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”Hon hade klivit i land på Grenada i ett 
tropiskt ösregn vid tiotiden en morgon  
i november.” 
Det är Lisbeth Salander, Stieg Larssons hjältinna 

i Milleniumböckerna, som i Flickan som lekte med elden, 
begett sig till den lilla västindiska ön där en löftesrik 
revolution under ledning av advokaten Maurice Bis-
hop nyligen krossats. ”Historien kunde sammanfattas 
med att Bishop hade varit en genuint populär folkle-
dare som störtat en galen diktator som dessutom var 
UFO-fantast och ägnade en del av den magra national-
budgeten till att jaga flygande tefat. Bishop hade pläde-
rat för ekonomisk demokrati och infört landets första 
lagstiftning för jämställdhet mellan könen innan han 
mördades 1983.” Efter mordet hade USA ”invaderat lan-
det och infört demokrati”, med massarbetslöshet och 

återupptagen knarkhandel som följd.
I den nu aktuella biodokumentären ”Mannen som 

lekte med elden”, speglas Stieg Larssons liv som orädd 
grävande journalist mot högerextremism och fascism 
i svenskt 1990-tal. Det är en viktig dokumentation av 
kampen mot den växande rasism och högerreaktion 
som i vår nutid blivit till en global maktfaktor i både 
Kreml, Vita huset och Europa, inklusive i vår lilla ut-
kant. Stieg Larsson var utvecklingen på spåren när den 
ännu var i sin linda. Kartlade och avslöjade i hopp om 
att det inte skulle vara för sent.

Biodokumentären skildrar dock inte bakgrunden 
och de drivkrafter som förmådde Stieg Larsson att 
kämpa till slutet. Stieg var övertygad socialist och ak-
tiv i Socialistiska Partiet sedan de unga åren i Umeå. 
Från slutet av 1970-talet och under hela 1980-talet var 

han en flitig medarbetare i veckotidningen Interna-
tionalen med artiklar om alltifrån 1800-talets science 
fictionförfattare Jules Verne till nazisthärvor kring Re-
agan och Thatcher. Kampen mot den internationella 
högerextremismen och fascistanstrukna ”contras”, som 
släpptes lös mot 1970-talets vänsterrörelser i Nicara-
gua och runt om i världen, upptog alltmer av Stiegs an-
strängningar. Från den karibiska önationen Grenada 
upplevde han ett blodigt exempel.

”Vi såg det som vår ö”, skrev Stiegs livskamrat Eva 
Gabrielsson i den biografiska boken Millenium, Stieg & 
jag (2011). De hade läst, berättar hon, om revolutionen 
på Grenada i Fjärde internationalens internationella 
tidskrift. Här, på andra sidan jorden, verkade finnas ”en 
progressiv utveckling som var både humanistisk och 
humoristisk, i en vild blandning av socialdemokrati 

Stieg Larsson  
och revolutionen
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Revolutionen på den lilla västindiska ön 
Grenada – vad vet vi egentligen om den?
Den USA-ledda internationella 
nyhetsförmedlingen gör ditt bästa för 
att tiga ihjäl detta hittills framgångsrika 
försök att genomföra en socialistisk 
omvandling.
Därför kan också grovt osakliga 
framställningar förekomma i svensk 
press. Ett exempel är skriverier i [den 
svenska maoistiska] tidningen Gnistan dit 
Stieg Larsson skickade följande artikel.
Den refuserades. Vi tror dock att den har 
stort värde också för Gnistans läsare. 
En andra artikel följer nästa vecka.

Den revolution som ägt rum på Grenada är i det 
närmaste helt okänd i Sverige. Någon informa-
tion i sakfrågor har aldrig fått utrymme i de stora 
massmedia.

Det kan tyckas som om en revolution på en så pass 
liten karibisk ö med en befolkning på endast 110 000 
invånare skulle vara tämligen betydelselös ur interna-
tionell synpunkt.

Likafullt har revolutionen fått en rad intressanta 
effekter: för första gången (med undantag för Kuba) 
har en socialistisk revolution genomförts i den kari-
biska övärlden med ett brett stöd från arbetar- och 
bondemassorna

Revolutionen på Grenada har haft ett kraftigt 
inflytande på kampen som bedrivs i det myller av 
små självständiga öar i den övriga delen av Karibien 
– Guadeloupe, Martinique, Dominica, Trinidad m fl 
stater, vars respektive regeringar styr med samma 
blodiga terrormetoder som kännetecknade Grenada 
före revolutionen.

Revolutionen på Grenada var också den första 
revolutionen någonsin i en helt engelskspråkig stat, 
vilket haft stort inflytande på reaktionen i USA. Den 
rörelse som stod i spetsen för revolutionen, New Jewel 
Movement (NJM), har sitt ideologiska ursprung i 

bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen 
och Svarta Pantrarna (företrädda av personer som 
Malcolm X och Martin Luther King) och har efter 
revolutionen utvecklats i en all mer markerad 
socialistisk revolutionär riktning.

Man har också fått ett uttalat stöd från de flesta av 
medborgarrättsorganisationerna i USA, liksom från 
radikala partier och fackföreningsfolk. På grund av 
NJM:s bakgrund inom Black Powerrörelsen har efter 
revolutionen en strid ström av representanter för dessa 
organisationer i USA besökt Grenada för diskussioner 
och för att grundlägga ett solidaritetssamarbete.

Betydelsen av detta kan inte överskattas. USA 
under skattar definitivt inte betydelsen av det och har 
också inlett en kraftig propaganda- och förtalskampanj 
mot Grenada där man försöker utmåla Grenada som 
en militärdiktatur och manar till turistbojkott.

Turism har traditionellt varit en av Grenadas vikti-
gaste inkomstkällor. 

Låt oss titta lite närmare på Grenadas historia och 
den utveckling som ägt rum efter revolutionen.

23 års diktatur
Artikeln i Gnistan beskriver händelserna den 13 

mars då Gairy-diktaturen störtades aningen vårds-
löst. Man får intrycket att revolutionen genomfördes 
av ett 20-tal ungdomar som med ”molotovcocktails och 
handgranater satte eld på (militär)barackerna” och att 
”samma sak hände flygplatsen, polishögkvarteret, ra-
diostationen”. Riktigt så enkelt var det inte.

NJM skapades 1973 ur sammanslagningen av Mo-
vement for Assembly of  Peoples (MAP) och Joint Ef-
fort for Welfare, Education and Liberation (JEWEL). 
Enbart namnen på dessa organisationer uttrycker på 
ett utmärkt sätt kontentan av det politiska innehållet – 
en kamp mot bristen på demokrati och yttrandefrihet, 
mot den sociala misär som landets befolkning levde 
under.

Efter 23 års diktatur under Eric Gairy-regimen 
(både under den brittiska kolonialismen och efter den 
formella självständigheten 1974) hade en välgrundad 

opposition vuxit fram. Oppositionen omfattade inte 
bara arbetar- och bondemassorna utan även stora de-
lar av den inhemska borgarklassen.

I början av 1974 mobiliserade NJM i samarbete med 
det borgerliga partiet Grenada National Party (GNP) en 
generalstrejk. Strejken fick en nästan total uppslutning 
och varade i sex veckor och hade så när resulterat i 
Gairy-regimens fall.

I sista stund drog GNP tillbaka sitt stöd för strej-
ken – uppenbarligen skrämda av det växande politiska 
stödet för NJM. GNP:s svek innebar att den först stora 
chansen att störta Gairy-regimen misslyckades.

NJM drog några slutsatser av GNP:s svek men bröt 
ännu inte helt samarbetet med de borgerliga partierna. 
Inför de allmänna valen 1976 bildade man en front till-
sammans med GNP och det konservativa partiet UPP. 
Valet resulterade i en stor skandal då Gairy-regimen 
vann efter ett omfattande röstfusk.

Likafullt vann NJM tre platser i parlamentet och 
Maurice Bishop framträdde som den officiella ledaren 
för oppositionen.

Samtidigt började samarbetet med de borgerliga 
partierna framstå som en allt omöjligare belastning. 
Man avbröt samarbetet med dessa partier och inrik-
tade allt arbete på att fördjupa och förankra sin bas 
inom arbetarklassen och bönderna.

Den 13 mars
I början av mars 1979 varnades NJM:s ledarskap 

om att Gairy, inom kort, tänkte arrestera och låta 
avrätta dem. Man hade i det läget ingen organisation 
som kunde föra en väpnad kamp mot polisen och 
Gairy-regimen.

Men natten till den 13 mars samlade man ihop 
partiets mest pålitliga kamrater – sammanlagt 46 
personer marscherade ut och tog över de så kallade 
True Blue Army-barackerna och radiostationen. Inför 
hotet om arresteringar och avrättningar hade man 
inget annat val än att agera först.

Via radion sände man ut en maning till Grenadas 
massor. Man förklarade situationen och uppmanade 

New Jewel Movement har kallat till möte
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och trotskistisk gräsrotsdemokrati.” 
Så sommaren 1981 begav de sig dit för att få veta mer 

om revolutionen som en marsdag 1979, några måna-
der innan Sandinisterna erövrade makten i Nicaragua, 
förde the New Jewel Movement, NJM, till makten. En 
svart engelsktalande revolution på USA:s bakgård. De 
svenska gästerna hade, beskriver en skildrare, ett full-
tecknat besök. De besökte jordbrukskooperativ, kvin-
noorganisationer, politiker och tjänstemän. De fick 
också träffa revolutionsledaren Maurice Bishop själv 
och uppleva ”den starka personliga utstrålning som 
omgav honom.”*  Tillbaka till Sverige bildade de Grena-
dakommittén tillsammans med Grenadas konsul i Sve-
rige, Eleanor Rapier. Genom fester med dans och kari-
bisk mat samlade de in pengar till kooperativen på ön. 
Tills det fruktansvärda hände.

I oktober 1983 genomfördes en blodig kupp inom 
den revolutionära regeringen. Bishop och flera av led-
arna mördades, ett militärråd proklamerade undan-
tagstillstånd varpå amerikanska trupper bara dagar 
senare invaderade Grenada, krossade allt motstånd, 
fängslade de kvarvarande ledarna och förbjöd NJM.

Stieg Larsson, Eva Gabrielsson och kamraterna i 
Grenadakommittén följde den skräckinjagande ut-
vecklingen timme för timme. I Stiegs och de övrigas 
artiklar för Internationalen framgår de obegripliga 
händelsekast som slungade det revolutionära projektet 
från löftesrik framgång till vanvettig palatskupp som 
fullständigt demoraliserade revolutionens anhängare 

och slog upp portarna för USA:s invasionsstyrkor. Hur 
kunde det ske? Vem i revolutionsstyret stod för vad och 
bar ansvaret? Varför mördades Bishop? Hade CIA ett 
finger – eller alla klorna – med i spelet?

Många av frågorna är ännu obesvarade. Men läsa-
ren bör påminna sig om i vilken tid detta utspelade sig. 
Ronald Reagan hade två år tidigare tillträtt som USA:s 
president med avsikt att gå till offensiv, överkomma 
nederlaget i Vietnam sex år tidigare och slå tillbaka 
1970-talets vänsterframgångar. 

Nicaraguas motrevolutionärer, ”contras”, beväp-
nades till tänderna och bedrev blodig terror mot san-
dinistregimen och civilbefolkningen. I närbelägna El 
Salvador massakrerades vänsteranhängare i inbördes-
kriget. I Afghanistan stred islamisterna mot den sovje-
tiska lydregimen med CIA:s vapen. Med USA:s stöd an-
grep Irak den iranska revolutionen i ett förödande krig 
som skulle kosta någon miljon människor livet. Sam-
tidigt trappades kärnvapenrustningarna upp i Europa. 
Det revolutionära styret på lilla Grenada hotades sam-
tidigt av väldiga amerikanska militärövningar som inte 
dolde sin måltavla. I USA hade NJM:s inspirationskälla, 
de Svarta Pantrarna, sedan länge fullkomligt krossats. 
Solidariteten från Kuba och försöken att vinna stöd 
från östblocket, hade det ens någon chans att skydda 
revolutionen?

Det är inte svårt att i efterhand se under vilken press 
den revolutionära regimen på Grenada verkade när 
ödestimmarna nalkades. Kanske räckte det för att ut-

lösa tragedin. Eller genomfördes en hemlig operation 
som sprängde NJM och släppte in US Marines? Stieg 
sökte, man fann inte svaren. 

I artiklarna framträder ett omfattande person-
galleri av aktörer som dåtidens solidaritetsaktiva 
kände till, men som sällan säger nutida läsare mycket. 
Bernard Coard, som kämpat med Bishop sedan de var 
unga, brukar framställas som mannen bakom kuppen 
och tillhörde de som dömdes till döden under den ame-
rikanska marionettregim som följde på invasionen. 
Dödsstraffen omvandlades senare till livstids fängelse. 
Bernard Coard frigavs 64 år gammal hösten 2009, efter 
tjugosex år i fängelse. Förra året utkom hans person-
liga och självkritiska skildring The Grenada Revolution. 
What Really Happened.

Stieg Larssons och Eva Gabrielssons artiklar från 
Internationalen tar oss med rakt in i revolutionen, från 
segern till nederlaget, när historien utspelade sig utan 
facit. Det var sådana förhoppningar om den socialis-
tiska revolutionens möjligheter och dess lärdomar om 
den folkliga demokratins omistlighet, som låg bakom 
övertygelsen och drivkraften hos ”Mannen som lekte 
med elden”.

Håkan Blomqvist

*Jan-Erik Pettersson Stieg Larsson, journalisten, 
författaren, idealisten (2010)
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arbetare, bönder och alla som stod i opposition till 
Gairy-regimen att komma ut på gatorna,

Tusentals människor hörsammade uppmaningen 
och med arbetarna som en avgörande komponent i 
revolten, marscherade man och tog över polisstationer 
flygplatsen om regeringsbyggnaderna. Diktatorn Eric 
Gairy insåg att staget var förlorat och flydde landet 
(han befinner sig sedan dess i exil i USA)

Innan dagen var över hade Peoples Revolutionary 
Government (PRG) d v s ledarskapet inom NJM, tagit 
hand om regeringsmakten. Till ny premiärminister 
utsågs Maurice Bishop och några av de mera fram-
trädande ledarna inom PRG är bl a arbetsministern 
och NJM:s partiledare Selwyn Strachan, ambassadören 
i USA och FN-ambassadören Kendrick Radix.

Reaktionen bland grannländerna i Karibien och i 
Washington lät inte vänta på sig. Propagandan mot den 
nya regeringen inleddes omedelbart. Revolutionen be-
skrevs som en blodig kupp och man påstod att PRG:s 
makt helt vilar på bajonetter.

Det ironiska i sammanhanget är att revolutionen 
på Grenada förmodligen är en av de allra oblodigaste 
revolutionerna någonsin. Endast en person dog under 
revolten den 13 mars – ett befäl i Gairys armé.

En socialistisk demokrati
Gnistans skribent har allvarligt misstagit sig då hon 

beskriver situationen och påstår att PRG inte har fol-
kets stöd bakom sig. Faktum är att revolutionen över-
huvudtaget knappast skulle ha lyckats om inte de breda 
massorna gått ut på gatorna natten till den 13 mars.

Sedan revolutionen genomförts har också händel-
sernas utveckling gång på gång med all önskvärd tyd-
lighet bevisat att Grenadas massor står bakom reger-
ingen oavsett vad Washington påstår

PRG har också – kanske mer än någon annan revo-
lutionär regering – gjort det till sin metod att alltid för-
ankra varje fråga i massorna innan man fattar beslut.

Gång på gång har också massorna deltagit i stora 
demonstrationer med tiotusentals deltagare (en av-

sevärd del av befolkningen) till stöd för PGR i olika 
frågor.

Vi ska bara nämna några exempel:
Efter revolutionen mötte PRG ett hårt motstånd 

från den del av borgarklassen som ägde öns väldiga 
marijuanaodlingar – en hantering som är mångdubbelt 
lönsammare än att odla mat. Man försökte då organi-
sera ungdomar och några jordbruksarbetare i demon-
strationer och verksamhet mot PRG, då regeringen 
diskuterade exproprieringar av marken. NJM svarade 
med att utlysa motdemonstrationer. Uppmaningarna 
hörsammades av tusentals bönder, arbetare och ung-
domar. I en artikel i tidningen New Jewel förklarade 
man varför man utlyst dessa demonstrationer: 

”En del av vårt folk frågar varför vi helt enkelt 
inte arresterar ganjaodlarna istället för att organisera 
demonstrationer mot dem. Vi säger att närhelst imperialismen 
organiserar kontrarevolutionärer mot revolutionen måste 
vi, folket, svara genom att visa revolutionen styrka. Styrka i 
Grenadas revolution baseras på folkets stöd, inte styrkan hos 
armén” (17 maj)

Ett annat slående exempel på PRG:s sätt att arbeta 
kan vi finna i debatten om mödravårdslagstiftning.

PRG nöjde sig inte med att helt enkelt deklarera en 
ny lag. Man formulerade istället ett utkast som man lät 
cirkulera i fackföreningarna, kvinnoorganisationerna, 
kommunerna och andra instanser. Utkastet diskutera-
des och reviderades på en rad punkter. Man fick stöd 
för lagen hos nästan alla grupper.

Den enda grupp som vände sig mot förslaget om 
mödravårdslagstiftning var lärarnas fackförbund. 
Givetvis kunde PRG mot bakgrund av en över väldi-
gan de majoritet genomfört förslaget utan vidare. 
Men istället sa man: ”OK lagen kommer att omfatta 
nästan alla arbetare men den kommer inte att omfatta 
lärarna”.

Därefter inledde NJM en politisk kampanj bland 
lärarna och uppmanade medlemmarna att ta avstånd 
från fackledningens reaktionära politik. Vid det kom-
mande fackliga valet vann NJM-sympatisörer med kra-

ven att även de kvinnliga lärarna skulle omfattas av 
mödravårdslagen.

Byråkrati och korruption
Exemplen på NJM:s demokratiska sätt att arbeta och 

förankra de politiska frågorna bland bönder och arbe-
tare kan mångfaldigas.

Hur har då NJM angripit problemet med byråkrati 
och korruption inom regeringen; de privilegier som 
kommit att känneteckna höga partifunktionärer inom 
kommunistpartierna i vissa andra stater? Vi nöjer oss 
med att återge fallet Ralph Thompson.

Ralph Thompson var sedan många år en av NJM:S 
aktivister och medlemmar. Efter revolutionen fick han 
idén att han borde få erhålla en bil och ett hus på re-
geringens bekostnad – något som gick stick i stäv med 
PRG:s allmänna politik.

Ingen i regeringen får en bil utan att uppenbarligen 
behöva den i arbetet (t ex som anställd i på jordbruks-
ministeriet). Premiärminister Maurice Bishop själv 
kör fortfarande omkring i det ”vrak” han ägde före 
revolutionen.

Men när PRG vägrade att acceptera Thompsons 
krav inledde han en kampanj av det mindre formatet i 
frågan. NJM svarade genom en artikel i New Jewel där 
man förklarade att trots Thompsons förtjänster före 
och under revolutionen – vilka man inte ville förneka 
– trodde han på villfarelsen att höga partifunktionärer 
hade rätt till ”speciella privilegier”

Man förklarade att under PRG:s ledarskap skulle 
inte korruption få tillåtas återvända till Grenada, att 
inga ”speciella privilegier” skulle delas ut till parti-
funktionärer – inte minst då dessa måsta framstå som 
ett exempel för den övriga befolkningen.

Ralph Thompson suspenderades ur partiet då man 
inte kunde övertyga honom: Detta enda exempel i sig 
säger kanske mer än tusen paroller och ord. Tilläggas 
bör måhända också att en av PRG:s första åtgärder var 
att sänka alla löner för ministrar och regeringsmed-
lemmar. Stieg Larsson

Daniel Ortega, Maurice Bishop och Fidel Castro
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Med lögner och förtal sprider USA sin 
propaganda om revolutionen på den lilla 
västindiska ön Grenada. Men hur är det 
egentligen på ön?
Här följer fortsättningen på Stieg 
Larssons artikel om Grenada från förra 
veckans tidning. Artikeln skickades också 
till Gnistan men refuserades där.

Vad har då NJM lyckats åstadkomma efter nu drygt 
26 månaders styre? Det bör från början slås fast att den 
sociala och ekonomiska situationen för Grenadas be-
folkning var katastrofal under slutet av Gairys regim. 
Klasskillnaderna var enorma, arbetslösheten omfat-
tade mer än 50 procent av arbetarklassen, inflationen 
växte, matpriserna var bitvis helt oöverkomliga.

De problem som PRG haft att ta itu med har varit 
enorma och man skulle knappast ha haft möjligheter 
att genomföra de reformer man gjort utan breda mass-
mobiliseringar. Vi noterar de reformer som genomförts 
fram till hösten 1980:

1. Ett stort antal nya arbetstillfällen har skapats 
som sänkt arbetslösheten från 50 till 35 procent. Man 
har antagit en plan för att fortsättningsvis skapa yt-
terligare jobb genom en omfattande rekonstruktion av 
industrin.

2. Man har inlett en omfattande landreform för vik-
tiga förändringar inom jordbruket. Marijuanaodling-
arna har stängts till förmån för matprodukter. Tidigare 
exporterades majoriteten av allt som odlades samtidigt 
som så gott som all föda importerades från England 
och såldes till kraftiga överpriser.

3. Man har inlett en omfattande upprustning av för-
hållandena över hela Grenada genom en rad statliga 
projekt – skolor, vägbyggnader nyodlingar m.m. Sam-
tidigt som turistdistrikten och hotellen i huvudstaden 
dignade under lyx, har det knappast funnits framkom-
liga vägar över återstoden av ön.

Kvinnokamp och sociala rättigheter
4. Man har inlett ett omfattande program för sanering 

av bostäder, nybyggnader, rinnande vatten och avlopp 
etc. Större delen av ön Grenada hade tidigare elektricitet, 
men de närbelägna öarna Petit Martinique och Carriacou 
kommer att få detta för första gången inom kort.

5. Man har utvecklat en fiskeindustri som utgör ett 
nytt inslag i ekonomin. Man bygger nu fryshus och en 
konservfabrik för att så småningom kunna exportera.

Anslutningarna till fackföreningarna ökade från 
dryga 30 procent till 85 procent under det första året 
efter Gairys fall. PRG har rensat ut alla antifackliga la-
gar och NJM har gång på gång ingripit i dispyter mel-
lan arbetar och ledning för de företag som ännu inte 
nationaliserats – mot avskedanden, sexuella trakasse-
rier av kvinnor och annan verksamhet som riktas mot 
arbetare.

En NJM:s kvinnoorganisation har etablerats och re-

dan har en rad viktiga framsteg gjorts.
Man har för första gången i Grenadas historia an-

tagit en lagstiftning som innebär lika lön för lika ar-
bete för kvinnor. Reformen omfattar även kvinnor på 
landsbygden – något som tidigare varit totalt otänk-
bart. NJM för en omfattande kampanj bland lantarbe-
tarna för denna fråga.

Vad gäller läs och skrivkunnighet har man inlett en 
kampanj för att utplåna analfabetismen som omfattar 
ca 40 procent av den vuxna befolkningen. Före revo-
lutionen fanns endast en offentlig skola för utbildning 
över grundskolenivå och 1978 – det sista året under Ga-
iry-regimen – hade endast tre personer möjlighet att 
genom stipendier bedriva universitetsstudier. En av 
dem var Gairys dotter.

Man har nu 109 studenter som får universitetsut-
bildning. Man har sänkt avgifterna för gymnasiala 
skolor från 37.50 dollar till 12.50 dollar och ämnar helt 
slopa avgifterna innan detta års slut. Man har upprät-
tat ett system för gratis mjölk och ett varmt mål mat för 
grundskoleelever. 

Också inom hälsovård har man inlett omfattande 
reformer. Av 1980 års budget – vilken beskrivs som det 
revolutionära Grenadas första – som omfattar 103 mil-
joner EC dollar avsätts 21,5 till utbildning och hälsovård 
(East Caribbean dollar = 0,38 US dollar d v s ca 2 kr).

Antalet läkare på Grenada har fördubblats och för 
första gången har kliniker öppnats på öarna Petit Mar-
tinique och Carriacou. Kostnaderna för läkarvård har 
sänkts för den enskilde medborgaren till i stort sett 
symboliska summor.

Samtidigt har priserna för viktiga baslivsmedel 
sänkts med upp till 20 procent, för att ytterligare sän-
kas allt eftersom utvecklingen inom jordbruket ökar.

1980 års budget minskar också skattetrycket på 
massorna, för 30 procent av arbetarna med låga lö-
ner slopas den helt (omfattar i första hand jordbruks-
arbetare). Andra arbetare erhåller en direkt sänkning 
av skatterna med 21 procent samtidigt som bidrag för 
barn och undervisning ökar.

Sammanlagt inte alltför illa efter två års revolutio-
närt styre. 

Vad gör kubanerna på Grenada?
Gnistan anmärker att Grenada ”har öppnat på 

vid gavel för Kuba, som skickat soldater och rådgi-
vare”. Det är helt riktigt att Kuba sänt 250 tekniker 
och läkare för att bidra till konstruktioner av nya fa-
briker och hälsoprojekt. Däremot har jag inte sett nå-
gon uppgift om soldater annat än i Gnistan och i vissa 
Washingtonkällor.

Men låt oss titta lite närmare på situationen. Är det 
egentligen så underligt att Grenada begärt praktiskt 
och ekonomiskt bistånd från Kuba?

Omedelbart efter revolutionen sände PRG ut en be-
gäran om ekonomiskt bistånd till en rad olika stater. 
Situationen på Grenada var, som tidigare beskrivits, 

katastrofal och de uppgifter som PRG hade att ta itu 
med var enorma.

För ett land i Karibien finns i stort sett två stater 
att vända sig till; USA och Kuba. Man begärde därmed 
omedelbart ekonomiskt bistånd från USA. Efter en 
lång förhalning av frågan kom sent omsider Washing-
tons svar: man erbjöd det svältande Grenada ynka 
5 000 dollar,

PRG:s ledning vägrade demonstrativt att accep-
tera allmosan och skänkte istället 5 000 dollar till 
Nicaragua!

Samtidigt kontaktade USA-ambassadören för Bar-
bados och Grenada PRG och meddelade uttryckligen 
att ”USA skulle med största ogillande betrakta varje 
tendens från Grenada att utveckla relationer med 
Kuba”.

Den påföljande dagen etablerade Grenada diplo-
matiska relationer med Kuba. ”Vi är ingen bakgård och 
inte till salu”, kommenterade Maurice Bishop i ett radi-
otal. Inom kort begärde man ekonomiskt bistånd från 
Kuba.

Att man vänder sig till just Kuba är inte så förunder-
ligt – det finns helt enkelt ingen annan stat i Karibien 
som villig att ge det stöd som det fattiga Grenadas be-
folkning är i så förtvivlat behov av.

Och hjälpen från Kuba har också varit massiv, till 
och med december 1980 kom maskiner och lastbilar till 
ett värde av 25 miljoner EC dollar, 250 tekniker för det 
otal konstruktioner som är under byggnad, 13 läkare, 
fördubblat antalet tandläkare på Grenada och 12 done-
rade fisketrålare till fiskeindustrin.

Algeriet, Syrien och Libyen har tillsammans gett ga-
rantier för ett bidrag på 27 miljoner EC dollar. Däremot 
har stödet från Sovjet varit betydligt blygsammare;  
3 miljoner EC dollar i jordbruksutrustning.

Milisen
Slutligen ska vi nämna något om milisen. Gnistan 

påstår att ”Maurice Bishops regering har organiserat en 
egen armé på 1 500 man - den största i Karibien efter Kuba”.

Fel på båda punkterna. För närvarande omfattar mi-
lisen närmare 10 000 personer och målet är att den ska 
uppgå till 20 000. Ej heller är den näst störst i Karibien. 
USA:s egen karibiska flotta uppgår till betydligt fler än 
1 500 man, men även stater som Haiti, Dominikanska 
republiken, Franska Antillerna m fl, omfattar större 
numerär i militära eller paramilitära enheter – likväl 
som man besitter överlägsen teknisk utrustning.

En stor del av den amerikansk propagandan – vilken 
också flitigt återges i nyhetsmedia i övriga Karibien – 
går ut på att beskriva det revolutionära Grenada som 
en militärdiktatur fylld av sovjetiska rådgivare, kuban-
ska trupper och (sic) nordkoreanska tanks!

PRG har gång på gång tillbakavisat uppgifterna och 
erbjudit intresserade att själva besöka Grenada för att 
undersöka hur det förhåller sig. Resenärer till Grenada 
– bland dem amerikanska fackföreningsrepresentan-
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ter och medborgaraktivister – har också entydigt kun-
nat bekräfta PRG:s ståndpunkt. Gathörnen i St Georges 
är inte besatta av tungt beväpnade kubaner, än mindre 
av nordkoreanska tanks. Inte heller håller kubanerna 
Maurice Bishop i husarrest som en annan Washington-
anka kunde förtälja. Gnistan bör nog akta sig för att 
återge denna propaganda. Däremot är det helt riktigt 
att det revolutionära Grenada strävar att bygga upp en 
stark arbetar- och bondemilis. Målet är, som tidigare 
nämnts, att 20 000 personer motsvarande omkring 20 
procent av befolkningen, ska ingå i den.

Anser Gnistan att man bör betrakta en sådan strä-
van med misstänksamhet?

Är det inte snarare ganska självklart att Grenada 
som revolutionär stat, fullkomligt omgiven av fientliga 
grannstater och väl medveten om att Eric Gairy med 
stöd av Washington försöker organisera en armé av 
lego knektar för att återta makten, har all anledning att 
beväpna och rusta sig?

Genom terror inleddes den 19 maj ett försök till 
kontrarevolution på Grenada. Under ett massmöte i 
Queens Park, St George, exploderade ett antal kraftiga 
bomber på och i närheten av den plattform från vil-
ken Maurice Bishop och andra representanter för PRG 
skulle tala. Försöket att döda PRG:s ledarskap miss-
lyckades men tre kvinnor mördades och dussintals 
skadades allvarligt.

Samma natt höll Maurice Bishop tal över Radio Free 
Grenada. Han visade hur terrorn och de kallblodiga 
morden bara var exempel på vilka kontrarevolutionens 
och imperialismens metoder var och att enda sättet att 
skydda sig var att föra en aktiv kamp mot fienden.  
Tusentals unga arbetare insåg att de hade orsak att  
ansluta sig till milisen. 

Det måste kraftigt betonas att milisen ingalunda 
består av någon sorts lejd ”legoarmé” eller av kubaner. 
Den består av Grenadas befolkning och rekryteras ute-
slutande bland massorna. Vidare bör det understrykas 
att kvinnoorganisationerna kräver full delaktighet i 
denna verksamhet – liksom all annan, på samma vill-
kor som männen. Följaktligen består anslutningen till 
milisen av omkring 50 procent kvinnor.

Ett stöd till revolutionen på 
Grenada
Det råder knappast några tvivel om att det är en so-

cialistisk revolutionär kamp som bedrivs på Grenada 
eller att NJM och PRG har ett väl förankrat, utbrett stöd 
bland arbetare och bönder.

Det råder väl inte heller någon tvekan att det är vår 
uppgift att ge allt stöd till denna kamp. Gnistan och 
SKP bör föregå med gott exempel och offentligt visa sin 
solidaritet genom att inleda ett praktiskt stödarbete. 
Efter Reaganadministrationens tillträde i Washington 
har offensiven mot Grenada tilltagit. Nu mer än någon-
sin måste vi visa var Grenada har sin allierade.

Stieg Larsson

Grenadas främsta inkomstkälla är turism, 
speciellt sedan man byggde en internationell 
flygplats 1985. Den heter idag Maurice Bishop- 
flygplatsen.
Man har en utvecklad finansiell sektor och viss 
tillverkningsindustri. All elektricitet produceras 
av fossila bränslen. 
Kryddön Grenada är en av världens största 
producenter av muskotnöt. Landet har varit en 
föregångare i ekologisk odling av kakao. 
Bananer är också en viktig exportvara. 
I början av 2000-talet levde ungefär 30 % av 
hushållen under fattigdomsgränsen och 
arbetslösheten var drygt 10 %.

Grenada idag
Grenada bjuder bland annat på karnevaler…

… frukt…

… och ekoturism
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Under första veckan i oktober 1983 genomfördes en våldsam statskupp  
inom det styrande NJM då en falang under ledning av Bernard Coard  
grep Maurice Bishop och placerade honom i husarrest.  
Tusentals av Grenadas invånare gick ut på gatorna i protest,  
men besköts av militär som även arkebuserade Bishop och hans kamrater.  
Ett militärråd tog makten. I Sverige följde Stieg och Eva och kamrater i 
Grenadakommittén med fasa den katastrofala utvecklingen.

Artiklar och intervju i Internationalen nr 43 1983 gjordes tillsammans av Eva Gabrielsson, Roland Eliasson och Stieg Larsson.

Maurice Bishop är död. Hans sista offentliga 
uttalande bestod av ett en da ord: ”The mas-
ses” – Massorna!

Det var ingen slump. Många revolutionära leda re 
har för vana att hänvisa till massorna, men få har upp-
höjt det till en grund läggande doktrin i den po litiska 
verksamheten som Maurice Bishop.

På så sätt var han och det parti han representerade 
unikt. Några veckor före sin död förklarade han i en in-
tervju vilka faktorer NJM baserade sin revolution på. 
På första plats satte han partiets förhållande till mas-
sorna. Först därefter ekonomi och försvar.

Det var en enkel ekvation; re volution var massorna! 
Har inte massorna förtroende för det poli tiska ledar-
skapet kommer man ej heller att kunna mobilisera för 
ekonomiska framsteg och för svar.  

Bishop sammanfattade: – Ljug aldrig för folket! Dölj 
inga fakta!

Hänsynslöst uppriktig
Maurice Bishop har beskrivits som en ”karismatisk” 

ledare och en lysan de talare med förmåga att entusias-
mera. De som haft förmånen att lyss na till honom kan 
vara benägna att instämma.

Men vad som framför allt gjorde att folk lyss-
nade när Maurice Bishop talade var att han alltid var 
hänsyns löst uppriktig. Han talade med enkla ord om 
komplicerade problem. Han höll inte tillbaka kritik. 
Han försva rade inte misstag. Och han talade massor-
nas språk.

För massorna var han inte ”ers excellens”.  Han var 
Maurice.  Eller brother Bishop. Eller Bish. Han lita de på 
dom. Och dom på honom.

Det var ingen slump att tusentals människor - en 
stor del av Grenadas befolkning – gick för att ”hämta 
Maurice” när han arresterats.

Massorna var beredda till kamp under Maurice Bis-
hops ledarskap. Om han kommenderat ”bring out the 
heavy roller”, för att möta en invasi on så skulle mas-
sorna ha gjort det.

Massdemokrati
Men för Maurice Bishop var revo lutionen inte bara 

en fråga om att vinna förtroende för ett ledarskap. 
Revolutionen var en process, och i den måste massorna 
ha makt och in flytande.

NJM inledde det unika experi ment med massdemo-
krati som kom att prägla Grenada i fyra och ett halvt år; 
i arbetarkommunråd, kommunråd och stadsdelsråd, i 
arbetarägda företag och kooperativ, i offentliga budget-
diskussioner, i massorganisationernas omröstningar,  
i fackföreningar, i kvinnokamp och social upprustning.

 NJM deklarerade att makten skulle finnas i arbetar   - 
nas händer. Man inledde en process för att åstad-
komma detta, och för att arbetar klassen skulle kunna 
utbilda sig till sina egna ledare. Den konstitution 
som om några veckor skulle presente ras betonade 
massorganisationernas och rådens roll.

Det var en process som ännu bara var på barn-
stadiet, men som på någ ra år kom att förvandla Gre-

Internationalen nr 43 1983 Bishop mördad
nada till en symbol i Karibien, ett hopp för framtiden.

Avund
Maurice Bishop var 35 år när han utsågs till Gre-

nadas premiärminister. Reaktionärer ville beskriva 
honom som ”fanatisk kommunist” och ledare för en 
”terrorregim”.

Men efter fyra år – och med hundratusentals be-
sökare i landet – hade man inte funnit denna ”terror”. 
Och den ”fanatiska kommunismen” fick smeknamnet 
”den fredliga revon”, en ”revo” som vann internati onell 
respekt och förvandlade Mauri ce till en respekterad 
statsman.

Ledarskapet i reaktionära grannstater sneglade 
med avund på det eko-
nomiska under som 
skedde på Grenada; 
arbetslöshe ten sjönk 
från 50 till 14 procent. 
Den miniatyrprick på 
kartan som Grenada ut-
gör noterade en till växt 
på 5,5 procent 1982 – 
den kapitalistiska väst-
världens värsta krisår 
– och reallönehöjningar 
för arbetarklassen. 

Det är den sortens 
utveckling som betyder 
något. Och ur det per-
spektivet är det också 
svårt att för klara var-
för premiärministern 
place ras i husarrest.

Maurice var dock inte orolig i hus arresten. Hans 
mor, som tilläts ett kort besök, har berättat att han lug-
nade henne:

– Massorna kommer att fatta beslutet, sade han.

Gevärseld
Och massorna fattade beslutet när de marscherade 

ut på gatorna och fri tog honom. Men i triumfens ögon-
blick hade ingen räknat med att grenadiansk demo-
krati skulle betyda omröstning med gevärseld.

Maurice Bishop blev 39 år gam mal. Hans död ska-
kar Grenada och den skakar oss andra.

Den fredliga revolutionen har bli vit den förrådda 
revolutionen.

Maurice Bishop 
1944 – 1983
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Internationalen nr 43 1983 Timmarna 
innan massakern tågade 

10–15 000 för Bishop
Samtidigt som omvärlden chockeras över 
de brutala avrättningarna av Grenadas 
revolutionsle dare – premiärminister 
Maurice Bishop, tre mi nistrar och två 
fackföre ningsledare – står det nu klart 
att landet styrs av en militärregim.
Detta påstås vara resul tatet av kraftiga 
motsätt ningar inom partiet New Jewel 
Movement, NJM, men i skrivande stund, 
måndag, är bakgrunden till kuppen 
fortfarande i stor utsträckning ett 
mys terium. Genom sporadiska kontakter 
med källor i huvudstaden St George's 
bör jar långsamt en bild av händelseför-
loppet ta form. Många frågeställnin gar 
återstår, men det råder ingen tve kan om 
att den unika processen av 
arbetardemokrati lidit ett katastro falt 
nederlag. Internationalen ger här en 
sam manfattning av utvecklingen.

Det tycks stå klart att den händel sekedja som ledde 
fram till massa kern vid arméhögkvarteret Fort Ru-
pert i St George's började med en kraftig motsättning 
inom partiet NJM:s centralkommitté. Några de taljer 
har ännu inte avslöjats, men enligt en talesman för 
NJM handlade motsättningen om maktfördelningen 
inom parti och statsapparat, enligt vår källa hade cen-
tralkommittén fat tat beslut om att Bishop skulle ”ägna 
mer tid åt arbete bland massorna” samtidigt som vice 
premiärministern och finansministern Bernard Coard 
skulle ”leda och organisera partiets politiska arbete”.

Så långt var allt väl. Motsättningar inom partiet är 
inget ovanligt och det fanns inget som tydde på att man 
ej skulle lösa problemet genom en de mokratisk över-
enskommelse. Enligt obekräftade rykten skall Coard 
ha haft majoritet för sin linje i central kommittén. Pro-
blemet skall då ha uppstått när Bishop vägrade god-
känna ett majoritetsbeslut.

Men från denna åtminstone ytligt sett ganska 
betydelselösa motsättning är det en lång väg till avrätt-
ningar och militärstyre. Något, vad är ännu oklart, 
tycks ha skett som förvandlat motsättningen till en kris.

En första antydan om att något var på tok fick vi 
under fredagen för två veckor sedan, då premiärmi-
nister Maurice Bishop rapporterades sitta i husarrest. 
Mysteriet tätnar när olika rykten börjar spridas på 
St George's gator som gör gällande att Bernard Coard 
planerar låta avsätta och mörda Bishop. Som källa till 
ryktet angavs Bishops säkerhetschef, Cletus St Paul, 
som omedelbart arresteras. Under fredagseftermid-
dagen anlände Selwyn Strachan - minister för Natio-
nell Mobilisering – till torget i St George's där han för-
sökte vinna gehör för Coards politik, men utan att få 
något stöd. Folket ville ha   Bishop,  och man   fruktade  
att  ryktena  om mordplanerna var korrekta. Senare 
samma dag besvarade Coard ryktena genom att avgå 
ur regeringen.  Tillsammans med honom gick också 
Strachan och kvinnoministern Phyllis Coard. Sedan 
dess har de varit spårlöst försvunna.

Under helgen spreds motsägelsefulla kupprykten 
via internationella nyhetsbyråer. Coard påstods ha 
tagit makten i landet. Detta har inte på nå got sätt be-
kräftats. Tvärtom, på Ra dio Free Grenada förnekades 
att nå gon maktkamp mellan Coard och Bi shop över-
huvudtaget skulle existera.

En representant för partiet – häl sovårdsministern 
Chris de Riggs – sändes ut för att förklara situationen 
för ambassaderna i Europa och USA. Enligt talesman-
nen hade situa tionen uppkommit då Bishop vägrat 
”acceptera ett majoritetsbeslut” i cen tralkommittén. 
Husarresten be skrevs som en ”disciplinär åtgärd” och 
han sade att försoningssamtal skulle inledas under den 
kommande veckan och att Maurice Bishop fort farande 
var Grenadas premiärminis ter.

På måndagen skärps läget i St Ge orge’s när  
Kenrick Radix, statsåkla gare och Bishops gode vän  
men ej medlem av partiet eller centralkom mittén, mo-
biliserar en demonstration för Bishop. Radix upprepar 
mord ryktena och arresteras efter demonst rationen.

På måndagen återvänder utrikes minister Unison 
Whiteman efter ett utlandsbesök. Whiteman är en av 
Bi shops förtrogna och han försöker in leda förhand-
lingar med oppositionen inom centralkommittén.

Samtidigt framträder en av Coards supportrar – 
planeringssekreteraren Victor Burke – inför inter-
nationella biståndsarbetare och framför opposi tionens 
hittills enda offentliga kritik mot Bishop. Det är kris i 
landet, häv dar Burke och menar att Bishop be drivit en 
alltför liberal politik gentemot småborgarna. Resulta-
tet har bli vit att massorganisationer och parti fungerar 
dåligt. I fortsättningen, sä ger han, skall regeringsmak-
ten un derställas centralkommittén.    

Under tisdagen råder en avvaktan de tystnad i St 
Gcorge’ s. Men på onsdagsmorgonen inträffade den 
tra giska och oväntade kulmen.

På morgonen lämnar Whiteman regeringen i pro-
test mot behandlin gen av Bishop. Några förhandlingar 
har aldrig ägt rum, meddelar han, och Coard har inte 
ens tagit emot – eller  tillåtits ta emot – Whiteman. Till-
sammans med Whiteman avgår ministrarna George 
Louison (jordb ruk), Lynden Ramdhanny (turism) och 
Norris Bain (bostad).

Kl 9.30 på onsdagsmorgonen mo biliserar White-
man ett demonstrati onståg med 4 000 deltagare till Bi-
shops hus. Man ropar parollen ”vi ska hämta Maurice”.

De sex soldaterna utanför huset avväpnas efter 
symboliskt motstånd. Dörrarna bryts upp och i olika 
rum finner man Bishop och utbildnings ministern  
Jacqueline Creft, även hon arresterad.

Bishops förs därefter i ett triumfartat tåg genom ga-
torna. En reporter som tränger sig fram till honom och 
ber om en kommentar. Bishops enda replik och sista 
offentliga uttalande lyder kort och gott: ”Massorna”. 

Demonstrationen växer ständigt och lär en-
ligt ögonvittnen ha omfat tat mellan 10–15 000 per-
soner när den viker av upp mot arméhögkvar teret 
Fort Rupert ovanför hamnen i St George’s. Det råder 
festivalstäm ning.

Vid fortet påstås avväpnade men Bishoptrogna sol-
dater vänta. Där förvaras också folkmilisens vapen, 
men enligt skildringar var tåget obe väpnat med undan-
tag för de vapen som fråntagits Bishops fångvaktare. 
Kl 13.00 anländer två lastbilar med beväpnade soldater 
anförda av major Leon Cornwall.

Minuterna senare öppnas eld mol demonstrations-
tåget. Döds siffran är oklar, men omkring 20 personer 
dödades. En källa rap porterar att 59 skadade fördes till 
sjukhus, varav tre senare avlidit. 

Enligt arméns skildring öppna de soldaterna eld i 
nödvärn efter att ha blivit beskjutna. Man hävdar att 
Bishop och hans regeringskollegor dödades under eld-
striden. Det står klart att denna skildring är falsk. 

Efter den första eldgivningen exis terar inget mot-
stånd, vare sig väpnat eller obeväpnat. Folk kapitule-
rar ge nom att sträcka upp händerna. Bi shop befinner 
sig mitt i folkmassan, men soldaterna skiljer ut honom 
och viktiga nyckelpersoner: Unison Whi teman. Jacqu-
eline Creft och Norris Bain. De förs tillsammans med 
fack föreningsledarna Vincent Noel och Fitzroy Bain in 
i fortet. 

Ögonvittnen, bland dem Norris Bains hustru, ser 
dem följa med soldaterna utan att alls göra mot stånd, 
händerna över huvudet. Sekunderna senare skjuts de. 

Dagen som inleddes med en festivalartad mass-
demonstration slutar i chock och skräck. På aftonen 
med delar Grenadas arméchef  Hudson Austin att NJM:s 
regering är upp löst. Han inför ett strikt utegångsför-
bud och deklarerar att landet tills vidare skall styras av 
ett Militärt Revolutionsråd.
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Samtidigt som ut ländska flottstyrkor befin-
ner sig några kilometer från Grenadas kust 
och hotet om en amerikansk eller brittisk in-

tervention är omedelbart överhän gande, finns många 
obe svarade frågor efter mili tärkuppen på Grenada.

För dem som följt utvecklingen på Grenada sedan 
revolutionen för fyra och ett halvt år sedan, kom de se-
nas te dagarnas tragiska utveckling som en fullkomlig 
överraskning. Det har visserligen varit bekant att det 
fun nits olika åsikter om hur politiken borde utvecklas, 
men det har aldrig funnits något tecken på att motsätt-
ningarna skulle ta sig formen av en regelrätt statskupp.

”Intern”
Den officiella hållningen i St. Ge orge’s är idag att 

det som skett under de senaste två veckorna är en ”in-
tern” angelägenhet. Man förnekar att Maurice Bishops 
och andra viktiga revolutionsledares död varit plane-
ra de och menar istället de varit resulta tet av Bishops 
eget agerande; en olycklig episod i den revolutionära 
processen.

När Internationalen på måndagen var i kontakt 
med NJM:s sekretariat framställdes morden som en 
överspe lad ”förfluten” episod – nu gäller det istället 
att satsa på framtiden och värna om nationens enighet 
mot yttre fiender. Man uppmanar progressiva runt om 
i världen att ”visa solidaritet med NJM” i denna svåra 
stund.

Men fullt så enkel är inte situatio nen. Även om all 
utländsk intervention på Grenada måste avvisas be-
tyder det inte ett automatiskt stöd till NJM. För san-
ningen är att vi idag vet yt terst lite om vad NJM egent-
ligen är, vilket inflytande partiet har i militär rådet och 
vilka politiska krafter som det nya ledarskapet i partiet 
representerar. Och NJM är ännu sparsamma med led-
trådar. 

Katastrofalt nederlag
Man kan dock dra några första all männa slutsatser: 
 Morden på Maurice Bishop och hans kamrater har 

inget med den re volutionära demokratin som NJM  
ti digare representerat att göra. Ingen politisk motsätt-
ning kan ursäkta eller motivera en sådan handling. 

Den revolutionära processen på Grenada har lidit 
ett katastrofal ned erlag. Det måste idag betraktas som 
tveksamt om revolutionen överhu vudtaget kommer att 
överleva.

Om revolutionen på Grenada ska överleva måste ett 
nytt ledarskap vin na massornas förtroende. Maurice 
Bishop var utan jämförelse, landets mest populäre 
ledare med ett oerhört utbrett folkligt stöd bakom sig; 
och det är svårt att se hur NJM ska kunna skapa ett nytt 
förtroende för sin poli tik.

Bernard Coard har allmänt utmå lats som ledaren 
för den politiska oppositionen mot Bishop. Det är för-
modligen riktigt, men det är ytterst tveksamt att han 
skulle vara ansvarig för militärens agerande eller på 
något sätt ha givit ett godkännande till morden.

Försvunna
Mycket talar emot sådana beskyll ningar, även om 

det existerade motsättningar var de knappast av en 
så dan art att Coard skulle se sig tvun gen till någon 
sorts kupp. I grundläg gande frågor rådde snarare 
en stor enighet - det man bråkade om fram står som 
underordnat.

Coard, hans hustru, kvinnomi nister Phyllis Coard 
och mobiliseringsminister Selwyn Strachan har varit 
försvunna sedan fredag för två veckor sedan, ingen vet 
var de befinner sig, om de frivilligt hål ler sig undan 
eller om de ens le ver. 

Det tycks dock stå klart att mili tärkuppen var resul-
tatet av en kon flikt i centralkommittén. När Coard var 
försvunnen och Bishop redan satt i husarrest skapades 

det politiska vacuum som möjliggjorde kuppen.
Det är oklart om Bishop redan var dömd att avrättas 

eller om morden skedde i form av panikhandling när  
han befriades av massorna.

Vilka intressen
Det är också oklart vilka intressen det styrande 

militärrådet represente rar. Rådet består av 16 namn-
givna medlemmar varav det stora flertalet tidigare 
varit relativt okända befattningshavare på lägre 
poster inom re geringsadministrationen och armén. 
Många är ungdomar med ytterst be gränsade politiska 
erfarenheter.

Den sedan tidigare mest kände är arméchefen och  
f  d arbetsministern i Bishops regering general Hudson 
Austin. Austin har ett lång förflutet inom NJM och 
under revolutionen 1979 var det han som ledde 
attacken mot dåvarande arméförläggningen vid True 
Blue söder om St. George’s. Idag är Austin ordförande 
i militär rådet, men många anser att det en bart är 
formellt.

Man menar att de verkliga makt havarna är en 
grupp yngre officerare under ledning av major Leon 
Cornwall, mannen som ledde avrättnin garna, och Lian 
James, medlem i NJM:s centralkommitté.

Det är ännu för tidigt att avgöra vilken politik mi-
litärrådet i praktiken kommer att bedriva, men första 
an tydan gavs måhända i ett radiotal som rådsmedlem-
men Chris Stroude höll på lördagskvällen.

Stroudes tal, som utgör rådets första politiska doku-
ment, mana de till nationell samling och en het. Det an-
gav att militärrådet ”tror på ett blandekonomiskt sys-
tem med statliga, kooperativa och privata sektorer” för 
att snabbt utveckla landet, men också att ”den privata 
företag samhetens roll kraftigare ska be tonas fram-
över”. Talet välkom nar privata investeringar från  
Grenada och utlandet.

Detta innebär en markant högersväng i förhållande 
till Maurice Bishops politik. 

Slående
Många av rådsmedlemmarna på stås vara sympati-

sörer till Bernard Coard, men det är helt klart att den 
angivna linjen ej har något med den nes ekonomiska 
världsbild att skaffa.

Det mest slående i militärrådets deklaration är vad 
som saknas både i förhållande till Bishop och Coard; 
ingenstans nämns något om NJM:s revolutions process 
– satsningen på demokratiska massorganisationer, 
på kommunråd och arbetarkommunråd, ej heller om 
fackföreningarnas roll eller ens om partiets framtid. 
Istället lovar rådet att inom kort ”presentera en ny 
regering” som ”garanterar att alla sociala klasser och 
intressen representeras”.

Utifrån deklarationen har Gre nada vridits åt höger, 
men innan fler fakta finns tillgängliga är det riskabelt 
att tala om en renodlad höger kupp. Det troligaste är att 
de nya makthavarna själva befinner sig i en förvirrad 
situation där många mot stridiga intressen vill vinna 
terräng.

Invasionshot
Situationen kompliceras också av att landet 

står inför ett omedelbart invasionshot; både från 
amerikan ska, brittiska och karibiska stater. I det 
politiska vacuum som nu rå det skulle en invasion 
ge revolutionen dess slutgiltiga dödsstöt och 
risken är överhängande. Det är knappast tro ligt att 
militärregeringen kan mobili sera något effektivt 
försvar av lan det. Rapporter talar om samman  - 
stöt ningar med grupper inom armén som vägrar godta 
det nya styret och i av saknad av det politiska ledarskap 
som dödades förra onsdagen, är det tveksamt om en 
demoraliserad folkmilis kan mobiliseras.

Internationalen nr 43 1983

Katastrofalt 
nederlag

Grenadas landyta är 344 km².  
Det motsvarar ungeför en fjärdedel  
av Ölands storlek.
Landets befolkas av något över 
110 000 människor.
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Internationalen nr 43 1983 Grenadas
tragedi – splittring 
och invasion

Direkt från Grenada:
Krisen för revolutionen på den lilla ön Grenada i Kari

biska havet har nu utnyttjats av den amerikanska regerin
gen. 500 marinkårssoldater landsteg på tisdagen i ett 
försök att definitivt ge USA kontrollen över den junta som 
sedan en dryg vecka tog makten från den revolutionära 
regerin gen. 

Med i invasionen är också cirka 200 soldater från 
olika karibiska stater. Ytterligare 2 000 amerikanska 
marinsolda ter står beredda att sättas in i striderna. De är 
förlagda på en flotta om 20 örlogsfartyg som cirklar runt i 
området.  

Det var onsdagen den 19 oktober som krisen på Gre
nada utlöstes efter motsättningar i det socialistiska partiet 
”New Jewel Movement” Revolutionsledaren Maurice Bis
hop och nästan hela hans regering mördades av en enhet 
inom armén. 

Efter massiva protestdemonstrationer utlyste den junta 
som tog makten undantagstillstånd och utegångsförbud. 
Dess första offentliga uttalanden talar om respekt för pri
vategendomen och förbättrade förbindelser med USA .

Uppenbarligen har inte dessa försäkringar varit till
räckliga för Reagan. USA utnyttjar nu situationen till att 
tillvälla sig fullständig kontroll över händelserna och sam
tidigt krossa den unga revolutionen.

När Internationalen går i press är det oklart om regi
mens maningar till motstånd kommer att följas av det folk 
den redan förbrutit sig mot. Och om regimen vågar be
väpna folkmilisen. 

I et unikt material ger Internationalen bakgrunden till 
vad som sker på Grenada där USA:s marinkår nu härskar. 
Följande intervju med svenska biståndsarbetare gjorde In
ternationalen per telefon under helgen före den amerikan
ska invasionen.  

Lördag 22 oktober
Vad är dina reaktioner? Vad har hänt?
– Det är hemskt det som hänt. Det började som en 

vän lig motsättning i centralkom mittén i partiet och 
ingen i par tiet visste om det här. Informa tion har inte 
sänts till någon ut anför centralkommittén, inte förrän 
Bishop var i husarrest, för att han inte gick med på de-
ras ledarskap.

– Sedan gick det så långt att folket befriade Bishop, 
tog honom till Fort Rupert och där slängde militärerna 
mer eller mindre sina vapen för att de var glada att han 
hade befriats. Alla var för Bishop, ropade anti-Coards-
lagord och så vidare. De som pratade för Coard menade 
att Bishop inte var vänster nog. När han befriades grep 
militären in och uppenbarligen så avrättades delar av 
regeringen.

Sköt de tillbaka någon gång? Sköt Bishop 
på soldaterna?
– Det vet jag inte, men det sägs att de fick ut vapen 

till miliskillar som stödde Bishop uppe på fortet. Det är 
möjligt att de började skjuta, men det vet jag inte.

– Men det är helt klart att de sköt Bishop efter allt 
det här. Bishops mamma var däruppe och Nora Bains 
fru. De togs åt sidan. Förstår du?

– Efter det, när folkmassan skingrats, var det skott-
lossning igen vid två tillfällen uppe vid fortet. Och det 
var troligen då Bishop sköts. Och inga av dem kom in 
till sjukhuset

– Jag befann mig vid sjuk huset. Det fördes in sårade. 
Jag såg 59 sårade som fördes in.

Det var folk som blev skjut na vid fortet 
som kom till sjuk huset då?
– Ja, den här folkmassan där. Och tre av dem har 

dött. Det var alltså i huvudsak civi la. Inga fler skadade 
eller döda kom senare. Nu har de rappor terat att det var 
17 döda utan för Rupert. Inga skadade kom in bland de 
avrättade.

– Idag har militärrådet gett en uppfattning om den 
fortsat ta politiken. Den är till höger om Bishop.

Till höger om Bishop?
–  Ja. De skall införa civilt styre med folk från alla 

sam hällsklasser. De skall satsa på turism, försäkra sig 
om privat äganderätt, stärka förbindelserna med USA 
och så vidare.

– Bishop beskylls i radion för att vara skyldig till det 
här att det blev skottlossning. Det sägs vara Bishops 
fel. På kvällen efter att det här hände så blev det fyra 
dagars utegångsförbud och de säger på radion att man 
blir skjuten om man går utanför husen. Skjuten på 
stället.

Känner du till om några blivit 
arresterade?
– Ja men inget officiellt. Men jag vet inte vad som är 

rykten och vad som är sant. Telefonerna fungerar vis-
serligen inom landet men det är många man inte får 
tag i som man inte vet var de är någonstans.

Det är er uppfattning att det här är en 
högerkupp?
– Det började som en reak tion i partiet – en makt-

kamp skulle jag vilja säga. Militären är vid makten och 
de har för stört allt. När Bishop var i hus arrest så var 
alla emot det. De försökte förklara sin politik.

Har ni hört något om Ber nard Coards 
och Selwyn Strachans roller i det här?
 – Nej, Från det att Bishop sattes i husarrest har de 

inte sagt ett ord.
Den politik som presente rats av Stroude 
är inte repre sentativ för Coard om vi 
upp fattat saken rätt? Coard påstås stå 
till vänster om Bishop; den här politiken 
befinner sig till höger om dem båda?
– De som jag har pratat med, och som verkar vara 

in satta, menar att Coard sedan något år tillbaka har in-
filtrerat, i partiet och placerat sina killar på olika pos-
ter. Samtidigt har personer som inte stått ut med det 
här – som Jacqueline Creft och Kenrick Radix - gått ur. 
Det ledde till att Coards folk fick majoritet i central-
kommittén. De är väldigt oerfarna.

- De har inget som helst stöd bland befolkningen. 
Militärrådet utgörs av dårar, ”marxist-leninister” på 20 
år som kommer direkt till makten.

Jag förstår inte riktigt sammanhanget. 
Är det Coard som infiltrerat?
–  Ja, just det.
Men är det inte hans politik som nu 
framförs?
– Nej, situationen blev den att militären tog över.
Som en sorts tredje kraft?
– De har bildat ett Revolutionary Military Council, 

ett 16-mannaråd, med 3–4 marxister. Resten är löjt-
nanter och sånt

Selwyn Strachan; var står han i det här?
– Han var för Coard. Han var den ende ministern 

som stödde Coard, förutom Phyllis Coard. När Bishop 
sattes i husarrest så sprang han ut på torget och gick 
runt på arbetsplatserna. Folk låste dörrarna och släppte 
inte in honom. Han sa att Coard var den nye ministern, 
Men ingen ville höra på honom.

Finns det några tecken på att det växer 
fram något motstånd mot 
militärregeringen
– Under dagarna innan Bishop fritogs fanns det så-

dana tecken. Han sattes i husarrest torsdag kväll.
På lördagen var jag nere på torget och då klättrade 

Kenrick Radix upp på en staty och sa att Coard konspi-
rerade mot oss och att vi måste frita Bishop. Då var det 
en demonstration men den dog ut. Sen började det om 
på måndag igen. Då blev Radix arresterad. Det sägs att 
han fortfarande lever. Bishop fritogs på onsdag mor-
gon. Den dagen var hela folket mobiliserat.
Jag har aldrig sett något sådant tidigare .  
Det var demonstrationer som bara talade för Bishop 
mot Coard.   
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Följande telefonin tervju med två svenska 
bi ståndsarbetare fick Internationalen 
på måndagen, direkt efter deras 
landning på flygplatsen i New York.
De ger nya uppgifter om det spel som 
föregick inva sionen. Och också om det 
militära motstånd mot ockupanterna 
som ännu på tisdagen inte hade upp hört

Ni upplevde invasionen de fyra första 
dagarna. Vad gjor de ni?
– Under tisdagen och onsdagen arbetade vi på sjuk-

huset. Sedan kunde vi inte röra oss. Vi befann oss i ett 
stort hus utanför St. George’s på vä gen till flygplatsen.

Kan ni berätta om motstån det?
– Det var betydligt starkare än USA hade väntat sig. 

På USA:s radio sa de hela tiden att det här skulle vara 
över un der dagen. Det sa de varje dag. Det fortsätter 
fortfarande.

– USA slog ut strategiska punkter ganska snabbt, 
men de har inte kommit åt milisen i terrängen. Det har 
varit ett hårt motstånd.

Från armén eller från mili sen?
– Från båda, som vi för stått det.
Hur gick invasionen till?
– USA landsatte fall skärmssoldater vid de båda 

flygplatserna och i St. George’s. När de mötte mot stånd 
satte de in bombflyg. De har bombat Radio Free Gre-
na da och terminalbyggnaderna ute vid flygplatsen. De 
har också bombat båda forten (Fort Rupert och Fort 
Frede ric) och fängelset på Richmond Hill, samt semes-
terbyn Carifta Cottages och barackerna med kubaner-
nas förläggningar.

Har ni några siffror på hur många 
grenadianer som dödats eller sårats?
– Uppgifterna är mycket osäkra. Det är ganska få 

ska dade som förts in till sjukhuset i St. George’s, men 
det finns bara en enda ambulans och många får helt 
enkelt ingen vård. Vi har hört siffror på ca 700 stupade 
eller sårade.

– Vid forten och på Rich mond Hill måste många ha 
dö dats eller skadats.

Hur uppfattade ni invasio nen på 
Grenada? USA uppger att de gått in för 
att rädda och evakuera amerikanska 
med borgare?
– Det hade lugnat ner sig efter militärkuppen och 

var in gen fara för utlänningarna. Al la var mest oroliga 
för att USA skulle invadera. USA använde helt enkelt 
sina medborgare som alibin för att kunna inva dera. 

Hur vet ni det?
– Under söndagen två da gar före invasionen er-

bjöd mi litärrådet att låta alla utlännin gar som så ville 
bli evakuerade. De tog kontakt med LIAT (de karibiska 
öarnas flygbolag) som lovade att skicka plan.

– Men planen kom aldrig. De stoppades helt enkelt 

Internationalen nr 44 1983 CIA   bakom militärkuppen? Ingen skulle ge sig. Alla skulle kämpa.
– Det var fantastiskt. När Bishop var fritagen så ru-

sade tusentals människor obeväpnade. Nu är alla i hu-
sarrest. Nu kan man inte se det men folk är ledsna.

Tror du att folk kommer att börja slåss 
mot regeringen nu?
– Jo, men det kommer att ta ett tag innan man kan 

mobilisera. Alla ledare är skjutna. Det är fruktansvärt. 
Jag har talat med en kille som varit medlem i partiet. 
Han känner sig fullkomligt demoraliserad och vill bara 
gråta. En annan – en reaktionär granne – sade att hon 
skulle ut och slåss. Det är olika. Ytterligare en granne 
sade att hon vill att amerikanerna skulle komma.

– Det är olika och en stor förvirring. Men det 
är ingen som är för dem som nu har makten. Den 
nya regimen kommer aldrig att våga ha något 
kommunrådsmöte.

Ni kommer att lämna Grenada i morgon?
– Vi vill inte bara sticka. Vi vill prata med folk och 

se vad som händer och följa upp det som händer. Men 
samtidigt har vi en chans nu på måndag att lämna Gre-
nada. Vi vet inte om det kommer att utbryta strejker, 
att vatten och elektricitet kan brytas, och UD har sagt 
– mer eller mindre rakt ut – att tar vi inte den här chan-
sen så kan de inte ställa upp mera. 

Vi svenskar här har varit lite fram och tillbaka. Det 
lutar åt att vi åker på måndag och stannar i Barbados. Vi 
måste åka tillbaka hit för vi kan inte ta med allt bagage. 
Jag skulle stanna om jag var ensam, men vi har ju bar-
nen också!

Ni har inte varit hotade eller någonting?
– Nej, det har vi inte varit. Men om USA invaderar.. .
Hurdan är stämningen inför det?
– Vi har inte pratat med så mycket folk sedan ute-

gångsförbudet, men vi räknar med att USA kommer att 
gå in. I det här läget kan allt hända. Om det blir militär-
diktatur så vet vi inte om vi har lust att fortsätta att 
jobba här.

Det låter fruktansvärt, alltsammans.
– Ja. Vi vill bara gråta. För oss utlänningar som kan 

åka hem är det hemskt, men det är speciellt hemskt för 
alla grenadiner som bor i landet.

Söndag 23 oktober
Hur är läget på Grenada idag?
– Ja, nu år det hot från alla håll här. Vi känner oss 

ganska trängda. De länder som tillhör CARICOM (den 
karibiska motsvarigheten till EG) har ho tat att inva-
dera. Och radions propaganda är fruktansvärd, så det 
kan inte hjälpas att man blir smittad av den.

Hur reagerar vanliga NJM- medlemmar 
på det som skett? Vad anser de?
– Just nu har alla gömt sig, och det var ju ett litet 

parti. På måndagskvällen, före kuppen, försökte en 
partimed lem, Victory Burke (plane ringssekreterare 
på finansmi nisteriet) försvara Coardlinjen på ett möte 
med grupper ur kvinnoorganisationen. De fles ta boj-
kottade det mötet. Bara 10 stycken var där.

Förbannade
– Tre tjejer, som står nära partiet, försvarade politi-

ken. De andra vanliga tjejerna var förbannade. De sa till 
parti medlemmen att ”gå tillbaka till helvetet där du hör 
hemma”.

– De som var på det här mötet och som försvarade 

poli tiken är inte hemma nu. De är gömda. En är granne 
till oss. Hon är hemmafru och har gått under jorden nu. 

De ser alltså inte det här mi litärrådet 
som en naturlig fort sättning på NJM:s 
politik?
– Det kan jag inte tänka mig att de gör. Den politik 

som rådet lagt fram i radion har in get att göra med det 
som Burke förklarade för kvinnoorganisa tionen.

– Innan Bishop var skjuten och satt i husarrest, re-
dogjorde Burke för krisen och sade att det hade gått 
nedåt för kvinno organisationen, partiet och ung-
domsorganisationen och att det var en kris i landet och 
att man ville ha dubbelt ledar skap. Och att man måste 
jobba mot Bishops politik. Att Bishop var alltför vänlig 
mot småborgarna.

För liberal
– Bishop hade gått emot att man stängde den bor-

gerliga tidningen Torchlight. Bishop hade gått emot att 
man arreste rade 26 personer. Bishop var alltför liberal, 
enligt Burke och enligt centralkommittén.

Och från och med nu, sa de Burke, så är det central-
kommittén som ska vara det le dande organet och re-
geringen får underställa sig centralkom mittén i partiet.

– Men som militärjuntan säger nu, så är det ju mi-
litärjuntan som ska välja ett civilt kabinett. Och man 
märker att det inte är samma politik.

– Men jag vet inte om folk i allmänhet inser det.
Men du tror alltså att det här är fråga 
om en uppgörelse inom partiet?
– Ja, det började som en uppgörelse mellan Coard 

och Bishop. Men Coard var smartare och placerade ut 
figurer som stödde honom. Och nu har det urartat till 
en militär regim och det verkar som om militären ska 
göra så det blir en vanlig borgerlig demokrati.

Har de sagt så?
– Nej, men så uppfattar jag det. De har sagt att 

de ska sätta in ett kabinett där alla samhällsklas-
ser är representerade. De har inte sagt något om att 
man ska ha kommunråd, stadsdelsråd (parish-coun-
cils och zonal-councils) eller att man ska jobba i 
massorganisationer.

De här 3–4 marxisterna som nu sägs sitta 
i militärrådet, fanns någon av dem med i 
centralkommittén?
– Möjligen Cornwall men jag är inte säker. Burke 

kunde inte tala om vilka som var medlemmar i central-
kommittén. Det är hemligt.

Det är fruktansvärt det här. Vi förstår 
fortfarande inte vad det är för regim?
– Nej det får väl visa sig. Och det vet de väl själva inte 

heller ännu.
Hur är reaktionerna inför hotet om 
militär intervention?
– På radion säger de att i natt blir det en invasion 

från CARICOM-staterna.
Kommer militären att kalla in 
folkmilisen?
– De kallar in milisen. Men de får gå ut och hämta 

folk för folk ställer inte upp
Folk ställer inte upp?
– Nej. Inte frivilligt. Och milisen har inga vapen.
Tror du att de kommer att beväpna folk 
då?
– Nej, det tror jag inte.
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– De sa att det skulle blir rena semestern. 
Jag höll på att få arschlet bort skjutet, 
förklarade en ano nym amerikansk 
marinoffi cer som Internationalen av en 
slump når per telefon på Barbados.
Han var inte den enda som oroades av tanken på att 

befinna sig i fel uni form i fel land.
– De har civila kläder, berättade en sergeant som 

övervakade matdistri butionen för en AFP-journalist. 
Men jag vet inte om de — när de väl är mätta — kom-
mer att ligga och skjuta på oss i natt.

– Det är ett litet land men en stor djungel, för-
klarade amiral Joseph Metcalf, chef  för landstig-
ningsoperationerna. Men, fortsatte han, när de blir 
hungriga kommer de ner.

Metcalf  var då lyckligt ovetande om att finns det nå-
got som växer i Grenadas djungler så är det just mat.

Andra marinsoldater verkade minst sagt förvirrade.
– Vi kom iland här under natten, förklarade en sol-

dat som intervjua des av Washington Post. Vill du vara 
snäll och tala om för mig vad som är på gång?

Efter att Post-korrespondenten gett ett snabbt sam-

mandrag tycktes marinsoldaten än mer förvirrad:
– Slåss den grenadianska armén mot oss eller med 

oss? frågade han.
Samma korrespondent för Was hington Post 

träffade också en ame rikansk marinofficer som lejt 
en trinidian att följa med och översätta det inhemska 
språket. Officeren var ove tande om att Grenada, som 
gammal brittisk kronkoloni, är engelsksprå kigt.

Stieg Larsson

Internationalen nr 44 1983  

Det skulle bli rena semestern

Internationalen nr 44 1983 CIA   bakom militärkuppen?
på Barbados. De fick inga flyg tillstånd därför att reger-
ingen på Barbados hävdade att Gre nada var uteslutet 
ur den karibiska gemenskapen CARIBCOM.

Kunde man inte ha chartrat plan på 
Grenada?
– Grenada har inga flyg plan. Det fanns personer 

som försökte chartra privatplan ut anför CARIBCOM 
och LIAT, bl a på Trinidad, men ej heller dessa fick 
flygtillstånd.

Militärrådet erbjöd, om jag uppfattat 
rätt, att om det bara kom flygplan så 
skulle vem som helst få lämna Grenada?
– Ja. Istället kom ”the marines”.
Hela den här händelsekedjan påstås ju 
ha börjat med en maktkamp inom New 
Jewel Movement.  Men när vi tittar 
närmare på det material vi fått ut från 
Grenada kan vi inte fin na särskilt stora 
motsättnin gar?
– Nej, just det. När Victor Burke från finansminis-

teriet gick ut och försvarade Coard när Bishop satts i 
husarrest, ha de han inte mycket att komma med. Han 
sa att det gick dåligt för kvinnoorganisationen (NWO) 
men det är ju Coards egen fru, Phyllis Coard, som är 
ordförande för kvinnoorga nisationen.

– Varken makarna Coard eller Selwyn Strachan har 
fått komma till tals sedan dess.

Har ni hört något från Bur ke eller någon 
annan partimed lem sedan dess?
– Nej. Och inte heller från makarna Coard eller 

Selwyn Strachan som anklagas för att ligga bakom 
kuppen.

– De enda som sagt något är Hudson Austin, Leon 
Cornwall och andra i militärrådet.

Bishop var en nationalhjälte, men när han var död 
försökte de smutskasta honom. De kal lade honom 
för en fruktans värd opportunist och de påstod att det 
egentligen var han som sköt på allt folk.

Har det kommit fram några nya fakta 
som ni känner till om mordet på Bishop?
– Vi har namnet på den per son som avrättade Bis-

hop och hans vänner. Han kallas ”Goat” Robinson.
Det var inte Leon Cornwallis?
– Cornwall var i så fall den man som gav ordern.
Vad vet man om denne Ro binson?
– Ingenting alls. Men vi har bevis på att Bishop inte 

sköts förrän flera timmar efter skottlossningen vid Fort 
Rupert.

Flera timmar senare?
– Militärrådet hävdade att Bish sköts i samband 

med attacken uppe vid fortet. Men vi har fått fakta från 
de tre se parata källor och de är sam stämmiga. De sköts 
flera tim mar senare.

Har någon fått se kroppar na?
– Nej. Både Jacqueline Crefts mor och Bishops mor 

har vädjat om att få ta hand om liken. Men de har inte 
fått se dem. Man misstänker att kropparna har bränts 
för att ingen ska kunna se att de blivit avrättade.

Men om morden ägde rum flera timmar 
senare så måste det ha varit ett överlagt 
beslut. Beslutet måste ha fattats i 
militärrådet?
– Militärrådet bildades först efter avrättningarna.
Det är oklart vilken roll ordföranden i 
militärrådet, Hudson Austin spelat?
– Vi känner Hudson Austins fru och träffade henne 

un der tiden som Bish satt i husarrest. Hon var klädd i 
svart och var förtvivlad över utvecklin gen. Hon sade 
att hon hade varnat Bishop för Austin redan för ett år 
sedan.

Hade Austins fru varnat Bi shop?
– Ja. För sin egen man.
Kan man i så fall dra slut satsen att 
Hudson Austin verkligen är skyldig, att 
han förrått Bishop?
– Vi tror att han måste har gjort det. Efter skottloss-

ningen fick också soldaterna 10 pro cents lönehöjning. 
Men vi vet inte exakt vilken roll Hudson Austin spe-
lat. Många tror att morden på Bish och de andra i led-
ningen dirigerades utifrån. Från CIA.

Har militärrådet påstått det?   
– Nej, men det är ingen hemlighet att CIA har varit 

verksamt i Grenada.
Kan ni ge något exempel på hur CIA 
agerat?
– CIA är proffs på destabilisering. Ett sätt de använ-

der är ryktesspridning som kan vara mycket effektiv 
när den riktar sig till människor som inte har så god ut-
bildning och få kana ler till information.

– I februari, strax innan budgetdiskussionerna 
skulle inledas blev de uppskjutna en kort tid. Plötsligt 
började Ra dio Antilles - en privatägd 200 kW:s sändare 
norr om Grenada - sprida uppgifter om att Bernard Co-
ard avsatts och satt i husarrest.

– Samma rykten spreds också i St. George's och det 
resulterade i att folk blev mycket oroliga. Bishop och 
Coard fick gå ut och dementera.

Vad hände sedan?
– När budgetkonferensen kom igång stod Hudson 

Austin upp och varnade för ryktes spridning. Han av-
slöjade att de hade fått fram namn på sex CIA-agenter 
på Grenada och frågade vad de skulle göra med dem.

– Folk skrek och kom med förslag.. . häng dem, skjut 
dem...

– Nästa dag höll Bishop ett tal och förklarade att re-
geringen kände till namnen på CIA-agenterna och att 
det var de som spridit ut ryktet om att Coard var satt i 
husarrest.

– Det är dumt, sa Bishop, att arrestera dem. Då 
skickar USA bara ut tio till och sen tar det flera år att 
lista ut vilka de är. Istället lät man dem gå fria och höll 
ett öga på dem.

Finns det något som kopplar ihop CIA 
med mordet på Bishop och kuppen som 
följde?
– Om du tänker över vad som skett under loppet av 

knappt två veckor så framstår det ju som ett oförklar-

ligt mysterium om man inte räknar med åtminstone 
någon sorts inblandning utifrån.

– Vi brukar sannerligen inte hetsa upp oss och tro på 
en massa lösa konspirationsteorier, men i det här fallet 
är allting så.. . välregisserat.

Hur menar ni?
– Vem skulle tjäna på att skapa en situation som le-

der fram till en kupp? Inte Coard! Inte ens militären!
– De enda som tjänar på det här är USA. Attacken 

kom strax innan femårsjubileet när de skulle fira revo-
lutionen med en stor karneval.

– Invasionen ägde rum precis innan flygplatsen var 
helt färdig, men när landningsbanan var så pass klar 
att stora transportplan kunde landa.

– Händelsekedjan började precis som i februari med 
ryktesspridning.

Med den skillnaden att den här gången var det 
allvar.  I pressen framställs det fortfarande som en 
vänsterkupp.

– Vilket mycket väl skulle kunna vara ett CIA-trick. 
USA tjänar på att utmåla det hela som en vänsterkupp 
och framställa sig själva som de räddande änglarna 
som kommer för att ställa allt i ordning igen.

– Coard utmålas som hjärnan bakom kuppen, men 
den politik som militärrådet presenterade låg till höger 
om både Coard och Bishop.

Har ni några andra uppgifter?
– Ja, en lite udda grej. USA:s ambassadör i Frank-

rike, Evan Galbraith, blev intervjuad dagen efter in-
vasionen på Grenada. Journalisten frågade om inva-
sionen skulle ses som ett indirekt svar på bombdådet i 
Beirut. Galbraith svarade:

– Nej, det finns inget samband. Det var en aktion 
som inleddes två veckor före bomben i Beirut.

– Men i så fall skulle invasionen ha planerats innan 
den här motsättningen i partiet överhuvudtaget 
började.

– Någon dag senare dementerade han, men det lät 
ganska löjligt. Det var ett mycket kategoriskt svar på en 
klar fråga. Det borde kollas upp.

– Marinsoldaterna finkammade området från hus 
till hus. De omringade vårt hus och ropade på spanska 
att vi skulle ge oss. De trodde att huset var besatt av ku-
baner. De var förvånade att hitta oss och sa att vi var de 
sista i området som evakuerades.

Ville ni bli evakuerade?
– Både ja och nej. Vi ville stanna, men det var ma-

rinsoldater överallt. Vi orkade inte mera.
Hur gick evakueringen till?
– Vi sattes på ett plan med amerikanska studen-

ter. Vi försökte diskutera om invasionen med dem och 
starta en protestlista. Men det var omöjligt. De hotade 
att spöa upp oss och sa åt oss att hålla käften.

Studenterna sa det?
– Just det. De där som kastade sig ner och kysste as-

falten på landningsbanan i USA.
Vill ni återvända?
– Ja, men inte förrän USA lämnar Grenada.

Stieg Larsson
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Reaganadminstrationen försöker framställa 
invasionen på Grenada som resultatet av 
en plötsligt uppkommen händelseutveck-

ling – ett snabbt planerat blixtingripande, för att låna 
försvarsminister Caspar Weinbergers ord.  Denna bild 
motsägs dock av en lång rad fakta. Internationalen re-
dovisar här bevisen för att invasionen på Grenada är 
en sedan länge förberedd och noga planerad militär 
aktion.

Före 1979 var det förmodligen få personer i Vita 
Huset som kunde peka ut vilken av prickarna på kar-
tan som utgjorde Grenada. Revolutionen kom dock att 
fånga intresset och ganska snart öppnades en speciell 
byrå i statsdepartementet för att ”handha problemet 
Grenada”, i klartext att samordna Carteradminstratio-
nens ekonomiska och politiska destabilisering av Mau-
rice Bishops regering.

Hot
När Ronald Reagan 1980 efterträdde president Car-

ter förvandlades kampanjen till ett hot om en direkt 
militär intervention. I Reaganadministrationens poli-
tiska världsbild utgjorde Kuba, Nicaragua och Grenada 
vardera hörnet i en ”sovjetisk triangel” i Karibien, ”en 
källa till politisk oro i Centralamerika”.

Grenada var det fysiskt svagaste hörnet av triangeln 
och redan under valkampanjen lovade både Reagan och 
vicepresidenten George Bush att ”lära Grenada en läxa”.

Amiralen Robert McKenzie instämde och förkla-
rade att Pentagon uppfattade Grenada som ”ett poli-
tiskt och militärt problem”. 1980 beordrade dåvarande 

utrikesminister Alexander Haig en snabbutredning om 
”förutsättningarna för ett militärt ingripande” mot tri-
angeln. En kort tid senare började den militära aktivi-
teten i Karibien öka.

Invasion
Under tio veckor mellan 1 augusti och 15 oktober 

1981 genomfördes Ocean Venture 91, den dittills största 
marina övningen i regionen. Manövern omfattade 
120 000 sol dater, 250 fartyg och 1 000 flygplan. Ett av 
inslagen i Ocean Venture fick kodnam net Operation 
Amber; ett sce nario för en invasion på Gre nada.

Operation Amber, som trä nades på Puerto Rico, be-
handlade ett ingripande i den fiktiva östaten Amber 
och amberinerna; en lång rad fak ta visar att fiktionen i 
verklig heten utgjordes av Grenada och grenadinerna.

Förutsättningen för krigs spelet var att en politisk 
instabil situation uppstått på Am ber. Man förutsatte 
att ameri kanska medborgare skulle tas som gisslan av 
Ambers ”sov jetvänliga regim”. På följan de sätt beskrivs 
övningen av en UPI-journalist:

”De allierades flyg, trupp och sjöstridskrafter i 
Karibien förbereder sig att ’neutralise ra’ östblockets 
marionettre gim i Sydamerika. Den första vågen av 
flygburna trupper invaderar landet den 10 augusti, 
och följs upp av sjö- och flygangrepp. Striden varar i 
17 dygn. I skymundan ska en okonventionell grupp av 
jä gar förband, attackdykare och andra specialstyrkor 
— ’grabbarna som kan de smut siga tricken’, sa 
marinkapten Dale Lewey — gå in för att frita gisslan på 
Amber Island...”

Rörde Grenada
Premiärminister Maurice Bishop protesterade 

mot att övningen riktades mot Grena da i både brev 
till president Reagan och i ett anförande i FN. Bishop 
poängterade att det verkligen rörde sig om Grenada.

Marinkårsstyrkor skulle i scenariot sättas in mot 
Am bers södra spets, i verklighe ten motsvarande den 
nya flygplatsen vid Point Salines på Grenadas syd-
västra spets. Mindre än en kilometer från de ameri-
kanska medi cinstudenternas skola på Gre nada finns i 
verkligheten en udde som heter Amber. Amber, liksom 
Grenada, beskrivs som en liten ö med kraftigt bergig 
terräng. Jägarförband med specialträning för sådana 
förhållanden an vändes i manövern. Som en del i öv-
ningen flögs den 75 :e jägarbataljo nen från Kalifor-
nien till övningsplatsen på Puerto Rico, en nonstop-
flygning som mot svarar det ungefärliga avstån det till 
Grenada. Men huvudsyftet med öv ningen var inte att 
”frita gisslan”. Amiral McKenzie, som var övnings-
ledare, för klarade att syftet var ”att sta tuera exem-
pel på USA:s för måga att agera i Karibien”. Övningens 
syfte samman fattades i tre punkter: Att störta Am-
bers rege ring, vilken beskrivs som ”fi entligt inställd 
till amerikan ska intressen”. Att stationera trupper på 
ön till dess att ”demokratiska val hållits”. Att instal-
lera en ny rege ring som är ”mera välvilligt inställd till 
Washingtons syn på demokrati”.

Den 19 oktober 1983 för vandlades det fiktiva scena-
ri ot Operation Amber till bru tal verklighet i form av 
karbonkopian Operation Grenada.

Stieg Larsson

Internationalen nr 44 1983 Operation Amber  
– sce nario för intervention

De senaste veckor nas händelser har innebu-
rit en katastrof  för Grena das socialism. Den 
revolu tionära processen har drabbats av en 

serie förö dande nederlag. I dagslä get är det en dyster 
bild som avtecknar sig inför framtiden.

Det politiska ledarskapet för New Jewel Movement, 
NJM, är krossat. Maurice Bi shop, som i massornas 
ögon var den tveklöst mest populä re symbolen för 
revo lutionen, är död. Tillsammans med ho nom ett 
flertal politiska nyc kelpersoner.

Oppositionen mot Bishop kring Bernard Coard är 
i mångas ögon ansvarig för händelseutvecklingen och 
det är knappast troligt att den kan vinna förtroende. 
Skulle det sedan visa sig att den verkligen gav order 
om av rättningarna måste den ställas till svars för sina 
brott.

Av de ursprungliga grun darna av NJM finns idag 
en dast Kenrick Radix kvar och han säger sig ha svårt 
att se hur ett nytt ledarskap ska kunna växa fram.

I spillror
Militärkuppen och invasio nen har slagit partiet i 

spill ror. Det kommer att krävas tid och tålamod för 
att reor ganisera NJM, om det över huvudtaget låter sig 
göras.

Enligt uppgifter vi fått tor de även mass organisa-
tionerna – fackföreningarna, kvinnoorganisationen 
och ungdoms organisationen – ha slagits sönder. Hela 
den struktur av arbetar- och kommunråd som växt 
fram har raserats och därigenom också grunden för 
den demokratiska processen.

Det är också oklart i vilken omfattning ledande 
aktiva på gräsrotsnivå inom parti och organisationer 
dödats under kriget.

I ett så pass litet land som Grenada kan det räcka 
med att ett mindre antal dugliga aktivister försvinner 

för att det omedelbart ska få ödes digra konsekvenser. 
Traditio nellt är ju också att de som först marscherar ut 
till fron ten är de mest handlingskraft iga.

Förutom oersättliga förlus ter i människoliv har 
också mycket viktiga delar av Gre nadas infrastruktur 
bombats sönder. Regeringsbyggnader, radiobyggnader, 
stora turisthotell, en cementfabrik som skulle skapa 
nya bostäder, sjukhus, medicinska skolan, flygplat-
sens terminalbyggna der.. . det som skapats med möda 
och hårt arbete finns inte längre. Det kommer att ta 
år att bygga upp på nytt och kräver stora ekonomiska 
uppoffringar.

USA:s ockupation
Det är helt uppenbart att Washington kommer att 

göra sitt yttersta för att kväsa alla tendenser i socialis-
tisk rikt ning. Man har inlett en verita bel storoffensiv i 
psykologisk krigföring på två fronter: bå de mot inter-
nationell opinion och för att skapa politiska motsätt-
ningar på Grenada.

Ett helt nummer av [veckotidningen] 
Internationalen skulle inte räcka för att tillbakavisa 
alla lögner och dumheter om revolutio nen som idag 
sprids som offi ciella sanningar. Ogenerat återges upp-
gifter om hår re sande tortyr med elchocker i Bishops 
fängelsehålor, om kubanska militärbaser eller förbud 
mot yttrandefriheten och politiska fångar. 

Borgarklassen
Det behöver inte förvåna någon att Reagan hade 

ett nytt alternativt ledarskap fär digt. Strax före inva-
sionen dök de upp på Barbados i form av representan-
ter för the Democratic Alliance, en organisation av  
exilgrenadianer på högerkanten som bil dats i USA och 
understötts av USA:s utrikesdepartement.

DA:s ordförande Michael Sylvester och hans 

medarbe tare Francis Alexis och Keith Mitchell här-
stammar ur kret sen kring den forne diktatorn Eric 
Gairy och kommer ur Grenadas mest välbärgade 
jordägarfamiljer.

I DA ingår också Winston Whyte,före detta 
parla mentsleda mot för det konservativa United 
People’s Party som be kämpade Gairy ur ett extrem t 
högerperspektiv.

Öppet fängelse
De beryktade ”politiska fångarna” frigavs strax efter 

invasionen och därmed har åter förutsättningarna för 
en valkampanj präglad av våld skapats. Bland de fri-
givna finns de tidigare medlemmar na i Gairys beryk-
tade tor pedstyrka the Mongoose Gang som dömts för 
mängder av våldsbrott, mord, överfall, misshandel etc.

Frigivna är också dömda politiska terrorister, an-
svari ga för bombdådet i Queens Park 1980 när tre med-
lemmar i kvinnoorganisationen döda des.

Sammantaget är det många faktorer som spelar 
in på den framtida utvecklingen. Sir Paul Scoon, som 
idag har den formella makten i Grenada har utlovat val 
inom ett år. Om det blir av och under vil ka former åter-
står att se – det är uppenbart att Scoon lö per i Reagans 
ledband.

En journalist har berättat att slagorden på väggarna 
nu målas över och ersätts med nya; ”1983 – den poli-
tiska ut bildningens år” ersätts med ”befrielsens år”. 
Man försö ker sudda bort spåren av re volutionen.

Men oavsett vilka metoder högern använder så 
kommer man inte att kunna sudda bort minnet av 
massorganisa tionerna, politiskt inflytande, rådsdemo-
krati och socialism. 

Stieg Larsson och Eva Gabrielsson

Internationalen nr 45 198

Reagan friger terrorister
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– Några tycker att Grenada ska bli en del 
av USA. Andra vill skjuta ame rikanarna 
på fläcken.
Ric Wassermann, 34, upplevde den 
amerikanska invasionen av Grenada. 
Till sammans med sin hustru Britta 
Nordström, hade han då befunnit sig på 
Grenada i 18 månader. De båda var 
utsända som volontärer från 
Vänskapsförbundet Sverige–Grenada.
Efter invasionen evakuera des de till USA, 
men den 6 no vember återvände Ric till 
Gre nada på ett tre veckors besök. Nyss 
hemkommen till Sverige berättade han 
för Internationalens Stieg Larsson om 
vad han såg i del ockuperade Gre nada.

Finns det tecken på opposi tion mot USA:s 
invasion?
Det finns ingen organise rad opposition. När jag 

återvände just efter invasionen var många ganska 
glada över att amerikanarna kommit.

Vad berodde det på?
Mordet på Maurice Bi shop, blodbadet vid Fort  

Ru pert och militärens maktövertagande störtade 
Grenada i ka os. Massorna gav inte militär rådet något 
stöd utan betrakta de dem som förrädare. Landet 
paralyserades och många an såg att vad som helst var 
bättre än en militärdiktatur. Men un der de tre veckor 
jag var där efter invasionen fick jag en käns la av att 
inställningen började svänga.

På vilket sätt då?
Från början samlades rätt mycket folk runt marin-

solda terna. De var nyfikna och bjöd på cigaretter och 
sånt. Men eft er tio dagar såg jag att solda terna gick en-
samma. Ingen he jade längre på dem. Allmänt var in-
ställningen: ”Nu har ni räddat era studenter och nu kan 
ni åka hem och låta oss sköta landet själva”. Sen finns 
båda sidor: Några tycker att Grenada ska bli en del av 
USA. Andra vill skjuta amerikanar na på fläcken.

Träffade du några parti medlemmar från 
New Jewel Movement under ditt besök?
Några stycken. Jag för sökte lokalisera folk jag 

kän de, men många var försvunna.
De flesta jag träffade ville inte prata med mig. Man 

var rädd att säga något som kunde misstolkas.
Vet du hur många som ar resterats?
Sammanlagt har cirka 2 000 personer förhörts. 

Omkring 1 000 har vid tillfällen tagits in i fängelset. En 
del sitter kvar, andra har släppts.

 Idag är cirka 140 arreste rade. Det är folk från 
militär rådet, officerare från armén, partifolk från NJM, 
vissa akti vister från massorganisationer na och folk 
som anklagas för samarbete med kubanerna.

Vi har inga namnlistor på dem som arresterats och 
kont rollen av folk är hård.

Hur kontrolleras folk?
På många sätt. Ett exem pel; många är försvunna 

efter kriget – döda, arresterade el ler gömda. USA har 
öppnat en byrå för Missing persons där man kan an-
teckna namn på personer som saknas. Men på den här 
byrån lämnar man inte ut information. Man samlar 
in den. Folk är rädda för att gå dit. De frågas ut om sig 

själva och om den saknade. Om de efterlyser en person 
så kan det vara samma som att ange nå gon för politisk 
verksamhet.

 Folk är också rädda för all ha alltför många kontak-
ter med varandra. På en gata vid torget i St. George’s 
står en karl med kamera och teleobjektiv. Man vill kart-
lägga alla rö relser.

 Ibland släpps någon oväntat ur arresten. Men de 
övervakas och man kontrolle rar vem de tar kontakt 
med och pratar med .. . Efter några tim mar eller dygn 
arresteras de igen för nya förhör.

Vad frågar de efter under förhören?
De vill vela hur länge en person varit inblandad 

i revo lutionen, vilka vänner de har, vilka som arbe-
tade i massorga nisationerna, osv. Jag känner perso-
ner som förhörts för att de varit med i CPE (folkbild-
ningsväsendet). De lärde sig lä sa, skriva och räkna och 
det framställs som politisk aktivi tet.

Hur uppfattar folk Sir Paul Scoons 
regering?  
I stort sett har folk inget förtroende för Scoon. 

Han kör omkring i en Jaguar och har en hög lön som 
Grenada ska beta la. Han har aldrig haft speciellt bra 
kontakt med folk, varken förr eller nu.

Finns det några tecken på eller hopp om 
att NJM ska kunna reorganiseras?
 Det hoppas jag innerligt, men det är svårt att idag 

säga vilka uttryck det kommer att ta sig. Folk vågar inte 
säga vad de tycker.

Vi måste vänta till dess att partierna börjar ta form 
inför de allmänna valen. I valen kan man inte bortse 
från det faktum att NJM eller resterna av partiet 
kommer att finnas kvar i landet.

 Kommer NJM att tillåtas ställa upp  
i valet?
En av ministrarna i interimsregeringen som jag 

talade med sa att NJM skulle komma att förbjudas. Men 
man kan tänka sig att partiet byter namn men behåller 
den politiska plattformen.

 Vad har hänt med 
massorganisationerna? 
Kvinnoorganisationen?
 De kvinnor som var aktiva är väldigt desillusio-

nerade. De känner sig förrådda och det finns ingen 
aktivitet. Interimsregeringen har utsett en kvinno-
minister, Joan Purcell, som jag talade med. Hon sa att 
man gärna ville ha kvar organisationen! Men att den 
i fortsättningen ska vara ”opolitisk”. Detsamma gäller 
ungdomsorganisationen.    

Vad händer med rådsstrukturen  
på Grenada?
Jag hörde inte ett ord om kom munråden eller 

arbetarkommunrådens framtid. Detsamma gäller 
organiserin gen i fackföreningar.

Vad händer med Grenadas ekono mi?
Jag har hört att delar av den stat liga sektorn – hotel-

len och olönsam ma delar av agroindustrin – ska säljas 
ut till privata intressen. Arbetslösheten ökar snabbt; 
800–1 000 personer som tidigare var med i armén, 
500–600 som jobbade på flygplat sen, 200 som jobbade 
på den bombade cementfabriken... Idag har de tillfällig 
sysselsättning som finansieras av USA. De rensar ogräs 
längs vägkanterna,

Vad får grenadianerna för informa tion 
om politiken?
När jag var där kom endast en tidning ut, The Gre-

nadian Voice, en borgerlig tidning som stängdes för 
några år sedan. Några av utgivarna häktades för brott 
mot medialagen. Idag ger tidningen bara uttryck för 
de ras hat mot NJM och Bishops rege ring. USA hyllas 
som befriare.

Hur fungerar radion?
Radion, som tidigare hette Radio Free Grenada, 

heter idag Spice Island Radio. Där saknas all seriös 
informati on om vad som händer i landet. Nyhe terna 
är usla och musiken är amerikansk pop och country & 
western istäl let för traditionell reggae och calypso.

Andra typer av propaganda?
T-tröjor med amerikanska flaggan och texten ”tack 

för att ni kom”
Överallt finns svartvita affischer med ett foto på de 

förra ledarna Ber nard Coard och Ken Cornwall utan 
skjortor på sig, med ögonbindlar och händerna på 
ryggen. Bilden har ett stort X över och texten lyder: 
”De här representerar marxismen. Väljer du demokrati 
eller marxismen? Tack för att du tillät oss att hjälpa er 
på den rätta vägen.” Undertecknat USA.

Tidigare fanns stora skyltar som propagerade  
för revolutionen. De har försvunnit och istället finns 
reklam för US Aid.

Vad är US Aid för något?
Det är den amerikanska hjälp organisation som ska 

införa en föränd ring i landets struktur. USA ska ge 15 
miljoner dollar i bistånd till Grenada och US Aid ska 
administrera pengar na.

Vad ska dessa pengar användas till?
Av dessa 15 miljoner biståndsdol lar ska 12 an vändas 

till att organisera en Caribbean Peacekeeping Force. En 
militärstyrka som ska övervaka ordningen i regionen. 
Den ska tränas på Grenada, Jamaica och Barbados.

Av de återstående tre miljonerna ska en miljon 
användas till att bygga upp mentalsjukhuset som 
bombades, projekt inom turismen, hälsovården och 
herrmuggar.

Vad?
Herrmuggar? Pissoarer!
Du skämtar?
Jag hade ett långt samtal med Mr McEnneny, direk-

tören för US Aid. Eft ersom de tänker satsa på hälsovård 
frågade jag om man tänkte utbilda exempelvis lokala 
sjuksköterskor, men det var de inte intresserade av.  
Istället tänkte man anställa några specialister som  
läkare i ett eller två år. Han sa rent ut att US Aid inte 
ville satsa på kapitalobjekt utan på sånt som syns. Det 
var mentalsjuk huset, något inom turismen och hälso-
vården. Ett av projekten var pissoarer. 

Jag frågade om de möjligen tänkte diskutera det 
behovet med nå gon innan de byggdes, men det var tyd-
ligt att US Aid inte hade diskuterat några planer ens 
med Paul Scoons interimsregering. McEnneny var 
mycket entusias tisk. Han lutade sig bakåt och för  kla-
rade att man redan visste exakt var lat rinerna skulle 
placeras. ”Vi vet exakt vad Grenada behöver”. sa han, 
”och vi ska presentera en paketlösning”. 

Stieg Larsson
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HEARTBREAK RIDGE
Regi: Clint Eastwood
Manus: James Carabatsos
I rollerna: Clint Eastwood, Marsha Mason, 
Mario van Pebbles. Boyd Gaines m fl
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Grenada - Karibiens okända revolution av Ceci lia Malm-
gren och Lasse Willén, UBV förlag 1983, pocket 110 si-
dor, cirkapris 45 kronor. Foton av Cecilia Malmgren, 
Tommy Engman m fl. (Och du Cecilia, vilket omslags-
foto. Bland det bästa vi sett i den vägen!)

Måndagen den 17 oktober i fjol var det me-
ningen att Cecilia Malm grens och Lasse 
Willéns bok Grenada - Karibiens okända  

revolution skulle gå i tryck. Utgivningen fick uppskjutas; 
bara någon vecka senare var premiär minister Maurice 
Bishop död, den revolutionära re geringen krossad och 
lan det ockuperat av ameri kanska trupper.

Nar nu boken sent omsider utkom mer är det delvis 
en ny bok – egentli gen två böcker – dels den ursprung-
liga skildringen av Grenada och dels en nyskriven 
SVART EPILOG, eller slutkapitel som redogör för 
händel serna före och under invasionen. Det kan vara 
rimligt att behandla avsnitten separat.

Lättfattlig
Den första delen är en noggrant ge nomarbetad 

översikt av Grenadas historia från 1000-talet fram till 
I983. På ett lättfattligt sätt presenterar Malmgren och 
Willén hållpunkterna i korta kapitel om 1–2 sidor. På så 
sätt fungerar boken som en rappt guidad tur längs Gre-
nadas politiska hållplatser.

Tyngdpunkten ligger dock vid pe rioden efter re-
volutionen och New Jewel Movement’s maktöverta-
gande 1979, då man för första gången kan spåra en 
inhemsk ansträngning att utveckla landet socialt och 
ekonomiskt.

Tack vare att Malmgren och Wil lén själva arbetar 
inom UBV med dessa frågor kan de vidarebefordra en 
förståelse av problemen kring det ta och samtidigt lyfta 
fram kärn punkten i lösningen av dem – vilket i Grena-

das fall var markant – nämli gen att den bästa garantin 
for ett varaktigt framåtskridande ges om den bärs upp 
av den egna befolkningen. Här krävs ett decentraliserat 
besluts fattande, en satsning på utbildning och att röja 
undan andra hinder som blockerar människor från 
att delta. Bakom detta finns ett ambitiöst faktasam-
lande. Referensmaterialet omfattar ett 20-tal böcker 
och pam fletter, samt åtskilliga tidskrifter. Den över-
vägande delen har lämpligt nog västindiska upphovs-
män. Dess utom har Malmgren och Willén skaff at yt-
terligare information genom all själva besöka Grenada 
under våren 1983.

Psykologiskt lönnkrig
Om avsnittet KARIBIENS OKÄN DA REVOLU-

TION är en saklig beskrivning av ett av världens minsta 
u-länder, är SVART EPILOG snarast två engagerade re-
portrars snabba dagsskiss. Den delen har av förklarli ga 
skäl tillkommit under stor tidsp ress, men är ändå inget 
hafsverk.

Även här baserar sig Malmgren och Willén på en 
mängd källor; i för sta hand tidningsartiklar, där den 
po litiska bredden spänner från svensk vänster till hö-
gerpressen på Barba dos, men även officiella dokument 
och till och med radioutsändningar.

SVART EPILOG är en första sam manställning av vad 
som verkligen hände under de kaotiska oktober- och 
novemberveckorna 1983 på Grenada. Det är ingen slut-
giltig beskrivning av vare sig militärkuppen eller USA:s 
invasion och det ger Malmgren och Willén inte hel-
ler sken av, väl medvetna om att bilden måste föränd-
ras när nya pusselbitar kommer fram. Malmgren och 
Willén anger här noga vad som visat sig vara sant och 
vad som bara kan anses trovärdigt.

Vad de dock tveklöst kan visa är hur västmedias ny-
hetsmonopol fungerade och hur Reaganregeringen 

kunde utnyttja den nyckel roll ditresta journalister 
hade.

Genom all spela på deras totala okunnighet kunde 
man mata jo urnalisterna med utvalda nyheter och un-
danhålla andra fakta. På så sätt drog man in hela värl-
den i ett psykologiskt lönnkrig. 

Världen övertygades om att det gällde kubaner i 
varje buske och robotbaser under ständigt nya uddar. 
Detta som då framstod som spontana, om än vulgära, 
förbannelser tycks i efterhand alltmer vara den välre-
gisserade upptakten till Reagans valkam panj, då be-
hovet av ”ett starkt Amerika” och beviset för att ”Ame-
rika är tillbaka” skulle introduceras på den politiska 
världsmarknaden.

I förbifarten krossades Grenadas utvecklingsförsök 
och den ditresta världspressen reducerades till valar-
betare. I det sammanhanget konsta terar Malmgren 
och Willén att den svenska pressen framstod som gene-
rande okunnig och osjälvständig.

Välkommen resumé
Sammanfattningsvis är det vår uppfattning att 

Malmgren och Willén gjort ett bra jobb. Deras bok är 
den enda samlade översikten av Grenada som finns 
på svenska och den ger en bra introduktion till landet 
och till utvecklingsproblematik i allmänhet. Samt, som 
sagt, en välkommen resu mé för den som gick vilse i 
nyhetsrap porteringen.

Slutligen kan boken rekommende ras då den 
ger en bild av allt det som format de grenadianska 
ungdomar nas syn på livet. Då dessa utgör unge fär 
hälften av Grenadas befolkning och på sikt knappast 
ser någon fram tid utstakas av den amerikanska bi-
ståndsorganisationen US AID:s ut vecklingsmodell — 
pissoarbyggen – kommer vi nog att få höra av dem. 

Stieg Larsson Eva Gabrielsson

. . . så vi var några stycken som gick och såg premi-
ären på Heartbreak Ridge; historien om hur Sergeant 
Clint Eastwood gör MÄN av en pluton veklingar i ma-
rinkåren. och om hur de får sitt elddop vid invasionen 
i Grenada.

När filmen var slut bad vi Jim om en kommentar:
- Yack!
- Får vi citera det?
- Sure!
Jim, det vill säga Jim WardaIly; grenadian och under 

revolutionen ordförande i fackföreningen Technical & 
Allied Workers Union. Sedan mordet på premiärminis-
ter Maurice Bishop och USA:s invasion är Jim bosatt i 
Sverige i - som det tycks – permanent exil

Klädsamma marschkängor
Nu var vi inte de enda som var intresserade av Clint 

Eastwoods bedrifter i Grenada: salongen var fullsatt 
och bland publiken fanns även en liten skara nynazis-
ter; passande marinkårsfrisyr, klädsamma marsch-
kängor, Sverigemärket på jackorna och den senaste va-
rianten av hakkorset fastnålad på axeln. Vi såg dom när 
vi kom till bion, och vi gick bakom dom när vi lämnade 
salongen. Av de kommentarer vi lyckades snappa upp 
kunde vi dra slutsatsen att de tyckte att filmen var ”häf-
tig”. Vad det nu skulle bevisa?

Efteråt satte vi oss hemmavid köksbordet över ett 
glas karibisk rom, och försökte begripa vad filmen 
egentligen handlat om och vad som borde sägas i den 
här recensionen. Det var knepigare än vi från början 
trott.

Här måste vi göra en liten markering. När vi gick 
för att se filmen så visste vi redan i förväg att den del-
vis skulle handla om - och glorifiera - invasionen i Gre-
nada. Vi var beredda på att det skulle kunna bli en obe-
haglig upplevelse rent personligt. Vi hade alla, på ett 
eller annat sätt, varit inblandade i Grenadas revolution. 
Vi hade också gemensamt känslan av att få en bit av 

våra hjärtan sönderslitna när revolutionen krossades 
och USA invaderade.

Men när vi efteråt satt där vid köksbordet och pra-
tade så insåg vi plötsligt att det inte var så mycket att 
orda om. Vi var varken deprimerade eller upprörda. Vi 
var faktiskt knappt moraliskt indignerade

Vilket är bra för självkänslan, men försvårar skri-
vandet av recensioner. Men sanningen är helt enkelt 
den att för oss, som faktiskt har lite kunskap om inva-
sionen i Grenada, så framstår Heartbreak Ridge som 
en tämligen simpel propagandafilm som försöker för-
föra publiken under mottot brutalitet och enfald. Tänk 
er Boris Karloff istället för Richard Gere i American 
Gigolo, så har ni kommit rätt nära.

Elitstyrka
Filmens första två tredjedelar handlar om hur Clint 

Eastwood, veteransergeant från Korea och Vietnam, får 
befälet över en spaningspIuton, bestående av de mest 
odisciplinerade och ointelligenta soldater som USA:s 
militärmakt någonsin rekryterat De kan inget, vet 
inget och vill inget, men med hugg och slag, ren pen-
nalism och oändliga svordomar (bitvis riktigt fantasi-
fulla) tränar Eastwood upp dom till en elitstyrka. När 
övningen sen blir verklighet under invasionen av Gre-
nada, är det Eastwoods pluton som slaktar stora mäng-
der kubaner (grenadianer nämns överhuvudtaget inte i 
filmen) och vinner kriget.

Förmodligen helt oavsiktligt finns här en genuin 
poäng; aldrig tidigare har en amerikansk krigsfilm 
så tydligt påstått att dess soldater består av obildade 
dumskallar.

Man försöker inte ens antyda att de drivs av nå-
gon grumlig övertygelse utan framstår rätt och slätt 
som politiska analfabeter;• till samma kategori som 
vi får hänföra den publik som tycker att filmen är 
underhållande.

Men visst är det en propagandafilm och visst kom-

mer folk som inte vet något om Grenada att bli påver-
kade av den. Och visst är den reaktionär. 

Efter misslyckandet i Korea och katastrofen i Viet-
nam är invasionen av Grenada det första lyckade även-
tyret sedan andra världskriget; faktiskt första gången 
någonsin som USA förmått krossa en revolutionär stat. 

I det sammanhanget spelar det mindre roll att Gre-
nada bara har110 000 invånare och ca l000 soldater, 
vilka dessutom var demoraliserade och politiskt pa-
ralyserade efter mordet på premiärministern Maurice 
Bishop. Det spelar inte ens någon roll att USA likafullt 
tvingades sätta in 8 000 soldater, bombflyg och tungt 
pansar för att gå iland med uppgiften.

I propagandans värld har Pentagon fått revansch 
för Vietnam och kunnat återupprätta sin förlorade 
trovärdighet.

Knashöger
Däremot är det ingen slump att den amerikan-

ska marinkåren bistått Clint Eastwood med både ut-
rustning (inklusive helikoptrar och hangarfartyg) 
och statister i form av soldater. Det är ingen slump att 
marinen upplät sitt övningsområde på ön Vieques ut-
anför Puerto Rico för att filma scenerna som förestäl-
ler Grenada, det var just på Vieques som USA genom-
förde Operation Amber, träningen inför verklighetens 
Grenadainvasion. 

Clint Eastwoods filmer har alltid haft en politisk 
överton, men aldrig tidigare har han framträtt med så-
dan tydlighet. Heartbreak Ridge är en provkarta på den 
amerikanska extremhögerns mest bisarra myter och 
föreställningar

I det sammanhanget är det ingen slump att filmens 
tekniske rådgivare heter Dale Dye, f  d kapten i marin-
kåren och redaktör för den nyfascistiska tidskriften 
Soldier of  Fortune.

Eastwood har slutat hyckla. Han är stolt över att till-
höra knashögern. Stieg Larsson

För politiska analfabeter
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Grenada
Columbus kom till ön under sin tredje resa 1498. 
Folket där kallade sig själva kalinago och ön för 
Camahogne. De avvärjde europeiska 
bosättningsförsök i över 100 år, men i mitten på 
1600-talet etablerade sig fransmän på ön och 
utvecklade så småningom en fransk koloni med 
socker som främsta exportvara. Ön hade också en 
av regionens finaste naturliga hamnar. 
Kolonin överlämnades till Storbritannien 1763. 
Landet fick inre självstyre 1967 och erhöll full 
självständighet 1974. Grenadas förste 
premiärminister blev Eric Gairy, ledare för 
Grenadas förenade arbetarparti. Efter en oblodig 
revolution 1979 tog New Jewel Movement över 
makten och Maurice Bishop var Grenadas 
premiärminister fram till att han mördades1983.
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