska 
(fel årtal/1980), svenska och engelska i SIKiS:121. Citat av Malm s. 5. 
Marek Michalsc[k]i och Halina Goldfarb från Informationskontoret 
övervarade kongressen. 

415 Jfr Rapport Hans Fogelström från FFI:s finanskommitté- och styrelsemöte 
1986-11-18/21, dnr 1986-int-284, LO-ARAB, och brev av Stig Malm, LO, 
till FFI:s generalsekreterare John Vanderveken, 1986-12-05, FFI:70, ibid. 
Gumbrell-McCormick, ”Facing New Challenges”, s. 499.  

416 Malms uttalande i Karin Andersson, ”Solidarność: Nu är de med i FFI”, LO-
tidningen 1986:48 (1986-11-28), s. 12. När frågan om Solidaritets med-
lemskap i EFS hade tagits upp tidigare samma år, uttryckte LO och andra 
federationer också stor tveksamhet, enligt en handskriven anteckning 
från mötet 1986-02-13/14 (1986-02-13); brev EFS 1986-01-29, dnr 1986-
int-031, LO F4:48, LO-ARAB. Diskussionen fortsatte vid EFS kongress i 
Stockholm 1988; dnr 1988-int-011, F09A:65, ibid. Ett nytt läge inträdde 
1989 då en inbjudan till Lech Wałęsa diskuterades; LO-LS/AU dnr 1989-
int-104, ibid. I maj 1989 kunde då Wałęsa delta i ett möte med FFI:s 
styrelse, rapportera om situationen och tacka för stödet från den inter-
nationella fria fackföreningsrörelsen: 1989-05-16, LS-prot. § 7c (AU 7:2; 
dnr 1989-int-160), LO; dnr 1989-int-081, LO-ARAB. När det gäller FFI 
1986, var LO inte ensam om sin skepsis. Även ÖGB motarbetade Soli-
daritets medlemskap i FFI; se Rathkolb, ”Austria”, s. 284. Men endast 
norska LO röstade direkt emot, enligt Idesbald Goddeeris, ”Western 
Trade Unions”, s. 324. Danska LO var tveksam men såg inget alternativ, 
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enligt Carlsen & Svenningsen, ”LO:s internationale arbejde”, s. 530. Sä 
även finska LO enligt Jalonen, ”’Solidarność’, finlandyzacja i Realpolitik”, 
i Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 451. Wałęsa i 
A way of hope, New York (Henry Holt) 1987, s. 109. Se även Christiaens, 
“The ICFTU and the WCL”, s. 120. 

417 T.ex. ambassaden i Warszawa, PM via UD till T. Mattsson om polsk 
säkerhetspolis, 1985-07-10, hos T. Mattsson (kopia hos författaren); Pro-
memoria UD 1985-05-13 om hjälpsändningar, AIC:42. PM av Staffan 
Carlsson om ministerbesök i Polen, 1985-07-08, dnr 189/012, mapp 182, 
HP1 EP, UD; krypto ambassaden i Warszawa till UD om Mats Hell-
ströms besök (19-20 juli 1985), 1985-07-12, dnr 176, ibid.; jfr Utrikes-
frågor 1985, s. 301-2. Se även S. Carlsson, PM ”Inför utrikeshandels-
ministerns besök i Polen: Förslag till samtalspunkter om läget i Polen”, 
1985-07-18, dnr 199/004, mapp 182, HP1 EP, UD. 

418 Sten Johansson och Maria Borowska rapporterade 1985 på nytt till bl. a. Olof 
Palme om Solidaritets situation. De tyckte sig kunna konstatera att 
”[o]ppositionen i Polen lever vidare”. Se: Sten Johansson och Maria 
Borowska: Rapport från Polenbesöket 1-4 nov. 1985, med bilagor, bl.a. 
”Tre små förhoppningar: Intervju med Jacek Kuron”; 3.2:439, OP och F 
02 H:6 SAP. Citat från artikelrubriken i LO-tidningen 1984:8 (1984-06-
23), s. 13, om SSU-ordföranden Jan Nygrens besök i Polen; se även bl.a. 
Grafia 1984:2 (Thomas Kanger) och 1985:21-22 (Sture Björnqvist). 

419 AU-prot. 1988-02-19 § 7.1 och LS-prot. 1988-02-22 § 6a, LO: 60 000 kr, 
6 000 kr per kommitté, även som ekonomiskt stöd för att motverka 
trakasserier. Medlen fördes över via Informationskontoret. Rapport om 
situationen och förslag av Erik Karlsson, LS uttalande dnr 1988-int-028, 
F09A:65F, LO-ARAB. I aic-bulletinen 1987:6-1988:1, s. 3, nämns bara det 
humanitära stödet för Solidaritet. LO:s Internationella kommittén, prot. 
1988-09-27 § 7, IK:5, LO-ARAB. I-fondens styrelse, prot. 1988-02-16 § 5 
b-d, vol. 2, i-fonden. Jfr AIC:s och i-fondens verksamhetsberättelse 
1987/1988, AIC:62. TCO:s styrelse beslutade 1988-02-22 att stödja Soli-
daritet med 150 000 kr; meddelande 1988-02-26 till Solidaritets infor-
mationskontor, SIKiS:121. 

420 Ambassadör Öberg till UD 1988-12-01, dnr 247, mapp 206, HP1 EP, UD. 
Om den svenska linjen i förhållande till OPZZ se Misgeld, ”En ’svensk 
modell’ för Polen?”, s. 191ff. Svenska Sjöfolksförbundet reser till Polen 
den 26-30 juni 1988; SIKiS:115. Nordiska Metalls styrelse i Stockholm 
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om det nya läget i öst och nya kontakter; prot. 1988-12-1/2 § 4, N-Metall, 
ARAB. 

421 Dnr 1988-int-200, F09A:68, LO-ARAB; artikel av Gunnar Lassinantti, som 
ledde detta fredsforum, i aic-bulletinen 1988:4-5, s. 20-21. 

422 Danska LO deltog dock i konferensen; se Boel: ”Denmark”, s. 233. Även 
Kirkland/AFL-CIO avstod från att delta i konferensen; se Goddeeris, 
”Western Trade Unions”, s. 312. Men Goddeeris förklarar inte Kirklands 
skäl. Troligen hade de med AFL-CIO:s skepsis mot fredsrörelsen att 
göra. Kirkland själv skulle väl knappast ha fått inresetillstånd till Polen. 
Om Solidaritets relation till fredsrörelsen talade Goddeeris på konferen-
sen ”Peace Movements in the Cold War and Beyond: An International 
Conference, London School of Economics, UK, 1-2 February 2008” 
(föredragsmanuskript ”Peace or Solidarity? Polish exiles and Solidarność 
activists towards the 1980s peace movement”). 

423 Ture Mattsson på fackligt seminarium nära Lublin, 7-10 okt. 1988, odaterat 
utkast av rapporten till LO, GF och UD hos Mattsson (kopia hos 
författaren); FS-prot. 1988-11-15 § 138:3, GF, med förslag av AU att be-
kosta Polenbesöket. Även Eiwor Andersson (Mattssons livskamrat) del-
tog, som representant för Brevskolan, eftersom även utbildningsfrågor 
skulle behandlas (meddelande vid AKS årsmöte 2011-11-08). Se även 
Misgeld, 2011, ”En ’Svensk modell’ för Polen?”, s. 187, 191. Se även Karin 
Lindgren, ”Solidaritet stärks inför väntande kollaps”, artikel med intervju 
med Ture Mattsson om mötet, LO-tidningen 1988:43 (1988-10-28), s. IV. 

424 Enligt Jalonen, ”’Solidarność’, finlandyzacja i Realpolitik”, i Jaworski & 
Kamiński (red.), Świat wobec ”Solidarności”, s. 451. 

425 Misgeld, ”En ’svensk modell’ för Polen?”, s. 193ff. 
426 Om Östersjösamarbetet se även Nordiska Metalls styrelse i Köpenhamn, 

prot. 1989-12-07/8 § 6 om Östersjökonferensen; N-Metall, ARAB. Gruv-
industriarbetareförbundet, FS-prot. 1989-12-18/19 § 720, A3A:44, Gruv. 
Se Landssekretariatets berättelse för 1989, s. 30f., om ”omdaningen i 
Östeuropa” och besöksutbytet, s. 30,31. Metall, Gruv, GF och LO – för 
att nämna dem som exempel – visar under 1990 och följande år ett sti-
gande engagemang när det gäller samarbetet med flera länder och orga-
nisationer i Öst- och Centraleuropa. LO medverkade i FFI:s särskilda 
biståndsprogram för bl.a. Polen, även via FFI:s internationella soli-
daritetsfond och i koordinationskommittén; Landssekretariatets berät-
telse för 1990, s. 31, 33, 37. 
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427 Se t.ex. Nordiska Metalls styrelse i Reykjavik om planering av Östersjö-

konferenser/miljökonferenser; prot. 1989-09-21/22 § 5, N-Metall, ARAB. 
OPZZ:s avgående tillförordnade ordförande, Jerzy Uziębło, skickade 
1990-06-18 ett tack- och avskedsbrev till LO, oklart på vilka grunder, 
men eventuellt mest för att påminna om sin existens; E9A:126, LO-
ARAB. Om finska LO och OPZZ se Jalonen, ”’Solidarność’, finlandyzacja 
i Realpolitik”, i Jaworski & Kamiński (red.), Świat wobec „Solidarności”, s. 
444-452. 

428 T.ex. bildband av Dariusz Fedor & Łukasz Ramlau (eds.), Poland: It Started 
Here 1939-1989-2009, Warsaw (Agora SA) 2009. Se även titeln av 
Mieczysław F. Rakowskis memoarer, Es begann in Polen. Rakowski var 
Förenade polska arbetarpartiets siste partiledare och september 1988 och 
ett år framåt siste kommunistiske premiärminister. En del av rappor-
terna från ambassaden i Warszawa bygger på uppgifter som härrörde 
från denne tidigare reformorienterade man, som dock hade allt svårare 
att röra sig i takt med utvecklingen. Se även Vetter, Polens eigensinniger 
Held, passim; Adam Krzemiński, ”Held des Rückzugs. Er nannte sich 
einen Kommunisten: Zum Tod des grossen Journalisten und glücklosen 
polnischen Premiers Mieczysław Rakowski“, Die Zeit (Hamburg) 
2008:47 (2088-11-13), s. 21. Om sambandet mellan den kommunistiska 
regimens fall i DDR och Polen se Wolfgang Templin, ”Die osteuro-
päischen Befreiungsbewegungen – Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
friedliche Revolution 1989”, i Eckart Conze, Katharina Gajdukowa und 
Sigrid Koch-Baumgarten (Hg.), Die demokratische Revolution 1989 in 
der DDR, Köln […] (Böhlau Verlag) 2009, s. 92-102. 

429 Ambassaden rapporterade utförligt om Runda bordet och utvecklingen, t.ex. 
dnr 27, mapp 206, HP1 EP, UD. Jfr även aic-bulletinen 1989:2, s. (10)-12. 

430 Brev Öberg till Departementsrådet Karl-Vilhelm Wöhler, 1989-02-16; dnr 
47/002, mapp 206, HP1 EP, UD. Enligt Vetter, Polens eigensinniger Held, 
s. 232, uttalade Czyrek sig under sommaren 1988 fortfarande klart mot 
en demokratisering och mot ”facklig pluralism”; se vidare Misgeld, ”En 
’svensk modell’ för Polen?”. 

431 Partiet blev tydligen överraskat trots tillgång till opinionsundersökningar 
som förutsade resultatet; jfr Johnsson, Polen i historien, s. 342ff. Om 
PZPR:s misslyckade strategi se bl.a. Jacqueline Hayden: The Collapse of 
Communist Power in Poland: Strategic misperceptions and unanticipated 
outcomes, London & New York (Routledge Taylor & Francis Group) 
2006; vidare Stephen Kotkin, with a contribution by Jan T. Gross, Uncivil 
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Society: 1989 and the implosion of the communist establishment, New 
York (Modern Library) 2009. Intressant om Jaruzelski och hans ”miss-
lyckande” hos Anton Pelinka: Politics of the lesser evil: Leadership, demo-
cracy, and Jaruzelski’s Poland, New Brunswick/NJ (Transaction Pub-
lishers) 1998, kap. 25. 

432 Se Molin i denna bok. 
433 PS-prot. 1989-11-17 § 57, även om samarbetet med Östersjöstaterna, 

speciellt Polen, och då främst gällande miljöproblem; A2A, SAP. Jfr Ing-
var Carlsson inför AIC och Arbetarrörelsens fredsforum om bl.a. Polen-
besöket och stödet för Polen, 1989-12-02, Utrikesfrågor 1989, s. 123-136 
(123, 125, 130); samtal med Ingvar Carlsson 2010-12-02. Om den 
svenska ambassaden bidrag till lösningar av politiska tvistefrågor 1989 i 
Polen se Molin i denna bok. 

434 PM Peter Tejler, ”Utrikesminister Andersson tar emot Jan Jozef Lipski, PPS”, 
1989-01-31, PM 31/012, mapp 206, HP1 EP, UD; krypto ambassaden i 
Warszawa till UD om samtal med (prof.) Geremek, 1989-04-10, dnr 140, 
mapp 207, ibid. Det är oklart vilken överblick Lipski hade när det gäller 
svenska och internationella hjälpinsatser för Polen. Det kan inte uteslutas 
att han bara ville visa sin generella uppskattning för sin svenska värd. 
Men även Z. Bujak (2009-05-26) och B. Lis (2009-05-27) betonade under 
våra samtal betydelsen av det svenska engagemanget, samtidigt som de 
också noterade att de inte kunde ha någon riktig överblick över hela 
situationen. 

435 Det svenska fackliga engagemanget för Solidaritet fick ett särskilt erkännande 
från regeringens sida, när Ingvar Carlsson talade om detta inför Metalls 
kongress den 7 september 1989, under närvaro av en delegation från 
Solidaritet. Metalls kongress ägde rum 3-9 sept. 1989; Svenska Metall-
industriarbetareförbundets kongress 1989, Stockholm (utan förlag) 1990, 
prot. I:81 om de polska deltagarna; I. Carlssons tal Utrikesfrågor 1989 s. 
258-60 (259). 

436 Krypto ambassaden i Warszawa till UD om svenskt-polskt utbyte, särskilt 
med LO, och LO:s roll, 1989-03-07, dnr 94, mapp 207, HP1 EP, UD. 
Vädjan av Bogdan Lis, ordförande för Solidaritets internationella kom-
mitté, till LO, 1989-04-15, SIKiS:115. 

437 Se ovan och Misgeld, ”Sweden”, s. 32, och dens., ”Samarbete och missför-
stånd”, om bl.a. samverkan mellan socialdemokraterna och fackföre-
ningsrörelsen i Sverige. 
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438 Om olika tolkningar av övergången mellan ett ”realsocialistiskt” till ett 

demokratiskt (kapitalistiskt) samhälle i Östeurope, bl.a. Polen, se t.ex. 
Transition report: Economic transition in eastern Europe and the former 
Soviet Union. 1999, Ten years of transition, London (European Bank for 
Reconstruction and Development) 1999. Om ”transfer”-begreppet och 
dess precisering se Christiane Eisenberg, ”Kulturtransfer als historischer 
Prozess: Ein Beitrag zur Komparatistik”, i Hartmut Kaelble & Jürgen 
Schriewer (Hg.), Vergleich und Transfer: Komparatistik in den Sozial-, 
Geschichts- und Kulturwissenschaften, Frankfurt & New York (Campus) 
2003, s. 399-417 (s 415). 

439 Om detta mer utförligt Misgeld, ”En ’Svensk modell’ för Polen”. De relevanta 
memoarerna av politiker som 1988–1989 besökte Polen är Thage G. 
Peterson, Resan mot Mars: Anteckningar och minnen, Stockholm (Albert 
Bonniers Förlag) 1999; Sten Andersson, I de lugnaste vatten, Stockholm 
(Tidens förlag) 1993 och Ingvar Carlsson, Så tänkte jag: Politik & 
dramatik, Stockholm (Hjalmarson & Högberg) 2003; dens., Lärdomar: 
personliga och politiska, Stockholm (Norstedts) 2014. Däremot skriver 
Pierre Schori i Dokument inifrån om sina polska kontakter, men han 
nämns inte i dessa diskussioner, även om han som kabinettssekreterare 
bör ha känt till dem. Lite mer dock senare i den andra självbiografiska 
boken: dens., Minnet och elden s. 427ff. Varken Lech Wałęsa eller 
Wojciech Jaruzelski berör i sina memoarer Sverige, bortsett från att 
Wałęsa nämner tidningen Arbetets pris 1981 (The Way of Hope respek-
tive Hoppets väg; de båda översättningarna är inte helt identiska); 
Jaruzelski, Hinter den Türen der Macht och Mein Leben für Polen. Det är 
också belysande att Sverige knappast förekommer i Roman Kuźniars 
Poland’s Foreign Policy after 1989, Warsaw (Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR) 2009. 

440 13 oktober, enligt det officiella programmet i 6.1:8, Ingvar Carlssons arkiv, 
ARAB; samtal med I. Carlsson, 2010-12-02.  

441 Krypto Öberg, 1989-11-08, dnr 434, mapp 214, HP1 EP, UD. 
442 1989-11-15, dnr 447, ibid. Rakowski skriver lite syrligt i sina memoarer om 

Kohls besök i Warszawa, dock inte att de inte möttes, vilket de dock hade 
gjort tidigare vid en mottagning för Willy Brandt i januari 1989 i Bonn. 
Då var Rakowski fortfarande premiärminister; se ovan. Es begann in 
Polen, s. 261. 

443 (F. polchefen) Torsten Örn: ”Från UDs horisont”, Internationella studier 
1999:2, s. 105-122, citat s. 122. Jfr även Ingvar Carlssons uttalande enligt 
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Jakub Święcicki, i Jakub Swiecicki, ”Murens fall sett från Warszawa”, 
Östeuropabulletinen 2009:4, s. 4-6 (citat s. 6), om ”den europeiska social-
demokratin” som ”gjorde en allvarlig felbedömning 1989”. Om ambas-
sadör Öberg se Jakub Swiecicki: ”Det oförglömliga 1989”, Internationella 
studier 1999:2, s. 9. Tre månader efter Ingvar Carlssons visit hos Rakow-
ski i PZPR:s centralkommitté ”ägde en närmast patetisk scen rum i 
kongressalen inne i det kulturpalats Stalin en gång låtit bygga i centrala 
Warszawa”, skriver Peter Johnsson i Polen i historien, s. 428: ”[…] par-
tiets ordförande, Mieczysław F. Rakowski, förkunnade att fanan skulle 
sänkas och för alltid föras ut ur landets historia.” Om partierna i dagens 
Polen se t.ex. Święcicki, Polen, s. 18f. I stället för ”Polska Förenade 
arbetarpartiet” (PZPR) bildades ”Republiken Polens Socialdemokratiska 
Parti”, nu ”Demokratiska vänsterförbundet” (Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej/SDL) som vid parlamentsvalen 2011 fick 8,2% av rösterna; 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Parlamentsvalet_i_Polen (2011-12-13). 

444 LO:s Internationella kommitté prot. 1989-03-01 § 5, A06:8:5, LO-ARAB. 
445 Vid parlamentsvalet den 9 oktober 2011 blev PO (Platforma Obywatelska) 

och PiS (Prawo i Sprawiedliwość) liksom vid föregående val (2007) de 
två största partierna, med 39,2% respektive 29,9%; http://sv.wiki-
pedia.org/wiki/Parlamentsvalet_i_Polen (2011-12-13); jfr Dagens Nyheter 
2011-11-09. För tidigare resultat se Święcicki, Polen, s. 18f., och Clemens 
Rode, Fackföreningsrörelsen i Polen, Warschau (Friedrich-Ebert-Stiftung) 
2007, s. 3. 

446 FS-prot. 1989-02-07 § 33:6, GF: T. Mattssons rapport om besök från Polen 
(Bujak) kring 1 februari och samtalet med arbetsutskottet; Metall För-
bundsstyrelsens beredning prot. 1989-02-20, bilaga 2, rapport av Jan-Åke 
Olsson 3 febr. om samarbete med Solidaritet och mötet 25 jan. 1989 med 
Lipski, A3, Metall. 

447 Rapport 1989-02-03, ibid. 
448 Jfr LO:s internationella kommitté prot. 1989-03-01 § 6 om Solidaritets besök 

i Sverige och beslut om fortsatt (nytt) stöd, IK:5, LO-ARAB. Infor-
mationskontoret ber om hjälp för tryckning av affisch, 1989-04-24, 
SIKiS:121; krypto ambassaden i Warszawa till UD, 1989-04-25, f.v.b. till 
LO, om LO ville hjälpa till att finansiera Solidaritets valtidning, dnr 163, 
mapp 208, HP1 EP, UD; chiffer UD till ambassaden 1989-05-02, dnr 124, 
ibid. 

449 Meddelande LO till FFI 1989-06-16, FFI:73, LO-ARAB. LS-prot. 1989-05-16 
§ 7c, 1989-05-29 § 2 och AU 1989-05-12 § 7:2, LO, med rapport efter 
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delegation till Polen och beslut om anslag; dnr 1989-int-160, LO-ARAB; 
LO:s internationella kommitté prot. 1989-05-30 § 7, IK:5, ibid.; aic-bulle-
tinen 1989:5, s. 2,3,17,18 om Solidaritet, om fortsatt stöd och om ”Sverige 
som mönster”. I-fondens styrelse 1989-06-12, prot. § 5a och besluts-
förslag ”Polen” 1989-06-12; skrivelse Janne Hodann till Bert Lundin, 
1989-06-05; vol. 2, i-fonden. Enligt Ture Mattsson (2011-10-19) avvisade 
LO:s ordförande Stig Malm förslaget att LO skulle ställa upp med 
ytterligare svenska personalinsatser på tryckeriområdet.  

450 Krypto till UD, 1989-03-07, dnr 94, mapp 207, HP1 EP, UD. Se vidare 
Misgeld, ”En ’Svensk modell’ för Polen?”. Sten Andersson själv föreslog 
ovanligt nog att inkludera en facklig representant i sin delegation till 
Polen. 

451 Stig Malm, Runo Larsson och Ulf Edström, 21-23 augusti 1989. Se LS-prot. 
1989-09-25 § 2 och 1989-10-09 § 6a, LO; rapport av Ulf Edström 1989-
09-19, dnr 1989-int-200, F09A:81, LO-ARAB, med diverse anteckningar, 
programblad och bilagor om planerade kurser. Halina Goldfarb från 
Informationskontoret följde med som tolk. Svenskarna tog enligt rap-
porten och det vidhängande programmet inte kontakt med OPZZ och 
avvisade före resan också den polske ambassadörens förslag att ta kon-
takt med regeringsorgan. Att de personliga relationerna mellan Solida-
ritets ledare Lech Wałęsa och LO:s ordförande Stig Malm sedan inte blev 
de bästa, nämndes både av Stig Malm, telefonsamtal 2009-03-24, och av 
Ulf Edström, samtal på LO 2009-04-06. Halina Goldfarb fick ”mest 
positiva intryck” av möten med bl.a. Wałęsa och Bronisław Geremek; e-
post 2011-04-26. Stig Malm nämner inte heller Polen i sina memoarer: 
13 år, Stockholm (Utbildningsförlaget Brevskolan) 1994. 

452 Se t.ex. LO-tidningen 1989:35 (1989-09-01) s. 10: Lars Arnborg, ”Rädda 
Polen från kollaps”, om Stig Malms besök (intervju). Se även ibid. s. 11ff: 
Janne Sundling, ”Här bygger Solidaritet det nya Polen”. 

453 Rapport 1989-int-200, F09A:81, LO-ARAB. Om utbildning och arbets-
miljöfrågor se även LO Div/Fredén acc. LO 2008, ibid. Thomas Fredén 
blev involverad i Solidaritets utbildningsaktiviteter för LO:s räkning. 

454 Om Lis uppfattning se Rapport 1989-int-200, F09A:81, LO-ARAB. Om 
beslutet i i-fonden se i-fondens styrelse prot. 1989-06-12 § 5a och be-
slutsförslag ”Polen” 1989-06-12, vol. 2, i-fonden. I rapporten om besöket 
i mars, LO dnr 1989-int-160, sägs dock inget om kontoret. Bogdan Lis 
(2009-05-27) menade att det var LO som ville lägga ner; Marek 
Michalski (2009-05-24) gav en annan tolkning, nämligen att det delvis 
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handlade om en konflikt i Polen mellan Solidaritets centra i Gdańsk och 
Warszawa och om att Stockholm inte helt fogade sig i Brysselkontorets 
krav. Halina Goldfarb, e-post 2011-04-26, skriver att kontorets ”öde vara 
beseglat” sommaren/hösten 1989, ”oberoende av Bogdan Lis uppfatt-
ning”. Se även P. Jaworski om kontoret, i denna bok, med delvis andra 
nyanser i tolkningen. 

455 Stig Malm till NSZ ”Solidarnosz”/Mr Lech Walesa, utkast och kopia av 
engelska originalet 1989-09-06, dnr 1989-int-200, i F09A:81, LO-ARAB. 
Om besöksutbytet med LO även dnr 346, 367, 275/016, mapp 213, HP1 
EP, UD. 

456 LO-distriktet Stockholms, inbjudan till L. Wałęsa, 1989-03-01, SIKiS:115. 
TCO bjöd 1989-03-08 in Wałęsa att delta i TCO:s kongress 6-10 juni 
1989, SIKiS:184. 

457 Det finns en utförlig korrespondens mellan ambassaden i Warszawa, som var 
angelägen om besöket, och UD i frågan och om allt ”fram och tillbaka”. 
Se dnr 316, 432, 446, mappar 214, 219, 220, HP1 EP, UD. Många faktorer 
spelade in, förutom de polska intressena och LO:s ändrade priorite-
ringar, nämligen statsminister Ingvar Carlssons kalender och svenskt 
näringslivs svala intresse, LO:s internationella kommitté prot. 1990-03-
06 § 6, om bl.a. Wałęsas (inställda) besök och LO:s villkor; IK:5, LO-
ARAB. Promemoria UD, med en oversikt över de polsk-svenska förbin-
delserna, inför utrikesministerns besök i Polen, 1989-02-03, PM 34/027, 
mapp 206, HP1 EP, UD; chiffer UD till ambassaden i Warszawa om 
utrikesministerns samtal med polska ambassaden i Stockholm: Sverige 
borde bli aktivare, delge erfarenheter, Sverige skulle nu ligga efter Italien 
och Österrike, även Väst-Tyskland, när det gällde kontakter och 
samarbete; 1989-02-07, dnr 39, ibid.; skivelse ambassaden i Warszawa till 
UD om ”Warszawavåren” och att Sverige borde bli aktivare, 1989-04-05, 
dnr 87, mapp 207, ibid.; meddelande UD till ambassaden i Oslo om 
svensk-polska samtal, 1989-04-18, dnr 108/001, mapp 208, ibid. I samma 
mapp flera liknande telegram och promemorior efter utrikesministerns 
besök i Polen. 

458 ”Let me say to all Polish friends here today that the democratic process 
which your country now has embarked upon has the full support of the 
people and the Government of Sweden.” Tal den 13 oktober 1989 i 
Warszawa vid en lunch för både gamla och nya polska ledare, 2.1.1:24, 
Ingvar Carlssons arkiv, ARAB; samtal med I. Carlsson (2010-12-02). 



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 462 

                                                                                                                                 
459 Promemoria UD om förbindelserna Sverige-Polen, 1989-04-25, PM 115/017, 

mapp 208, HP1 EP, UD. 
460 Om sistnämnda se Molin i denna bok. 
461 Öberg till Pierre Schori, 1990-04-17, inkom UD 1990-04-24; dnr 107/011, 

mapp 219, HP1 EP, UD; se även Misgeld, ”En ’Svensk modell’ för 
Polen?”, s. 198f. 

462 Öberg till Schori, 1990-04-17. Se även krypto och PM ambassaden till UD 
om samtal med Jaruzelski om ett polsk-svenskt samarbete i Östersjö-
området, 1990-05-02, dnr 160, mapp 219, HP1 EP, UD. Krypto ambas-
saden till UD/Schori om USA:s utrikesminister [James] Bakers besök i 
Polen och hans samtal med Geremek, 1990-05-03, dnr 166, ibid. Kom-
merskollegiets rapport ”Sveriges ekonomiska förbindelser med Polen” 
(2004-10-25; dnr 150-1309-2004) visar dock att dessa kontakter sedan 
ökade avsevärt. Inledningsvis (s. 1) heter det: ”Polen är Sveriges vikti-
gaste handelspartner bland de nya medlemsländerna [i EU].” 

463 Krypto Öberg till UD 1989-09-22 om samtal angående Solidaritets kontakt 
med SAP, kopia till Gunnar Stenarv, dnr 351, mapp 213, HP1 EP, UD; 
krypto Öberg till utrikesministern personlig om kontakter SAP och 
PZPR, 1989-02-17, dnr 69, mapp 206, ibid.; brev Öberg till UD om 
eventuella kontakter mellan PZPR och SAP/SI (kopia till Stenarv), 1989-
11-03, dnr 307/003, mapp 214, ibid. Möte med SAMAK (Arbetarrörel-
sens nordiska samarbetskommitté) i Köpenhamn om bl.a. Östeuropa, 
1990-01-17/18, F2G:39 SAMAK, ARAB [enligt en tidigare förteckning av 
SAMAK:s handlingar som då ingick i SAP:s arkiv; efter nyordningen 
kunde materialets signum inte identifieras]; ytterligare material om kon-
takterna med Östeuropa i E-seriens volymer [tidigare vol. 40-44]. 
SAMAK var av materialet att döma uppenbarligen mer intresserad av 
Baltikum än av Polen, och för övrigt mest engagerad i nedrustnings-
frågor, som en kärnvapenfri zon i Östeuropa/Norden, medan de världs-
historiska förändringar som pågick i detta område vid denna tid får ett 
relativt litet utrymme. Se SAMAK: Utrikes- och säkerhetspolitiska grup-
pen [F2G:40 och 1213/E/1/10]. 

464 Promemoria av Öberg till UD: ”Kongressen i Gdansk: Walesa återvald”, 
1990-05-03, dnr 89, mapp 219, HP1 EP, UD. 

465 Denna lek med orden ”revolution” och ”reform” hos Timothy Garton Ash, 
The uses of adversity: Essays on the fate of Central Europe, New York 
(Random House) 1989, s. 309. 

466 Prot. 1989-03-01 § 5, A06:8/IK:5, LO-ARAB. 
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467 LS-prot. 1990-03-05 § 2 (AU 1990-02-23 § 7:6), LO, antog inbjudan till 

Solidaritets kongress och utsåg Ulf Edström som representant (dnr 1990-
int-369, LO-ARAB); Ulf Edströms tal till kongressen, handskrivna an-
teckningar, program, rapport, dnr 1990-int-369, F09A:94, LO-ARAB. 
Även ambassaden rapporterade till UD inför och efter kongressen: 
Öberg till UD 1990-04-05, dnr 95/003, mapp 218, HP1 EP, UD; 1990-04-
18, dnr 134, mapp 219, ibid.; 1990-04-27, dnr 147, mapp 219, ibid. LO:s 
internationella kommitté i anslutning till Edströms rapport: bl.a. utförlig 
diskussion om bistånd för Östeuropa, inte minst Baltikum, kriterierna 
och att Polen eventuellt måste få lägre prioritet, prot. 1990-05-29 § 6, 7, 
IK:5, LO-ARAB; LS-prot. 1990-06-05 § 6d, LO (1990-int-369, LO-
ARAB); aic-bulletinen 1990:2, s. 8-11.  

468 Landssekretariatets berättelse för 1990, s. 31,33,37: LO medverkar i FFI:s 
särskilda biståndsprogram för bl.a. Polen, även via Solidaritetsfonden 
och i koordinationskommittén. Materialet i LO:s arkiv visar rent gene-
rellt en tydlig förskjutning åt Östeuropa, med konferenser och olika stöd-
anslag; diskussioner om utvecklingen och riktlinjer för arbetet, bl.a. AU-
prot. 1990-06-14 § 7:3, och LS-prot. 1990-08-13 § 6a, LO (dnr 1990-int-
1151, LO-ARAB); LO:s internationella kommitté förde 1990-10-02, prot. 
§ 9, en ny och utförlig diskussion om Östeuropa, om biståndsformerna, 
bl.a. gällande Polen, om Solidaritets situation, och om det viktiga sam-
arbetet kring arbetsmiljön, etc.; IK:5, LO-ARAB.  

469 En finsk rapport (Kari Tapiola/SAK) efter besök i Polen och samtal med den 
nye arbetsmarknadsministern Jacek Kuroń om läget i Polen och 
konkurrensen mellan Solidaritet och OPZZ illustrerade problematiken: 
”Report on a visit to Poland 17.-28.2.1990”, 1990-03-05, E9A:126, LO-
ARAB. Jfr Metallarbetaren 1990:1-2, s. 28f: Harald Gatu, ”Metall stöder 
fria fack i Öst – men vilka?” Artikeln handlar bl.a. om Polen. 

470 Se http://www.ituc-csi.org (2013-03-28) De båda polska federationerna har 
enligt ITUC:s lista avseende oktober 2013 ett medlemsantal som är en 
bråkdel av det som uppgavs under 1980-talet: Solidaritet 622,5t och 
OPZZ 320t; International Trade Union Confederation (ITUC), 
www.ituc.csi.org/ (2014-03-28). Uppgifterna för Sverige, vid samma tid-
punkt: antal medlemmar i LO:s förbund 1565t, TCO:s 962t och SACO 
580t; Polen har med sina 38 miljoner invånare nästan en fyra gånger så 
stor befolkningsmängd som Sverige. 1981 sade sig Solidaritet ha 10 
miljoner medlemmar (Kubik, ”Solidarność (Solidarity)”, s. 3072), en 
siffra som troligen är något överdriven. Solidaritet själv nämner i oktober 
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1981 9 milj; se Gardawski, Juliusz, Adam Mrozowicki and Jan Czarzasty, 
Trade Unions in Poland (Report 123), Brussels (ETUI) 2012, s. 50. 
(http://www.etui.org/Publications2/Reports/Trade-unions-in-Poland: 12 
ETUI-Poland R123 Web Version.pdf). Enligt Bujaks uppskattning hade 
man 1988/89, trots fortsatt förbud, 700t betalande medlemmar (LO-
tidningen 1989:5, 1989-02-03: Eva Rosengren, ”’Erkännandet av Soli-
daritet första steget mot demokrati’”). Några månader efter den legala 
(åter)registreringen den 17 april 1989 hade Solidaritet två miljoner med-
lemmar, enligt en uppgift som LO-tidningen hade fått (1989:35; 1989-09-
01, s. 11ff: Janne Sundling, ”Här bygger Solidaritet det nya Polen”). Men 
organisationsgraden gällande både Solidaritet och OPZZ föll drastiskt 
efter 1991. Förutom Solidaritet och OPZZ finns nu ytterligare fackliga 
centralorganisationer med omkring en halv miljon medlemmar. Enligt 
Rode, Fackföreningsrörelsen i Polen, s. 2, hade Solidaritet 2001 1,1 milj 
medlemmar, men 2005 bara 720t; OPZZ:s medlemstal föll från 4,5 milj i 
mitten av 1990-talet till 750t 2007, och organisationsgraden skulle vara 
14%. Det finns dock en osäkerhet i siffermaterialet vilken delvis beror på 
att – enligt Rode – de polska fackliga organisationerna sällan publicerade 
pålitlig (historisk) statistik. De ovan redovisade nyare siffrorna visar 
dock samma tendens, så även i Gardawski, Mrozowicki & Czarzasty. Om 
organisationsgraden även Rode, ibid. s. 3, 6 och Jørgen Nielsen, ”Polsk 
arbeiderbevægelse efter kommunismens fall”, Arbejderhistorie (Köpen-
hamn) 2007:2, s. 37-57 (s 52), med delvis andra, men fortfarande låga 
siffror. Skriften av Gardawski, Mrozowicki & Czarzasty innehåller också 
en värdefull litteraturlista rörande den fackliga utvecklingen i Polen. 

 
 

För Polen i främmande land 
  
1 Se Klaus Misgelds publikationer i detta ämne, särskilt: ”Sweden: Focus on 

Fundamental Trade Union Rights”, i Idesbald Goddeeris (ed.), Solidarity 
with Solidarity: Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 
1980–1982, Lanham Lexongton Books) 2010, s. 19-50; ”A complicated 
Solidarity: The Swedish Labour Movement and Solidarność”, Inter-
national Institute of Social History, Amsterdam, IISH Research Papers 
no. 45, http://www.iisg.nl/publications/respap45.pdf (2010-07-22). I 
polsk litteratur har frågan om det svenska engagemanget för Solidaritet 
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hittills behandlats endast fragmentariskt i arbeten med bredare inrikt-
ning. Se t. ex. Marcin Frybes, ”Społeczne reakcje Zachodu na fenomen 
’Solidarności’ i rola emigracyjnych struktur związku 1980–1989”, i 
Łukasz Kamiński & Grzegorz Waligóra (red.), NSZZ ”Solidarność”, 
1980–1989, bd 2: Ruch społeczny, Warszawa (Instytut Pamięci Narodo-
wej) 2010, s. 505–574; Patryk Pleskot, ”Determinacja, appeasement czy 
Realpolitik? Polityczne reakcje państw zachodnich wobec fenomenu 
’Solidarności’”, i Ł. Kamiński & G. Waligóra (red.), NSZZ ”Solidarność”, 
1980–1989, bd 7: Wokół Solidarności 2010, s. 81–165. Se även: Katarzyna 
Puchalska, ”Szwecja Polsce”, Droga przez Bałtyk, ”Karta” (Warszawa, 
Kwartalnik Historyczny, Wydawca: Fundacja Ośrodka KARTA), nr 47, 
2005; Paweł Jaworski, ”Szwedzka pomoc dla Polski i Solidarności w 
latach 1980–1981”, i Wojciech Polak [et al] (red.), Czas przełomu: Soli-
darność 1980–1981, Gdańsk (Europejskie Centrum Solidarności) 2010, s. 
259–270. 

2 Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. 
3 Idesbald Goddeeris, ”Ministerstwo Spraw Zagranicznych ’Solidarności’: Biuro 

Koordynacyjne NSZZ ’Solidarność’, 1982–1989, część 1, i Pamięć i 
Sprawiedliwość 2006:2, s. 315–347; część 2, i Pamięć i Sprawiedliwość 
2007:1, s. 309–334. Förutom i Bryssel, Paris och Stockholm etablerades 
även kontor i Amsterdam, Bremen, London, Toronto, Zürich och Rom. 
Se även: Andrzej Friszke, ”Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ 
’Solidarność’ (1982–1987)”, i Andrzej Friszke (red.), Solidarność Pod-
ziemna 1981–1989, Warszawa (Instytut Studiów Politycznych PAN & 
Stowarzyszenie ”Archiwum Solidarności”) 2006, s. 17–182. 

4 Kontorets verksamhet avsatte ett omfattande arkiv som nu förvaras på 
Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek (ARAB) i Huddinge utanför Stock-
holm (hädanefter SIKiS:[vol. nr.]. Arkivet belyser kontorets skiftande 
aktiviteter och utgör underlaget för denna text. Ett viktigt komplement 
till arkivet utgörs av intervjuer med personer som arbetade vid kontoret 
eller samarbetade med det. Jag vill tacka alla dessa personer för deras 
medverkan. Föreliggande text bygger på en tidigare, polskspråkig artikel. 
(Paweł Jaworski, ”Biuro Informacyjne Solidarności w Sztokholmie 1981–
1989”, Dzieje Najnowsze, (Warszawa, Instytut Historii PAN), 2013:1 s. 
149-183.). 

5 Kontorets chef i Bryssel, Jerzy Milewski, försäkrades: ”[…] vi ser ingen mening 
i eller något behov av att agera utanför ramarna”. Det handlade bara om 
att bestämma samarbetsformerna. Se Marek Michalskis brev till Jerzy 
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Milewski, 1983-02-07, SIKiS:148. Friszke (”Tymczasowa Komisja Koor-
dynacyjna”, s. 132–133) räknade Marek Michalski bland Samordnings-
kontorets ”viktigaste representanter”. 

6 Intervju med Jakub Święcicki 2009-09-26. Se även K. Puchalska, ”Szwecja 
Polsce”, s. 126, 129. Intervjuaren, om inget annat nämns, P. Jaworski. 

7 I historiken av regionen Mazowsze av NSZZ ”Solidarność” förekommer inte 
Stefan Trzcińskis namn; Włodzimierz Domagalski, ”NSZZ ’Solidarność’ 
Region Mazowsze”, i Łukasz Kamiński & Grzegorz Waligóra (red.), 
NSZZ ”Solidarność” 1980–1989, Vol. 5: Polska środkowo-wschodnia, 
Warszawa (Instytut Pamięci Narodowej) 2010, s. 249–362. 

8 Tarka bestämde sig för att stanna i Sverige och deltog i grundandet av Infor-
mationskontoret i Stockholm. Se K. Puchalska, ”Szwecja Polsce”, s. 129. 

9 Pressmeddelande 1981-2-14 från LO och TCO; SIKiS:170. Se även Misgeld i 
denna bok. 

10 L.-G. Petterssons skrivelse till LO-distrikten och LO-sektionerna, 1981-12-17; 
SIKiS:115. 

11 LO:s cirkulär (L.-G. Pettersson), 1982-01-15; ibid. 
12 Verksamhetsberättelse för perioden januari–juni 1982; SIKiS:152. 
13 Protokoll från 2:a konstituerande sammanträdet för Solidaritets informa-

tionskontor i Sverige den 11 januari 1982; SIKiS:153. I protokollet regi-
strerades att följande personer varit närvarande: Maria Borowska, Anna 
Bogucka, Aleksander Orłowski, Marek Tarka, Stefan Trzciński, Jakub 
Święcicki, Marek Kasprzak, Irena Lundberg, Elżbieta Święcicka, Piotr 
Mayer, Ryszard Szulkin, Katarzyna Hanuszkiewicz. I. Lundberg hade en 
examen från Nordiska linjen vid Universitet i Gdańsk och började arbeta 
vid LO 1981. Hon fungerade då som tolk samt samarbetade med Ture 
Mattsson vid Grafiska fackförbundet som å LO:s vägnar reste till Polen 
för att leverera och installera tryckeriutrustning.  

14 Understruket i originalet. 
15 Pressmeddelande, Thorbjörn Carlsson, 1981-12-17; SIKiS:170. Se även 

Misgeld om konflikten och dess orsaker. 
16 Święcicki kan fortfarande inte acceptera det bemötande han då fick. I sina ej 

publicerade minnen kritiserar han LO-ledningens beslut och avvisar de 
argument som framlades mot honom 1981 och 1982. Se Jakub Święcicki, 
”Vem bryr sig? En vinnare tittar från Sverige på Polen” (arbetsversion 
2010-01-01), s. 80–81. I april 1982, i tidskriften Kontakt (1982:1) som 
utgavs i Paris av den kända polska oppositionsmannen Mirosław 
Chojecki, publicerade Święcicki en mycket bitter artikel med titeln 
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”Svensk solidaritet”. Han bestred inte det svenska samhällets offervilja 
men konstaterade att den polska frågan blev föremål för ett politiskt spel 
för svenska eliter. Därför hade Informationskontoret i Stockholm en svår 
uppgift framför sig att balansera LO:s intressen med strävan efter att 
intressera bredast möjliga kretsar för Solidaritets situation. Som exempel 
nämnde han USA:s ekonomiska sanktioner mot Polen som Solidaritets-
kretsarna utomlands hälsade med tillfredsställelse medan svensk social-
demokrati och LO ställde sig avvisande (i enlighet med den officiella 
svenska ståndpunkten att enbart stödja sanktioner beslutade av FN). 
Informationskontoret gick i skriftlig polemik mot artikeln (publicerad i 
1982:3-4). Se Skrivelsen från ledningen för Solidaritets Informations-
kontor till redaktionen för ”Kontakt”, 1982-07-19; SIKiS:132. 

17 Rapport från studieresa till Warszawa den 27 november – 4 december 1981, 
1981-12-18; F26B:1, LO ARAB; samma rapport i vol. 40, AIC, ARAB 
(hädanefter AIC:[vol.nr.]. 

18 Brev till LO i Stockholm, 1982-01-12; SIKiS:136. Brevet undertecknades av 
fyra personer: Piotr Mayer, Marek Tarka, Marek Kasprzak och Anna 
Bogucka. 

19 T. Carlssons brev till S. Trzciński, M. Tarka, P. Mayer, M. Kasprzak, A. 
Bogucka, 1982-01-13; SIKiS:136. Det som väcker uppmärksamhet är att 
Trzcińskis namn placerats först i adressatlistan trots att han inte under-
tecknat brevet från dagen före. Enligt Ryszard Szulkin och Jakub Świę-
cicki försökte Maria Borowska att förhandla i ärendet men snabbt kom 
till slutsatsen att det inte fanns någon chans till en positiv lösning, och 
hon övertygade Święcicki att avstå, eftersom – som hon förklarade – ”vi 
kommer inte att hitta en mäktigare bundsförvant till Solidaritet i Sverige 
än LO. Man ska hålla med dem och för att nå detta kan man offra 
mycket.” Intervju med Ryszard Szulkin, 2009-09-24; med Jakub Świę-
cicki, 2010-07-07 (citat).  

20 LO:s cirkulär (L.-G. Pettersson) 1982-01-15; SIKiS:115. 
21 Protokoll från tredje sammanträdet för medlemmar och funktionärer i NSZZ 

”Solidarność” i Sverige, 1982-01-15; SIKiS:153. 
22 Kontorets brev till LO, 1982-01-15; SIKiS:152. Man meddelade att kontorets 

chef är Stefan Trzciński. Brevet avslutades med ett lite dubbeltydigt 
konstaterande: ”Vi vill göra allt för att stödja Solidaritet och polska folket 
i deras kamp för fackliga och mänskliga rättigheter.” 

23 I Sverige ägde demonstrationen rum den 13-14 april, se Misgeld i denna 
volym. 
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24 Protokoll från sammanträde vid Solidaritets Informationskontor i Sverige, 

den 19 januari 1982; SIKiS:153. 
25 Brev från A. Bogucka, M. Kasprzak, M. Tarka, P. Mayer och M. Korotyńska 

till LO, 1982-01-28. Frågan gav upphov till ett antal tidningsartiklar: 
”Solidaritet hotar bryta med LO”, Folket 1982-01-30; ”Ultimatum till LO. 
Sluta styra Solidaritet”, Dagens Nyheter 1982-01-30; ”Solidaritetsfunktio-
närer: LO försöker styra oss”, Upsala Nya Tidning, 1982-01-30. 

26 Brev från T. Carlsson till A. Bogucka, M. Kasprzak, M. Tarka och i P. Mayer, 
1982-02-01; SIKiS:136. 

27 Pressmeddelande från LO i Sverige (utan datum), SIKiS:136. 
28 Gunnar Nilsson till Jakub Swiecicki 1982-02-05, F 26 B:6, LO:s arkiv, ARAB. 
29 Protokoll från sammanträde för medlemmar i NSZZ ”Solidarność” i 

Stockholm den 24 februari 1982. Närvarolista saknas, det framgår dock 
av antalet röster i omröstningen att 16 person deltagit i sammanträdet. 
Protokollföraren antecknade 10 personer: Stefan Trzciński, Anna Bo-
gucka, Anna Małecka, Katarzyna Wiśniewska [Katarzyna Sławska], 
Marek Michalski, J. Mainhard, Bogumił Hausman, Roman Kasztelan, 
Małgorzata Jaroszewska, herr Józef [utan efternamn]; SIKiS:152. 

30 Intervjuer med Marek Michalski, 2010-09-28; med Katarzyna Sławska, 2010-
03-13; och med Bogumił Hausman, 2010-06-30. 

31 Katarzyna Sławska minns det annorlunda och framhäver att Trzciński inte 
var särskilt intresserad av att knyta kontakt med den underjordiska 
rörelsen. Enligt Sławskas uppfattning hade frågan tagits upp då en av 
polackerna som bott i Sverige sedan många år, Andrzej Dziewanowski, 
åkte till Warszawa för att tillbringa påsk där och föreslog att han skulle 
fungera som kurir. I Warszawa överlämnade han korrespondens till 
professor Jerzy Łojek, och denne ledde honom till Zbigniew Bujak och 
Zbigniew Janas. (Intervju med Katarzyna Sławska, 2010-03-13.) Enligt 
Marek Michalskis uppfattning gjordes betydligt fler försök att knyta 
kontakt och även de visade sig vara effektiva. (Telefonsamtal med Marek 
Michalski, 2012-02-20.) 

32 Brev från Styrelsen för Solidaritets Informationskontor i Sverige till redak-
tionen för Dagens Nyheter, 1982-03-15; SIKiS:136. I textens polska, 
handskrivna version står ”över 40”. 

33 Intervju med Jakub Święcicki, 2010-09-24. I vol. 154 av Informationskon-
torets i Stockholm arkiv (SIKiS) finns nummer 4 (15 februari 1982), 5 
(18 februari 1982), 6 (22 februari 1982) och 10 (11 mars 1982) av den 
Informationsbulletin på polska som utgavs av Święcicki samt fem andra 
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personer. Liksom Kontorets Informationsbulletin upplyste även Święcickis 
Informationsbulletin – ett maskinskrivet manuskript på några sidor – 
om strejker och repressalier samt om namn på internerade personer. I 
nummer 10 publicerades en utskrift av en intervju av Mika Larsson med 
professor Wojciech Lamentowicz i Warszawa. Den visades i svensk tv. 
Som jag tolkar det, visade man inom LO intresse för intervjun eftersom 
någon begärde information från Irena Lundberg om detta och skrev på 
en av bulletinerna: ”Irena, vad är detta?”  

34 Enligt Katarzyna Sławskas uppfattning var styrelsen ”en ren fiktion… [och 
fanns] nog bara för att utgöra en sken av demokrati inför svenskar”. 
(Intervju med Katarzyna Sławska, 2010-03-13) 

35 Katarzyna Sławska påpekar att en viktig invändning mot Trzciński var att han 
inte visade något intresse av att utveckla arbetet med att transportera 
material till den underjordiska rörelsen. (Ibid.) 

36 Protokoll från styrelsemöte den 21 juli 1982; SIKiS:152. 
37 Intervju med Katarzyna Sławska, 2010-03-13. 
38 Intervju med Marek Michalski, 2010-09-28. 
39 Protokollen från styrelsesammanträden vid Solidaritets Informationskontor i 

Sverige den 27 oktober, den 3, 8 och 17 november 1982; SIKiS:121.  
40 Protokoll från styrelsesammanträde vid Solidaritets Informationskontor i 

Sverige den 26 januari 1983; ibid. 
41 Intervju av Stefan Ekecrantz, Klaus Misgeld och Karl Molin med Marek 

Michalski i Warszawa, 2009-05-24. 
42 Brev från K. Sławska till A. Matkowski (Köpenhamn), 1984-05-23; SIKiS:135. 
43 Personer av judiskt ursprung som tvingades att lämna Polen i mars 1968 på 

grund av den antisemitiska propagandan och förföljelser från de polska 
myndigheterna. 

44 N. Lampa: Minnesanteckningar från diskussion med Solidaritet i Stockholm, 
1982-08-05; SIKiS:152. 

45 Så sent som 1988 överlämnade TCO 150 000 kronor för ”att stödja Solidar-
nosc i Polen i det fackliga arbetet”. Se O. Sundströms (TCO) skrivelse till 
Kontoret, 1988-02-26; SIKiS:121. 

46 Det finns kvar bland annat uppgifter om en inbetalning med beloppet 2 250 
kronor från en polack som bodde i Sverige och om två inbetalningar 
gjorda av Stockholms universitets studentkår (6 740 kronor 1986 och 680 
$ 1988) till NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów; Oavhängiga student-
föreningen, grundad 1980), men även en korrespondens om stora in-
betalningar från TCO (100 000 kronor 1982). Se SIKiS:113, 132, 184. 
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47 Intervju med Marek Michalski, 2010-09-28. 
48 Att bidraget på 180 000 kronor avsåg ”hjälpsändningar” framgår av Förslag 

till dagordning inför i-fondens styrelsesammanträde den 5 december 
1984; se även protokollet § 9; vol. 1, i-fonden, ARAB.  

49 S. Trzcińskis skrivelse till B. Säve-Söderberg (AIC), 1982-05-24; SIKiS:152. 
50 S. Trzcińskis skrivelse till T. Carlsson, 1982-07-07: SIKiS:132. 
51 S. Trzcińskis och M. Michalskis skrivelse till B. Säve-Söderberg, 1982-10-20; 

SIKiS:152. 
52 S. Trzcińskis och M. Michalskis skrivelse till S. Fockstedt (TCO), 1982-11-01; 

ibid. 
53 Anställningsintyg för Irena Lundberg (1982-04-05), Stefan Trzciński (1982-

04-15 och 1982-09-20), Halina Goldfarb (1982-09-20) och Marek 
Michalski (1982-09-20); SIKiS:154. 

54 Protokoll från styrelsesammanträde för Solidaritets Informationskontor i 
Sverige, den 17 november 1982 och 24 november 1982; SIKiS:121. 

55 Protokoll från styrelsesammanträde för Solidaritets Informationskontor i 
Sverige, den 24 november 1982; ibid. 

56 K. Sławskas brev till J. Milewski, 1983-05-11; SIKiS:148. 
57 K. Sławskas brev till J. Milewski, 1983-05-11; ibid. 
58 K. Sławskas brev till I. Goltz (Curtin, Australia), 1983-07-28; SIKiS:135. 
59 Intervju med Katarzyna Sławska, 2010-03-13. 
60 Verksamhetsberättelse för perioden januari-juni 1982, del III; SIKiS:152. 
61 Ett exempel på Berkowiczs polemiska kommentar är hans text om ett besök 

av general Jaruzelskis sändebud – Wiesław Górnicki – i Stockholm: 
BEREK, ”Czytając gazety… Major i bankierzy”, Informationsbulletin nr 
9, 1982-03-16. Det fanns fler texter av denna typ. Berkowicz blev även en 
huvudöversättare av texter för bulletinen. För avtal om Andrzej Ber-
kowiczs arbetsvillkor se SIKiS:152. 

62 K. Sławskas brev till Poland Watch Center (Washington), 1982-02-11. Att 
man tog betalt för kopiorna förklarades lakoniskt med: ”Vi lever i små 
omständigheter”. SIKiS:148. 

63 Bland Informationskontorets handlingar finns en redovisning för 18 resor 
som genomfördes av Kontorets personal till olika möten fram till den 20 
mars 1982. SIKiS:153. 

64 T. Biraths cirkulär (Statens Invandrarverk), 1982-11-16; SIKiS:153. 
65 Citat efter ”Solidaritet med ’Solidarność’”, Informationsbulletin nr 17, 1983-

01-20. 
66 Intervju med Ryszard Szulkin, 2009-09-24. 
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67 S. Trzcińskis förklaring, 1982-02-13; SIKiS:152. 
68 Andrzej Olkiewicz lyfter i en intervju fram kontorets betydelse för att stödja 

dem som hade idéer om olika projekt men saknade resurser: ”Jag betrak-
tade kontoret som ett företag. När det behövde anordnas något, spridas 
något, då kontaktade jag dem och fick hjälp.” Kontoret kunde till 
exempel låna ut en bil, kopiera ett större antal flygblad eller lämna ut 
adresser i Polen dit humanitär hjälp kunde sändas. Intervju med Andrzej 
Olkiewicz, 2010-07-05. 

69 Flygblad på svenska (”Bojkotta juntan i Polen. Bojkotta Niemen”) och på 
polska (”Idąc na koncert Niemena popierasz reżim Jaruzelskiego”; på sv.: 
”Går du på Niemens konsert stödjer du Jaruzelskis regim”); SIKiS:120. 

70 I. Lundberg: Rapport från Kontorets hittillsvarande kontakter med Amnesty 
International [datum saknas]; SIKiS:184. Hammarberg påpekade att i 
Stockholm var det bara ”Solidaritets representation [Informationskon-
toret] som regelbundet lämnar information till Amnesty”. 

71 ”Kämpande Solidaritet”, en antikommunistisk underjordisk organisation som 
grundats av Kornel Morawiecki i Polen 1982. M. Nyczs skrivelse till 
Solidaritets Informationskontor i Stockholm, 1988-01-20; SIKiS:121. 

72 S. Trzcińskis skrivelse till AIC [datum saknas]; SIKiS:152. 
73 K. Puchalska, ”Szwecja Polsce”, s. 137. 
74 Bron deltog bl.a. i arbete med att skapa kartoteket över de häktade och 

internerade och deras familjer, inklusive uppgifter om deras mest akuta 
behov av sådant som läkemedel, kläder och livsmedel. (Intervju med 
Michał Bron, 2010-07-12). 

75 ”Jag fungerade som en jourhavande föredragshållare”, säger Barczyk i en 
intervju. Han inbjöds till skolor och politiska partier, en gång var han även 
i det norska Stortinget (Intervju med Zygmunt Barczyk, 2010-07-09). 

76 Skrivelse från styrelsen och rådgivarna för Informationskontoret i Stockholm, 
1982-06-14; svensk version med datum 1982-06-17. Kontoret fick ett 
svar från Utrikesdepartementets rättsavdelning. I skrivelsen förklarades 
att utifrån de svenska diplomaternas erfarenhet var ”informella, för-
troliga kontakter” den bästa vägen och att man därför inte skulle rikta en 
officiell protest eller hantera ärendet genom bilaterala avtal på statlig 
nivå (SIKiS:136). 

77 Skrivelse S. Trzciński och M. Michalski till Thord Palmlund, Statens In-
vandrarverk, 1982-10-20; SIKiS:132. 

78 S. Trzcińskis och M. Michalskis skrivelse till J. Milewski, 1982-09-10; ibid. 
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79 S. Trzcińskis och M. Michalskis skrivelse till Nobelkommittén, 1982-09-07; 

SIKiS:185. 
80 ”Polemiki, diskusje”, Biuletyn Informacyjny nr 9, 1982-03-16. 
81 Pressrelease, Informationsbulletin, nr 20, juni 1983. 
82 M. Michalskis skrivelse till Ch. Jutterström (DN, chefredaktör), 1988-11-30; 

SIKiS:113. 
83 Pressrelease, 1984-04-02; Pressrelease, 1985-05-30; SIKiS:115. 
84 Bland annat TKK till Gunnar Nilsson, 1983-04-02; G. Nilsson till D. Wałęsa, 

1982-05-19; SIKiS:153; G. Nilsson till L. Wałęsa, 1982-11-16; ibid. 152; Z. 
Bujak till S. Malm, 1984-01-25; ibid. 135; E. Karlsson till K. Frasyniuk, 
1985-12-18; ibid. 184. 

85 Se t.ex. Peter Rundquists PM (Svenska Sjöfolksförbundet): ”Resa till Polen”, 
26.-30.06.1988; 1988-08-04; SIKiS:115. 

86 Frybes, ”Społeczne reakcje Zachodu”, s. 572; Friszke, ”Tymczasowa Komisja 
Koordynacyjna”, s. 137. 

87 E-postmeddelande från Marek Michalski, 2012-02-17. 
88 Så var t.ex. fallet med samarbetet mellan Sjöfolksförbundet och sjömän och 

hamnarbetare som var medlemmar i Solidaritet. (Skrivelsen från direk-
tören A. Brzozowski (NSZZ ”Solidarność”) till Sjöfolksförbundet, 1989-
05-09. SIKiS:115) 

89 ”Uppdrag Polen: Ett svenskt tidsdokument om hemliga kontakter med polska 
Solidaritet 1985”, red. K Misgeld, Arbetarhistoria, 2010:1, s. 4–23. 

90 Upprop [1988]; SIKiS:113. 
91 Z. Bujaks skrivelse till S. Malm (LO) där han tackar för inbjudan, 1988-12-19; 

ibid. 
92 Anteckning (datum och plats saknas); SIKiS:152. 
93 Sistnämnda på svenska ”Polska dagstidningen”. 
94 Kontoret upprättade ett sådant material inte bara för de svenska tidningarna. 

Enligt Katarzyna Sławska (intervju 2010-03-13) publicerades även i den 
tyska tidskriften Der Spiegel en artikel om de häktade Solidaritetsakti-
visterna. Artikeln byggde på material som levererats från Stockholm. 

95 Kontoret var tvunget att ansöka om tillstånd att föra datoriserade person-
register och att betala månatliga licensavgifter. Se Jan Freeses skrivelse 
(generaldirektör för Datainspektionen), 1982-06-02. Sensommaren 1982 
fick kontoret Datainspektionens tillstånd att upprätta register över inter-
nerade aktivister. Den polska ambassaden protesterade mot beslutet och 
Generaldirektör Freese upplyste UD om att det fattats under hans seme-
ster och antydde att beslutet skulle blivit ett annat om han varit på plats. 
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(PM 82-09-27, u. Osvald, inför pol chefens besök i W-a 4-6/10; Skriv 
Osvald Pol 1 t Thyberg, W-a, 82-09-09, mapp 164.) 

96 Intervju med Jerzy Dzieciaszek, 2010-07-14. 
97 S. Trzcińskis och K. Sławskas brev till Marek [Garztecki?], 1982-08-17; 

SIKiS:132. 
98 Andrzej Olkiewicz t.ex. fick vid ett besök i Polen i samband med en huma-

nitär transport en lista över häktade personer i Szczecin. Han överläm-
nade listan till kontoret. (Intervju med Andrzej Olkiewicz, 2010-07-05). 

99 I K. Sławskas brev till professor A. Zięba (Frankfurt/M), 1983-02-03, uppges 
antalet med 1 600 personer. SIKiS:148. Se även K. Wiśniewskas [K. 
Sławskas] brev till Z. Staszewski, 1982-11-18, SIKiS:132, där författaren 
nämner kartoteket: ”[…] det är ett arbete som inte har något slut, 
ständigt kommer nya uppgifter”. 

100 En fullständig utskrift kostade 55 amerikanska dollar. Se K. Sławskas brev 
(för Kontorets styrelse) till W. Olejnik (Rzeczpospolita Polska, London), 
1982-12-15; SIKiS:148. 

101 K. Sławskas brev till professor A. Zięba (Frankfurt/M), 1983-02-03; ibid.  
102 Intervju med Katarzyna Sławska, 2010-03-13. 
103 Intervju med Halina Goldfarb, 2010-04-21. 
104 Anvisning: Adoption av fängslade Solidaritetsledare i Polen, utarbetat i 

samråd med Øyvind Johnsen, Amnesty International, Norge. SIKiS:152.  
105 Verksamhetsberättelse för I-fondens styrelse 1982/83, vol. 1, i-fonden, 

ARAB; en sammanfattning av adoptionsprogrammet återfinns i en 
broschyr som utgavs i november 1983 av AIC, redigerat av Bengt Ohls-
son, med titeln Breven från Polen, Stockholm (AIC) 1983. I den publi-
cerade man korrespondens med familjer till fängslade Solidaritetsmed-
lemmar som omfattades av adoptionen. 

106 AIC:s ledning som stödde adoptionsprogrammet rekommenderade att man i 
breven inte skulle beröra ”känsliga politiska eller fackliga frågor” med 
hänsyn till familjernas trygghet. AIC föreslog att breven skulle skrivas på 
polska, och om detta inte skulle vara möjligt, även på tyska eller franska 
eller, i sista hand, på engelska. Ett paket i månaden skulle skickas till 
varje mottagare, och dess värde borde vara ca 200 kronor. Uppropet om 
att organisationer skulle delta i programmet avslutades med en slogan: 
”Solidaritet innebär handling!” Se Avskrift av B. Säve-Söderbergs och I. 
Bengtssons cirkulär (båda från AIC) [datum saknas]; SIKiS:152. 

107 Michal Kubiak är frigiven!, ”Adoptionsgruppens informationsblad”, nr 4; 
AIC:29. L. Göranssons brev till E. Kajhammar, 1983-02-05; SIKiS:120. 



 
 

S O L I D A R I T E T  O C H  D I P L O M A T I  

 474 

                                                                                                                                 
108 Intervju med Halina Goldfarb, 2010-04-21. 
109 T.ex. lista på medel för första hjälpen som anskaffats tack vare en 

penninginsamling bland personalen och gäster på Hotell Gustaf Vasa i 
Stockholm (1982-04-06); SIKiS:154. Kvitton på donationer som samlats 
in i Oxelösund av tidigare internerade personer, 1982-12-20; vol. 120, 
ibid. Mieczysław Nyczs brev från Södertälje om anordnande av en pen-
ninginsamling, 1982-10-16; SIKiS:136. 

110 Förteckningen över beställda läkemedel från ACO Läkemedel, Solna, 1982-
03-19 och Förteckning över nödvändiga läkemedel från W. Orłowskis 
Universitetssjukhus i Warszawa, 1982-04-05; SIKiS:154. 

111 Brevet från Polska episkopatets välgörenhetskommission, 1981-12-31; 
SIKiS:113. 

112 S. Trzcińskis och M. Michalskis skrivelse till Ove Rainer (Postverkets Central-
förvaltning), 1982-09-09; SIKiS:132. Se även Misgeld i denna volym.  

113 Intervju med Katarzyna Sławska 2010-03-13. 
114 Brev till Solidaritets Informationskontor; svar från M. Michalskis och K. 

Sławskas 1983-02-21; SIKiS:148. 
115 Protokoll från sammanträde med Grundarkommittén, Stockholm, 

19.01.1983. Under diskussionerna framkom inte något förslag till namn 
på organisationen. SIKiS:121. 

116 S. Trzcińskis skrivelse till AIC (att. Bengt Säve-Söderberg, datum saknas); 
SIKiS:152. 

117 Program för överförande av den organisatoriska hjälpen till NSZZ ”Soli-
darnosc” [datum saknas]; SIKiS:152. 

118 S. Trzciński till T. Mattsson: ”Rapport om transporter till Polen under perio-
den januari-oktober 1982”; ibid. 

119 Intervju med Marek Michalski, 2010-09-28; intervju med Ryszard Szulkin, 
2009-09-24; Intervju av Stefan Ekecrantz, Klaus Misgeld och Karl Molin 
med Marek Michalski i Warszawa, 2009-05-24. 

120 Se t.ex. S. Trzcińskis och M. Michalskis brev till S. Malm innehållande en 
detaljerad lista över nödvändig utrustning från Zbigniew Bujak, 1982-10-
22; SIKiS:132. 

121 K. Puchalska, ”Szwecja Polsce”, s. 140. 
122 Protokoll från styrelsesammanträde vid Solidaritets Informationskontor i 

Stockholm, den 3 november 1982; SIKiS:121. 
123 Intervju med Adam Wycichowski, 2010-07-14; intervju med Radzimierz 

Nowakowski, 2010-07-08. Båda bekräftar att man upprepade gånger 
överlämnade beställningar från Polen (huvudsakligen tryckpressutrust-
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ning) till kontoret och efter en tid hämtade varor för att skicka iväg dem. 
Wycichowski var verksam från 1983, Nowakowski anslöt sig ett år 
senare. Deras aktiviteter inom detta område pågick till 1986. 

124 Intervju med Marek Michalski, 2010-09-28; intervju med Marek Michalski 
2009-05-24 (Ekecrantz, Misgeld, Molin); Intervju med Ryszard Szulkin, 
2009-09-24; K. Puchalska, ”Szwecja Polsce”, s. 137, 141. Transporterna 
förbereddes ofta i avlägsna skogsomraden. En gång överraskades Michal-
ski och Szulkin av deltagare i en orienteringstävling. De var tvungna att 
smita snabbt eftersom det visade sig att loppet sändes i tv. Vid anskaffan-
det av en lämplig minibuss för smuggling fick man hjälp av Peter Johns-
son, då aktiv trotskist, nu en känd journalist och författare till böcker om 
Polen: Polen i Europa. En resa i historien 966–2005, Stockholm 2005 samt 
Polen i historien, Stockholm 2009. 

125 Intervju med Marek Michalski, 2010-09-28; Intervju med Ryszard Szulkin, 
2009-09-24. Szulkin minns att en sådan transport genomfördes bara en 
gång; det andra försöket lyckades inte. Se även Magdalena Korotyńskas 
minnen: http://wyborcza.pl/1,77023,3820186.html.  

126 Intervju med Ryszard Szulkin, 2009-09-24; Telefonsamtal med Marek 
Michalski, 2012-02-20. 

127 Intervju med Marek Michalski, 2010-09-28. 
128 Anteckning: Solidaritets Informationskontor i Stockholm, datum saknas 

[1987], BU 0678/38 t. 2, vol. 39–40, IPN (Instytut Pamięci Narodowej i 
Warszawa, på sv. Nationella minnesinstitutet; händanefter IPN). 

129 Registreringsblad från Förundersökningshäkte i Szczecin, s 7: Göran Olof 
Jakobsson, BU 1368/20007, IPN; Registreringsblad från Förundersök-
ningshäkte i Szczecin, s 7: Lars Niklas Holm, BU 1368/20008, ibid. Se 
även artikeln av en av de häktade svenskarna, G. Jacobsson, ”De hittade 
lönnfacket. För Solidarnosc i polskt fängelse”, Arbetarhistoria, 4/2006:4, 
s. 18–22. 

130 General Zdzisław Sarewiczs anteckning, Warszawa, 1987-01-13, BU 0678/38 
t. 2, s. 51–54, IPN. Marek Michalski finansierade en av Kaletas trans-
porter, men samarbetet avbröts av LO (intervju med Marek Michalski, 
2010-09-28). Om smuggling i Svenska Stödkommitténs för Solidaritet 
regi se även Maria Heino & Barbara Törnquist-Plewa, ”Svenska Stöd-
kommittén för Solidaritet – The Swedish Solidarity Support Committee 
and Independent Polish Agency in Lund”, i Barbara Törnquist-Plewa 
(red.), Skandinavien och Polen: Möten, relationer och ömsesidig påverkan, 
Lund (Slavica Lundensia 23, Lunds universitet) 2007, s 25-61, och Maria 
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Gnosspelius (=Maria Heino), ”Solidarity with Solidarity: The Polish 
Democracy Movement and civil activity in Southern Sweden.” Master 
Thesis, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Political 
History, November 2008 samt Tor Johanson, Referat av föredrag av Jan-
Axel Stoltz på årsmöte med Svensk-Polska föreningen i Skåne, 18 mars 
2005, http://hem.bredband.net/samfundet/spsavdskane.htm. 

131 Anteckning om L. Järn, Warszawa, september 1987, BU 0678/38 vol. 5, blad 
4, IPN. 

132 Bilaga till Dagens Information (Departementet för inrikes frågor, För-
undersökningsbyrån), 17.04.1987, BU 0678/38 vol. 4, blad 47–48, IPN. 

133 Utrikesdepartementets rapport, Warszawa 15.05.1987, BU 0678/38 vol. 4, 
blad 57, IPN. Efter att ha kommit till Ystad lämnade Järn en förklaring 
där han skrev att han i fängelset underkastades ”psykisk tortyr och hjärn-
tvätt” och att han alltid visste om att han kunde gripas av polisen, men, 
som han lagt till: ”Jag arbetade till fromma för den polska nationen och 
jag ångrar inte något.” Se: Telegram från Folkrepubliken Polens ambas-
sad i Stockholm till Utrikesdepartementet, Malmö, 1987-05-19, BU 
0678/38 vol. 4, blad 73, IPN. 

134 Kommentar till budgetförslaget för organisatorisk hjälp till oberoende själv-
styrande fackföreningen Solidaritet i Polen för år 1987; SIKiS:121. H. 
Goldfarbs skrivelse till S. Svensson (AIC), 1988-02-11; SIKiS:113. 

135 Intervju med Jerzy Dzieciaszek, 2010-07-14; intervju med Paweł Chomiński, 
2010-11-08. Ur Paweł Chomińskis perspektiv var inledningen av arbetet 
med denna utrustning ganska dramatisk. En dag innan Jerzy Dzieciaszek 
föreslog att de skulle samarbeta, mottog Chomiński ett hot: om han 
engagerade sig i Solidaritets verksamhet, kunde hans familj i Polen råka 
illa ut. Han trodde först att han var utsatt för en provokation, men 
övertygades senare om att det tidsmässiga sambandet var en slump. Men 
han förstod att den polska Säkerhetspolisen ville hindra honom från att 
bedriva antikommunistisk verksamhet. 

136 Svenska tullmyndigheter försökte bevara skenet av en samvetsgrann kontroll. 
Michalski greps en gång vid gränsen då han transporterade delar till 
tryckpressmaskiner från Tyskland som var avsedda för smuggling till 
Polen. Han anmälde inte utrustningen för tullen, vilket resulterade i en 
domstolsförhandling och fällande dom. Det hjälpte inte att han förkla-
rade att det handlade om hjälp till den demokratiska oppositionen i 
Polen. Å ena sidan dömdes han till bötesstraff, å andra sidan beordrades 
att utrustningen omgående skulle återlämnas till Michalski (intervju med 
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Marek Michalski, 2010-09-28). De svenska tulltjänstemännens inställ-
ning kan också illustreras av en händelse som inträffade när några av 
Szulkins kurirer, bekanta från universitetet, återvände från Polen. För-
utom underjordiska skrifter gömde de i lönnfacken en stor mängd alko-
hol. När de greps, förklarade de att de hade smugglat utrustning för 
Solidaritet och att de nu återvände med underjordiska skrifter för Infor-
mationskontoret. Tulltjänstemannen uttryckte sin beundran för kurirernas 
mod, men var samtidigt orubbliga i frågan om alkoholen och utdelade 
bötesstraff för smuggling (intervju med Ryszard Szulkin, 2009-09-24). 

137 Efter att min artikel med titeln ”Sverige och polska Solidaritet 1980–1982” 
hade kommit ut i antologin Kriget som aldrig kom: 12 forskare om kalla 
kriget, red. A. Linderoth, Karlskrona 2011, bekräftade general Bengt 
Gustafsson, anställd vid Försvarsdepartementet under åren 1982–1984 
samt Överbefälhavare 1986–1994, att CIA hade talat med de högsta sven-
ska myndigheterna för att utverka stöd för Solidaritet. Senare avsattes 
bland annat en tulltjänsteman från Ystad som hade underrättat sina 
polska kollegor upprepade gånger om misstänkta transporter (e-post-
meddelande från Andreas Linderoth, 2011-12-12).  

138 Anteckning: Samarbete LO-Solidarnosc under året 1982 [datum saknas]; för 
exempel på tacksamma uttalanden från Solidaritets sida, se Brev från 
Solidaritets TKK till LO:s ordförande G. Nilsson, 1983-04-02; SIKiS:115. 

139 Intervju med Katarzyna Sławska, 2010-03-13. 
140 M. Michalskis och H. Goldfarbs skrivelse till Grafiska Fackförbundet, 1989-

04-24; SIKiS:121. 
141 Se t.ex. skrivelse om samarbete mellan Svenska Kommunaltjänstemanna-

förbundet (SKTF) och Solidaritets regionavdelning i Warszawa, 1989-01-
11. SIKiS:113. 

142 Protokoll fört vid sammanträde med i-fondens styrelse, 12 juni 1989; vol. 2, 
i-fonden, ARAB. 

143 Intervju med Marek Michalski, 2010-09-28; Intervju med Halina Goldfarb, 
2010-04-21. 

144 M. Michalski, ”Biura ’Solidarności’ za granicą. Co z nami dalej?” (på svenska: 
”Solidaritets kontor utomlands. Vad kommer att hända med dem?”), 
Gazeta Wyborcza, 1989-08-23.  

145 M. Michalskis skrivelse till KKW NSZZ ”Solidarność”, 1989-10-10; SIKiS:113. 
146 Gazeta Wyborcza (Warszawa) 1989-10-25, ”Dzieli ich morze: Marek 

Michalski, ’Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły’; Bogdan Lis, 
’Decyzja już zapadła’” (på svenska: ”De delas av havet; M. Michalski: ’I 
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goda vänners åsyn åts haren upp av hundarna’; B. Lis: ’Beslutet är redan 
fattat.’”). 

147 En detaljerad sammanställning omfattar bl.a. nio kopiatorer, ett kassaskåp, 
16 skrivmaskiner, två datorer, sex skrivare, sex stencilapparater, fyra tele-
foner, en telefax, en fotoapparat, en diktafon, en tv-mottagare och en 
radiomottagare. SIKiS:184.  

148 Skrivelse H. Goldfarbs till U. Edström (LO), 1990-02-20 SIKiS:184. 
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