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Var det rätt av
Hans Ericson att
åka till Span ien ?
Säg din menin g
till Aftonbla det
DIREKT tel 08/
20 28 25 kl 19-2'1.

På restaurang Baldakinen i Stockholm, tisdagen
den 2 december träffade transportordföranden
Hans Ericson åtta spanska politiker och fack·
föreningsmän på rundresa i Skandinavien.
'Det var då som iden till Hans Ericsons upp·
märksammade nyårsresa till Kanarieöarna föd·
des.
Fortsättningen på t ra nspor tbasens Spans ka
utflyk t ka n n u bli att både Fria Fack fÖ r ·
eningsinternatio na le n och Inte rnatio ne lla Tra nsportfederationen skicka r en delegation till re gimen i Madrid med k rav om politisk frihet
i Spanien .
Hos t<iristdirektörerna på Kanarieöarna satt
Hans Ericson i nyårshelgen och Jäste upp de
fem punkter som är den spanska oppositionens
huvudkrav på regimen efter Franco.
Direktörerna lyssnade och sa sigi också tr'o
på en demokratisk utv'eckling i Spanien . . Men
någon slags kommunism var de livrädda for .

Härsken på_massmedia
Detta är några av detal jerna av den bi ld av
Hans - Ericsons spanska nyårsä ventyr som
nu hålle r på att växa fram . S jälv . vill han inte
göra uttalanden for Aftonb ladet, utan hä nvisar till e n TI -kommu ni ke som han sk ickade
ut i går.
Transportbase n förnekar bestämt att arbetsgivareföreningen sk ulle ha något med ha ns
resa att göra. Att han hamnade i SAF:s lyxby
berodde på att det inte fanns några andra
'1ote!lrum hävdar han.
Hustrun Majke n fic k följa med fo r att hon
ikulle slippa sitta ensam under nyårshelgen.
Det var den 28 december som makarna Eric son reste till Kanarieöarna. De var där alltså
i sex dagar. Och det var inga semesterdagar,
hävdar transportbasen.
En central roll .i Hans Ericsons nyårsutflykt
ha r, enligt vad Aftonbladet erfarit, hans 'möte
med de åtta spanska motståndsmännen i Stockholm i början av dece mber. Spanjorerna var
här i två dagar och t räffade bl a ledningarna
i LO och TCO.
Hans Er icson tog vi d detta möte u_pp reakionen från furisfnåringen på ananeoarna mo
den 72 -tim marsblock ad som In ternationella
Transportfederatio ne n genomförd e mot Spanien i höstas.

-Hans Ericson och hans fru Maiken på trappan till SAF-byggnaden i semesterbyn Rocas Roias på
Kanarieöarna. I gå r förklarade transportbasen varfö r hustrun var ·med på resan: - Hon sitter
ensam i vanliga fall när jag är ute på resor. Jag tyckte det var synd att hon skulle behöva göra
det när det var · nyå r ocks6. Dä rför fölide hon med.
·
Ha n uppges i sammanhanget ·ha fått försäkringar från spanjorerna om att de inte hade
något att invända mot en facklig direktkontakt med företrädare för turistnäringe n på Kanarieöarna.
Det var den direktkontakten som Hans Ericson alltså genomförde i turistparadiset i nyå rs helgen. ·
Vilka transportbasen träffat i Rocas Rojas
hålls hemligt och vad som sagts är heller inte
känt annat än i mycket stora drag.

De kraven gäller ett slut på det politiska för trycket, frigivning av politiska fångar , för eningsfrihet, yttrandefrihet och en avpolitise ring av strafflagen.
·
Med spanjorerna i Stockholm diskuterade
Hans Ericson även vad som nu kan bli nästa
fas i de här fackliga kontaktförsöken. Det hand ·
lar om e n eventuell internationell facklig Upp vaktning direkt hos regimen i Madrid.
Frågan ska diskuteras vid Internationella
Transpor tfederationens styrelsemöte i Oslo de n
10-11 februari. Hans Ericson vill i det fallet
Ingenting har i alla händelser ändrats när
ha även Fria Fackföreningsinternationalen med.
det gäller den fackliga bojkotten mot SpanienHan ska nu ta upp saken med LO-chefen Gunturism . Den bojkotten _s_k_a_ f_o.r.,t,..sa
_"...,
tt,..a,...._ _,..."!""---t' --'"~'-"'!f-'"ilsson--•--------------nde r overaggningarna p
Kanarieöarna
LO-chefen har inte kunnat n s för en kompresenterade Hans Ericson de krav på regimentar.
men i Madrid som de spanska motståndsmännen framförde under besöket i Stock holm.

Lars Svedgård

Hårdaste kritiken från (s.)
Men om det nu förhåller sig så ter sig tystnaden vid hemkomsten och under ytterligare
ett par dagar fullständigt opåkallad. Försök att
utve r ka en demokratisering i Spanien kan ju
knappast vara något att hymla med ."
Svenska Dagbladet anser inte att Hans Eric son är särskilt övertygande i roU.en "som något
slags polit isk James Bond".

De politiska kom mentatorerna i socialdemokra tiska och borger liga tidningar, är överlag
m'ycket kritiska till Hans Ericsons S panie nresa.
Förklari ngarna -fr å n honom i går gör honom
in te fri fr å n kritik.
Aftonbladet redovisar vad en rad socialde mokratisk a och borgerliga ti dningar 'skriver på
sin a ledarsidor i dag om affäre n Hans Ericson.
Citaten är utdrag ur lä ngr e ledaratiklar.
Intressant är att de n hårdaste kritike n mot
honom k ommer från sociald emokratins och den
fackliga rör else ns egna tidningar. Dä r sk ymtas
också bitterh et över det transportordförand en
ställt till med.

Svart att förklara
Så klok tror vi faktiskt Hans Ericson är
att han kunde ha förutsätt vilket rabalder det
skulle bli när hans resa till Kanarieöarna blev
känd.
Den som mer än · andra uttalar förkastelse. domar över Spanien och uppmanar folk att
för all del inte resa dit ska själv inte försätta
sig i en sådan situation som Ericson gjort.
Anklagelserna för dubbelmoral är förklar ·
lig. Svårigheten för honom blir att i efterhand
övertyga alla k le nt rogna om det renh järtade
uppsåt som legat bakom nyå rsutflykten.

Svenska Dagbladet (m):

Politisk James Bond·
" Huvudtese n i fö rklaringen är att Ericson
under vistzlsen på Kanarieöarna haft överlägg ningar med " turistnäringen" för att den vägen
utöva påti:yckningar för en demokratiser ing i
Spanien.

Det kan ifrågasättas

Seriöst. syfte
"Hans Ericsons förklaring måste rimligtvis
tas på ett visst allvar."
"Vi . vill inte . bestrida att Hans Ericson var
ute i förh 1ndlingsärenden, att det fanns ett
seriöst syfte med resan . Me n förtroende för
hans goda omdöme har varken stärkts av
ari:angemangen k r ing trippen eller av hans
uttalanden i efterhanr."

F,örträfflig tidpunkt

Gefle Dagblad (lib ):

Arbetarbladet (s):

Dagens Nyheter (borgerlig):

Göteborgs-Posten (lib):
"Den tan ken ligger inte nära till hands att
turistnäringen på K a na r ieöarna skulle vara
en av murbräckorna för en demokratisering
av Spanien, låt var a att den är speciellt känslig för omvärldens rea ktioner.
.
Däremot är den naturligtvis mycket ange lägen att komma till tals med fac kliga ledare
att försöka utverka lättnader i bojkotten och
fä rese~trö mmen att ta normala proportioner.
Nyårshelgen är en förträfflig tidpunkt för
sådana d iskussioner. Av bilder att döma sken
solen även på hr Ericson. "

Hans Ericson är väl invand med reformismens
metod a tt i 'blandsamhällets intresse' hålla sig
väl med både kap italister och vanliga dödliga.
Det är bara så mycket lättare att träffa de
förra. Med eller utan badbyxor."

, Värmlands Folkblad (s):
I· Rent miöl i påsen?
I
I
I

I

I

Vad Hans Ericson gjorde på Kanarieöarna
har han nu redogjort för. Många i det här landet kommer ändå att tvivla på att transport basen har rent mjöl i denna sin ny•årspåse.
Hans redogörelse verkar säkert för många som
en efterhandskonstruktion.
Vi har svårt att tro att Hans Ericson rest till
Kanarieöarna enbart som turist. En sådan omdömeslöshet kan bara inte existera i den fackliga ledningen i Sverige. Det ser medlemmarna
i så fall säkert till att det blir ändring på.
Men käre Hans Ericsoh, varför ska du riskera så mycket av tilltron till våra fackliga o'ch
politiska ledare? Om du har dina bevekelse11runder varför _då arbeta på Kanarieöarna , un der helgen, i SAF -byn och åka i första klass,
utklädd till turist?

Norrlqndska soc-dem. (sl:

Tro på hans ord
Efter Hans Ericsons förklaringar "borde den
här affären vara avslutad ''.
"Hans Ericson" har rä tt att bli trodd på sina
ord 11

Norrskensflamman (vpk):

Hålla sig väl med alla
" Vad ska man säga om allt detta annat än att

I·

Hans Ericsson i Transport har nu äntligen trätt
fram och berättat om sitt ärende till Gran Canaria.
Förklaringen sk ingrar de dunkla dimmorna
kring besöket och ger belägg för att han varit
ute i goda avsikter. Just därför borde Hans
Ericsson ha kunnat lämna den här redogörelsen
långt tidigare och sluppit en mängd spekulationer.
Tystnaden och m ystiken har knappast bi dragit till att gagna den sak huvudpersonen
och hela den svenska fackfö ren ingsrörelsen en - ,,
gerat sig för. Hans Ericssons förläggning i den
starkt kritiserade SAF-byn kan också ifråga sättas.

Arbetet (s):

Ett tunt försvar

'I

" Om turistnäringen där nere var så intresserad av att få dit just Hans Ericson, då tycker
man kanslrn att den också borde kunnat ordna
hotell åt honom. så han sluppit vistas i Svenska
Arbetsgivare fören ingizns semesteran läggning.
Både detta faktum , och att besöket som så dant handlagts på ett sätt som inte stämmer
överens med traditionellt handlande inom
sve nsk fackföreningsrörelsz, är åtminstone opsykologiskt.
.
Hans Ericsons försvar är också tunt. Meilan
raderna kan lätt nog utläsas att han agerat
personligt utan rätt · förankring i rörelsen ."

Aftonbladet (s):

Osannolik förklaring
"De förklaringar som nu äntligen kommit
te r sig både förvirrande och osannolika. Det
fr svårt att se något vägande skäl för att fara
til l SAF-byn på Kanarieöarna för att d iskutera
spansk turistnäring. ·
Eri cson har bjudit socialdemokratins motståndare på en fin propagandabild: Pampen på
arbetsgivarnas anläggning hos fascisterna.
D€t är ett elände för de många inom arbetarrö relsen som bedriver ett slitsamt och uppoffrande arbete för internatione I solidaritet.",

