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Forord

Héctor Béjar Rivera foddes i Chosica (peru), den 2
december 1935, av foraldrar med till halften indianskt,
till halften spanskt blod. En av hans fórfader var léjt-
nant i Túpac Amaro vid det blodiga upproret 1781.
Han studerade juridik och humaniora vid San Mar-
cos-universitetet, var elev vid Konsthógskolan, poet
och halláman vid radion, deltog frán ungdomen i det
peruanska kommunistpartiet dar han blev medlem i
centralkommittén och ledde partiets officiella organ.
Uteslóts ur partiet 1958 darfór att han uttryckt sin
misstro mot att delta i val och mot slapphantheten
visavi de oligarkiska regeringarna i landet. Han arbe-
tade sedan under fiera ár pá bildandet av en enad
vansterfront, som skulle stódja en vapnad aktion fór
att ta makten. 1962 bildade han tillsammans med nág-
ra kamrater Nationella befrielsearmén (Ejército de
Liberación Nacional, ELN), for att soka fa till stánd
en guerrillafront. Efter ett forsta misslyckande i de-
cember 1963, inledde ELN 1965 sina vapnade aktio-
ner i departementet Ayacucho. 1 december samma ar
blev Béjars grupp tillfángatagen av armén (under led-
ning av nordamerikanska officerare) och kort darefter
mórdad utan fóregáende rattegáng, Béjar sjalv hade
lyckats undkomma, men var svárt sjuk och var efter
tvá mánader tvungen att bege sig till Lima. Dar togs
han till fánga 1966 och befinner sig nu pá militar-
fángelset San Quintin. Enligt de peruanska lagarna
skall han domas till dóden,

Red.
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Prolog

Dessa sidor har begrii.nsats till att áterge ett visst mo-
ment i en manniskas fortskridande utveckling, pá sam-
ma gáng som de endast omspanner en etapp i klar-
laggandet av faktorer som genom de huvudagerandes
dod har holjts i dunkel.

De ar skrivna i óvertygelsen om att det ar báde mój-
ligt och nodvandigt att fortsatta den revolutionara
guerilIastriden i Peru, och i det óvriga Latinamerika.

Lasaren kommer att finna fa eloger át guerillaman-
nen. Att slósa med adjektiv brukar falla sig lattast
for dem som inte deltar i striden.

Infor ett varv som pockar pá sin fortsattning, anser
fórfattaren det vara nodvandigt att forklara varfor de
forsta forsoken misslyckades. Hanforelsen for en sak
utesluter inte, utan tvartom fordrar, en diskussion om
battre former for att tjana den.

Vad det galler Peru har det annu inte gjorts en in-
trangande och saklig analys av erfarenheten 1965.
Mycket har skrivits i detta amne, men fa fakta har
kommit fram. Dessa sidor ar menade som ett forsok
att oppna debatten, och framdeles kommer de att and-
ras och kompletteras.

Lasaren bor vara inforstádd med att denna bok ar
skriven i ett fangelse, med de begrii.nsade mojlígheter
som ett frihetsberóvande innebar, Manuskripten har
vid olika tillfallen undgátt vaktemas uppmarksamhet,
varav foljer att de inte bara ar skrivna under brád-
ska utan ocksá fórefaller nágot oordnade.

Vi har med avsikt underlátit att omnamna upprors-



forsoket i Jauja, under ledning av lojtnant Francisco
Vallejo i juli 1962, samt Nationella Befrielsearméns
misslyckade guerillaframstot vid Madre de Dios imaj
1963, vilka fóregick guerillaresningen 1965 och ar
historiskt anknutna till denna. 1 det fórstnamnda fal-
let saknade vi de nódvandíga uppgiftema; i det andra
fallet finns en serie fakta och omstandigheter som an-
nu inte ar lampliga att avslója.

Trots allt áterstár oss tillfredsstallelsen att verket
ar pábórjat, Och lóftet om att gá vidare, mot dess full-
bordan.
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1. Ekonomisk óversikt

Landskapet

Pero ligger i vastra delen av Sydamerika, under ekva-
torn, och bildar ett njurformat landomráde vid Stilla
Havet. Dess ofantliga areal pá over l.250.000 kvadrat-
kilometer ar delad i 23 departement.

Landskapet ar brant, med vass och sonderskuren
profil. Om nágon tar sig en anblick frán rymden ur-
skiljer han en imponerande bergskedja som det mest
framtradande fenomenet i landskapsbilden: de mak-
tiga Andema, som genomkorsar landet frán norr till
soder som en gigantisk ryggrad.

Pá vastra sidan lamnar bergskedjan endast en smal
och lángstrackt kustremsa mellan sig och havet. Vid
en fard frán norr till sóder, frán Tumbes nara Ecua-
dor och till Tacna vid gransen till Chile, har resena-
ren 2.200 kilometer att tillryggalagga. Om han ge-
nomkorsade landet osterut skulle han inte kunna av-
verka mer an 40 kilometer - och i de bredaste omrá-
dena 200 kilometer - utan att se sig nódsakad att for-
cera Andemas motstánd.

Kusten har av naturen utformats som en láng di-
kesvall mot havet. Klimatet ar milt och konstant, med
avbrott endast for latta rego och ett tunt dis, och en-
dast i den nordligaste delen overskrider medeltempe-
raturen 17 grader. Kusten ar ocksá ett valdigt oken-
omráde, och i oasema som bildats av mer an femtío-
talet smáfloder, kring hamnar och stader, finns para-
doxalt nog landets fruktbaraste och mest produktiva
jord, odlingsmarkema Ior exportprodukter, tredjede-
len av befolkningen och nastan hela industrin.
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Som en kontrast till detta ligger hoglandet inneslu-
tet av Andemas toppar, och allt vad som finns i sier-
ran - byar och manniskor - fóljer bergskedjans vág-
linjer. Har meter ogat otaliga vaxlingar i landskapet:
enorma slatter, djupa dalgángar, hisnande stup och de
mest varierande klimatniváer. Manniskor bygger och
bar pá upp till 4.500 meters hojd, dar de agnar sig át
jordbruk och boskapsskotsel. Men Andemas toppar
fortfar att stiga, som sylar mot himlen, till 8.000 me-
ter over havet. Regnperiodema vaxlar frán ár till ár,
och torkan ar en vanlig füreteelse pá hogslatterna.

Frán Andemas boga toppar strommar fIodema med
váldsarn fart ned mot urskogen, i borjan som smá
rannilar och backar, sedan som maktiga forsar, for
att till slut bli till troga vattenormar som rinner ned
mot Amazonbackenet,

Urskogen ar en ofantlig, grón kappa som tacker en
stor del av de norra och ostra gransomrádena. Den
upptar tvá tredjedelar av landets yta, men harbarge-
rar inte mer an 11 % av befo1kningen, som pá grund
av lágslatternas ogastvanliga natur och svártillganglig-
het tranger ihop sig pá Andemas yttersta utlopare.
Den plana, oandliga skogen, fuktig och trliskartad,
fortslitter over gransen in over hela det brasilianska
territoriet, avbruten endast av en eller annan kulle.
Vagar existerar inte i urskogen, varfór de enda kom-
munikationsledema ar fIodema.

Pá nordkusten oknar och en het tropiksol som
nágot dampas genom de molnbildningar som Hum-
boldtstrommen fororsakar; en bitande kold iAndema
och pá dess hogslatter, kvavande fuktig varme i ur-
skogen - ett strangt och varierande landskap och kli-
mat som bar syn for sagen redan vid forsta motet med
detta motslittningamas land.

Ty om det finns nágot karakteristiskt over Peru,

sá ar det dess motsattningar, Den peruanska historien
blev bryskt och brutalt kluven i tvá delar genom den
spanska erovríngen som forstorde en áldrig kultur och
genom tre árhundraden trampade ned de besegrade
quéchuastammama. Och geografiskt sett lir landet
váldsamt kluvet tvars igenom av Andemas lánga ked-
ja. Inte ens befo1kningen ar enhetlig: man kan inte
tala om blandras i en miljo som annu praglas av er-
ovringen.

Vad finns da att saga om dess naríngsliv? Pá kus-
ten och i sierran fortlever annu storgodssystemet, vid
sidan av urgamla bondekollektiv. Och over denna
plattform har kapitalismen inlett nya forbindelser for
produktion och omsesidigt utbyte, genom en skamlig
allians med den frán kolonialtiden nedarvda feodalis-
men. Kort och gott, sedan seklets borjan dominerar
imperialismen landet genom att konservera de foma
systemens deformerade kvarIevor.

Den nordamerikanska dominansen

1borjan av detta sekel trangde den nordamerikanska
imperialismen in i landet. Anda sedan frigorelsen och
de forsta aren av vár oroliga republik hade de engel-
ska Iángivarna varit narvarande bakom kulissema i
den kreolska politiken, och vid de uppgorelser som
foljde pá det katastrofala Stillahavskriget. Men i och
med det forsta varldskriget vek det engelska valdet
tillbaka och lamnade faltet fritt for det nordameri-
kanska infIytandet.

De nordamerikanska monopolen ar herrar over kop-
parmalmen, samt en stor del av oljan och jordbrukets
industribearbetade exportprodukter, och darrned lir
de i besittning av vara framsta nationalekonorniska
tillgángar,
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Till nordamerikanska monopol och utlandska fore-
tag hor 85% av gruvproduktionen: koppar, jarn, sil-
ver, bly, zink och ovríga metalIer; vidare 14 av de 20
mest betydande fiskeflottorna (peru ar varldens fram-
sta fiskmjolsproducerande land), samt 6 av de 10
storsta sockerindustriema, forutom handeln med bom-
ull, ylle och kaffe.

Samtliga banker ar anknutna till Internationella
Banken. Kreditbanken, den mest betydelsefulla i lan-
det, tillhor gissningsvis Vatikanen via ltalienska Ban-
ken. Kontinentala Banken och den intemationella
kontrolleras av Chase Manhattan Bank, som tillhor
familjen Rockefeller. En mángfald nordamerikanska,
europeiska och japanska bankfilialer opererar i full
frihet, och i stort sett existerar det knappast nágra pe-
ruanska banker som inte i en eller annan forro lir
knutna till utlandskt kapital.

Den elektriska energi som fürbrukas av huvudsta-
den - dar 70 % av Iandets fabriksindustri ar koncen-
trerad - distribueras av Lima Light & Power samt ett
konsortium med reIationer till ltalienska Banken. Te-
lefonerna ar i handerna pá lIT.

Importhandeln en gros lir monopoliserad av de ut-
landska exportíoretagen, och det nordamerikanska in-
flytandet gor sig kannbart till och med i detaljhan-
deln.

Det var engelska foretag som startade vár traditio-
nella fabriksindustri: textilier, tvál, ete. Idag tillhór
tre fjlirdedeIar av bomullstextilproduktionen de bada
foretagen Grace och Duncan Fox, som ursprungligen
var engelska investeringar och idag ar starkt knutna
till nordamerikanska intressen.

Under de senaste aren har de nordamerikanska in-
vesteringarna skapat en konsumtionsindustri vars mest
iógonfallande drag ar dess enorma skadeverkan och

dess beroendestlilIning till utIandet: det kan antagas
att 48 % av ráamnena importeras frán USA och Eu-
ropa.

Inom fabriksindustrin har det pá sista tiden skett
betydande forandríngar genom uppkomsten av en del
nya produktíoasforetag i olika branscher: halvfabri-
kat, godningsamnen, syntetfiber, kaustiksoda, svavel-
syra, fárglimnen, explosiva amnen, ete. Men a1la des-
sa industrier ar knutna till nordamerikanskt kapital,
eller till de nordamerikanska foretag som ar verksam-
roa i Iandet. SammanIagt uppgár de imperialistiska in-
vesteringama inom fabriksindustrin till 80 %, och
grupper om tvá eller tre foretag har till90-100 % lagt
beslag pá tillverkningen av bildack, papper, olje- och
mjólkprodukter, tobaksvaror, ete.

lordbruket

Peru omfattar en yta av totalt 128,5 milj. hektar.
Landsbygdens markyta tackes av 12 milj, hektar na-
turlig betesmark, skogar, berg, samt odlingsbara men
annu inte odIade jordomráden, forutom ytterligare
455.000 hektar jord som ligger i trada, Den odIade
jorden omfattar endast en blygsam area1 pá 2,8 milj.
hektar.

Peru visar sig sálunda, vid en forsta anbliek, vara
ett Iand med ouppodIade och ieke utnyttjade marker.
En stor del av dem skulle emellertid kunna brukas
oro bara bónderna fiek resurser for att gora del Men
den basta jorden ar i handerna pá storgodsagarna,
som láter stora omráden ligga obrukade.

Koncentrationen av jord pa fa hander ar extrem:
1 % av de djuruppfOdande jordbruksenhetema upp-
tar 75% av jordbruksarealen i dess helhet, och 0,1
% av agarna lagger beslag pa 60,9 % av den utnytt-



jade marken. Av den odlingsbara jorden pá 17 milj.
hektar ar 10 milj. fordelade pá 1000 storegendomar,
medan endast 1,9 milj. ar i bondekollektivens ago.

Det utlandska kapitalet ar knutet till storgodssys-
temet. Gruppen Gildemeister, frán Hamburg, ar Ian-
dets storsta jordagare med over 500.000 hektar. Dar-
efter kornmer Cerro de Paseo Copper Corp.i med
300.000 hektar, samt gruppen Le Toumeau med
400.000 hektar urskog. Avensa figurerar Grace, Wil-
liam & Lockett och Anderson Clayton & Co. bland
de utlandska foretag som ager jordar for socker- och
bomullsodling, boskapsuppfodning och vírkesexploa-
tering.

Den direkta konsekvensen av denna situation ar en
obotlig nedgáng i jordbruksproduktionen.

Lát oss betrakta nágra symptom:
Sektom djuruppfódande jordbruk, som 1950 deltog

med 25,7 % i landets bruttoproduktion, lamnade en-
dast 19,6 % ár 1964. Av den ekonomiskt aktiva be-
folkningen arbetade 61,2 % i jordbruket 1940. Ár 1961
hade siffran sjunkit till 49,6 %. Under 1950 represen-
terade exportproduktema inom sektom djuruppfod-
ning-jordbruk 57,8 % av det totala exportvardet, un-
der det att de 1965 endast utgjorde 29,2 %.

Bristen pá livsmedel for med sig svára konsekven-
ser for landets ekonomi. Ár 1950 producerade vi
8.431.638 ton fodoamnen; 1960 endast 7.800.000. Och
tillgángen fortfar att minska fOr en befolkning i sta-
digt okande, och som dessutom óverger jorden for att
tranga sig samman i stadernas utkanter. Livsmedels-

1. Den peruanska regeríngen har nyligen annonserat en ex-
propriation av 18 av Cerro de Paseo Co:s egendomar, mot
21 miljoner soles kontant och 26 miljoner i statsobligationer;
i utbyte har Cerro de Paseo erhállit nya oljekoncessioner i
norr.
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krisen blir alltmer pressande for de fattiga klassema
och for betalningsbalansen: for manskligt behov im-
porterar landet 90 % av vetet, 40 % av kottet, 40 %
av mjolken, 40 % av matfettet och 25 % av riset.

KapitalfIykten ur landet ar alarmerande: under den
sista íemársperioden utíorde de imperialistiska kon-
sortiema 347 milj. dollar efter att endast ha investerat
58 milj. Bytesforhállandet blir allt ogynnsammare for
varje ár: 1950 var ett ton exportprodukter yarda 105
dollar; 1967 endast 58,50.

Med allt detta for ogonen ar det latt att inse att
den peruanska ekonomins fundamentala signum av
idag ar dess beroendestallning till den nordameri-
kanska imperialismen, som utarmar landet pá kapital
och skarper krisen i samhallsstrukturen.

Klasskillnader, kontaktláshet, motsiittningar

Samtidigt som det imperialistiska valdet blir starkare
okar de inre motsattníngarna.

En framgángsrik och sagolikt formo gen oligarki,
intimt lierad med de imperialistiska konsortiema i
mangden av investeringar och affarer, lever pá toppen
av sarnhallet, Pá botten drar sig massoma fram i den
mest otroliga fattigdom.

Den politiska och ekonomiska makten ar i hander-
na pá fyrtiofem familjer, anknutna till de nordameri-
kanska monopolen. 56 % ar aktieagare i banker och
finansieringsbolag, 53 % innehar aktier i forsakríngs-
bolag, 75 % ager foretag som idkar byggnads- och
fastighetsverksarnhet i staderna, 56 % har investeríng-
ar i handelsforetag, och 64 % ar betydande aktíeaga-
re i ett eller fIera oljebolag. Denna sistnamnda grupp
ar aktiv under namnet Statliga Jordbruksbolaget.

Enligt officiella uppgifter átnjuter 24.000 privile-
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gierade en ársínkomst av tvá och en halv miljon soles
(ea 62.500 dollar), under det att 11.976.000 olyckliga
med stor knapphet overlever pá 6.310 soles om áret
(ea 157 dollar). Omkring 61.300 rentierer, utgorande
1,9 % av den ekonomiskt aktiva befolkningen.tlyfter
sin grova andel pá 44% av statsinkomsten - medan
en och en halv miljon lantarbetare, dvs. 44% av den
ekonomískt aktiva befolkningen, endast uppbar 13 %.

De statistiska medeltalen utvisar olyckligtvis inte de
ofta forekommande fallen av familjer som har en in-
komst av óver en miljon soles i mánaden (ea 50.000
dollar, enligt 1966 árs kurs), under det att en lant-
arbetare knappast uppbar en sol om dagen - eller
helt enkelt knappast har nágon IOnalls.

Parallellt med de avgrundsdjupa klasskillnadema
uppvisar Peru olikheter frán den ena landsdelen till
en annan. Sálunda var ár 1961 inkomsten per invá-
nare fyra gánger hogre vid kusten an i sierran, och
1965 sju gánger hogre,

Motsattningarna tomar ocksá upp sig mellan stad
och Iandsbygd. Av varje hundratal peruaner bor 23 i
Lima, och procenttalet váxer i takt med att 75.000
lantbor árligen bosatter sig i huvudstaden. 1 Lima
finner man 70 % av fabrikema, halften av arbetarbe-
folkningen och omkring tvá tredjedelar av yrkesfol-
ket. HÚ bor ocksá nara halften av elektorema, vilket
innebar att det i praktiken ar huvudstaden som beslu-
tar om landets styrelse, Med undantag for jordbruk
och gruvdrift ar i stort sett samtliga verksamhetsgre-
nar koncentrerade till stadema.
, 1 sierran lever 21 % av stadernas familjer pá mínd-

te iiil 75 % av det normala kaloribehovet, under det
'att den ómgivande Iandsbygden uppvisar 61 % pa
samma -lága naríngsnívá. Darvídlag ar hóglandssta-
derna i ungefar samma situation som landsbygden
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vid kusten, dar 20 % avfamiljema lever pa mindre
an minimibehovet i kalorier, medan motsvarande-fa-
miljer uppgár till knappa 5 % iLima.

Aven bland arbetarna finns stora klasskillnader.
Avstándet mellan stegen pá inkomsttrappan ar allt-
for stort. Fria yrkesutovare och tjansteman (dvs,
smáborgarklassen) har en árlíg medelinkomst av 450
dollar, vilket med nastan det dubbla overskríder
stadsarbetamas ársinkomst: 260 dollar. Och denna i
sin tur ar oerhort mycket storre - hur liten den anJi.r
- an flera miljoner lantarbetares inkomst, som ar 10
dollar per aro

Skillnaden i inkomst ar ocksá markant bland de
anstallda arbetama. Under det att gas- och elverksar-
betama tjanar 224 soles i veckan, gruvarbetama 215
och byggnadsarbetama 298, tjanar fabríksarbetama
endast 193 och lantarbetama knappt 86.

Ekonomer, sociologer och politiker har sedan Iange
uppehállit sig vid "dualísmen't fnem vártsamhalle,
for att pá sistone borja behandla dess kapitalistiska
karaktar, aven om denna ar missbildad och motsa-
gande. Polemiken ar ingalunda avslutad, men ensak
ar saker: Peru ar lángt ifrán málet att blien soeíal-
ekonomisk enhet. Om detta faktum utláter sig socio-
logen Matos Mar i en nyutkommen oversikt:

" ... de olika landsdelamautveckIas inte, de har
ingen kontakt inbordes, och inte heller kompletterar
de varandra. Varje verksamhet har sin egen rytm,
nastan utan anknytning till de .ovríga.xch: sálunda ar-
betar de olika produktionssektorema var for.sig. Jord-
bruket och fisket foljer vart och ett sin egen kurs, och
aven industrin isolerar sigo De enda kontakter som
knyts ar mellan de makthavande gruppema ;OSh,.~~-
mentariskt i ándra verksamhetsgrenar. A andra sídan
finos det en stor blandníng av ekonomityper, T,ollka
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proportioner och utformade enligt de regionala vanor
som uppstátt genom den kuIturella heterogeniteten. I
mánga fall fóreter denna blandning motsatta drag,
som t ex den modema kapitalistsektom vid sidan av
den traditionella infodda kooperationen."2

Social rorlighet och [orandring

Den peruanska situationen har upphort att vara sta-
tisk: samhallsklasserna utvecklar en rorlighet som
saknar motsvarighet i det fórgángna.

Folkókningen uppgár tilI nágot mer an en kvarts
miljon om áret, Idag ar vi 12 miljoner, 1970 kom-
mer vi att bli 13,5 miljoner, 1980 18 miljoner. Om 25
ár kommer befolkningen att ha fordubblats.

Samtidigt okar arbetamas antal. Mellan 1950 och
1965 okade den ekonomiskt aktiva befollcningen frán
2,5 milj. till 3,6 milj. Under samma period okade
arbetarantalet frán 904.800 tilI 1.382.100, tjansteman-
nen med 200.000 och de s k fria yrkesutovarna med
300.000 personer.

Sarnmansattníngen inom arbetarklassen har under-
gátt forandringar. Arbetama inom jordbruk och fiske,
som forut var i majoritet, har nu minskat i antal med
40 %, och gruvarbetama frán 5,2 % tilI 4,7 %. Inom
fabriksarbetarsektom har antalet okat frán 14% ár
1950 till 18 % 1965.

Trots okningen stár arbetarklassen fortfarande pá
en ytterst lág utbildningsnivá. Inom lantbruket finns
strangt taget ingen kvalificerad arbetskraft. Av hund-
ra arbetare saknar 47 varje slag av utbildning, och en-

2. José Matas Mar, "Dominación, desarrollos sociales y
pluralismos en la sociedad y la cultura peruana", Perú pro-
blema, Lima 1968, s. 38.
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dast 43 pá hundra har obligatorisk skolunderbygg-
nado

Arbetslosheten ar mycket stor. Enligt ekonomema
bor minst 150.000 arbetstillfallen skapas i landet per
ár, med hansyn inte endast tilI folkokningen utan aven
till den fortskridande inkorporeringen av kvinnor i
arbetslivet. Men industrin skapar endast omkring
10.000 arbetstillfallen per ár, och foljden blir att syss-
lolosheten i de stora staderna tacks med mer eller
mindre Ijusskygg aktivitet i de faIl dar den inte ar
verklig och total.

I denna motsattníngsfyllda miljo dar manga sam-
hallsfenomen tycks sakna fasthet och Iinjer, och dar de
olika klassemas forehavanden inte framstár i onskvard
dager, har den marxistiska vanstern annu inte kun-
nat utarbeta den adekvata taktiken.

Peru, ett sjukt land

Med samma klarhet som sjalva sjukdomsprocessen
framstár dess orsaker och symptom. Nágra siffror kan
ge en forestallníng om allvaret i denna samhallssjuk-
dom, aven om de inte avslojar den verkliga dimen-
sionen av det drama som de mest utarmade och ex-
ploaterade folkgruppema upplever.

Ett av den peruanska befolkningens karakteristiska
drag ar undernaringen. Kalorirnangden och proteiner-
na minskar for varje aro Arskonsumtíonen av kott per
invánare ar endast 17 kg - ett medelvarde som dol-
jer de miljontals rnanniskor som heIt enkelt aldrig ater
kott. Per dag och ínvánare konsumeras i medeltal en-
dast 69 gr kott, 6 gr agg, 20 gr fisk och 108 gr mjolk,
men liksom kott ar báde agg och mjolk ouppnáelíga
fodoamnen for miljoner peruaner. Vid en undersok-
ning som gjordes av studentema vid medicinska fa-
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kulteten i San Fernando 1963, framkom det att av
100 bam i Lima svalter 93, och endast tvá dricker
mjoik, " ,

Detta forklarar varfor endast 90 av 100 peruanska
bam uppnár sitt andra levnadsár, och varfor det var
tionde minut dor ett spadbarn under ettársáldern - i
sjukdomar som til1 storsta delen skulle kunna botas.

I' Peru finns óver 400.000 mentalt utvecklíngsstor-
da bam, vilket i de fiesta .fall ar en fóljd av fattigdo-
men i hemmen och foraldramas aIkoholism - landet
uppvisar en siffra pá 250.000 alkoholskadade. Ifrága
om kokaínforbrukníng kornmer Peru pá andra plats
bIand varldens lander, Kokaintuggama beraknas till
800.000, och som injektioner fórbrukas omkring 8
milj. kgkokain per ár, forutom de 137.000'kiIon som
árligen hamnar imagen pá vara lantarbetare.

Omkring 7000 bam mellan 6 och 9 ár har forvarvs-
arbete. Av dessa tillhor 40% stadsbefolkningen i Li-
ma, Arequipa och Cuzco. 1 10-14-arsáldem arbetar
73.000 bam i staderna, huvudsak1igen i Lima och
Arequipa. Bland de 200.000 hembitriidena i Lima ar
45% under 21 ár, och mánga ar smáflickor mellan
10 och 11 ár,
'.Fattigdomen bland massoma ar obeskrivlig. Half-

ten av Limas befolkning lever i halsovádlíga kyffen
pá ett eller tvá rum, dar det varken finns vatten eller
sanitetsanordníngaré. Enligt berakníng kommer 3
milj. peruaner inte i átnjutande av lakarvárd; en och
en halv miljon gár barfota, och lika mánga begagnar
endast "ojotas", en slags grova sandaler. Under pe-
rioden .1963-68 steg levnadskostnaderna i Lima med
77,93%.,
...Jamsídes med detta har brottsligheten okat med 85

3. Siffroma blirr& sig frán ir 1967.

22

% under den sista femársperioden, Var sextionde
mínut forekommer en stold i huvudstaden, och varje
dygn sker minst tvá bevapnade overfall, Inte míndre
an 10.000 kvinnor ar prostituerade, och yrket far ett
nytillskott av sju kvinnor dagligen. Lima ar en av de
stader i Latinamerika som har den hogsta brottslig-
hetsfrekvensen.

1 Peru finns enligt officiella siffror óver tva milj.
analfabeter, bland vilka personer over 40 och under
15 ár ej ar ínberaknade - de sístnamnda darfor att
de ar i den obligatoriska skoláldern, Bland de bam
som kan lasa och skriva máste en halv miljon avbryta
skolgángen darfor att det saknas lokaler. Genom att
granska verkligheten bakom de formildrande officiella
siffroma kommer man fram till att det bor finnas fem
miljoner analfabeter i Peru.

Samtidigt som de stora massoma pressas under en
djup misar bar de som extraborda den storre delen
av statsutgiftema. Rentieremas och de stora foreta-
gens bidrag til1 statsbudgeten ar endast en tredjedel
av den surnma som foIket betalar i indirekta skatter.
Och eftersom de stora exportforetagen, gruvbolagen
och de nya fabriksindustriema - som alla i en eller
annan form ar beroende av de nordamerikanska mo-
nopolen .- praktiskt taget ar undantagna frán skatt,
blir situationen an mera kannbar for de medellósa. Ar
1965 var de indirekta skattema 17,1 gánger storre ii.n
1950, under det att de direkta skattema for foretag
och rentierer endast okade sju gánger om.

Som en fóljd av de maktigas befrielse frán skatt
ráder ett permanent underskott í den peruanska stats-
kassan. Under perioden 1963-67 uppgick bristen til1
10.638 milj. soles (ea 394.000 dollar enligt 1967 árs
kurs).

Underskottet tacks av nordamerikanska lán, liksom
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utgiftema for de offentliga arbeten som staten máste
utfora trots sin dáliga ekonomi. Detta missbrukade
lánesystem har skadat landets politik och okat bero-
endet till USA, framfor allt under regeringen Bela-
únde Terry.

Som ett resultat av denna ekonomiska tiggarpolitik
har peruanska staten en skuld pá 234 milj. dollar till
privatfinansiarer, 94 milj. till finansinstitutioner, 76
milj. till Interarnerikanska Utvecklingsbanken (BID),
234 milj. till Varldsbanken, 122 milj. till Forenta sta-
temas regeringsbyráer (AID och EXIMBANK), sarnt
42 milj. till andra stater. Vid utgángen av 1968 upp-
gick utrikesskulden till 742,1 milj. dollar, enligt Banco
Central de Reserva.

Rantoma, arnorteringama och tjansterna som sta-
ten máste betala till de utlandska borgenarerna har
blivit alltrner anstrangande for betaIningsbalansen;
enbart under treársperioden 1963-66 okade de till
mer an det dubbla. De efterfóljande mínoritetsrege-
ringama har for att radda situationen sókt hjalp hos
de utlandska investerama - under villkor som i samt-
liga fall varit gynnsarnma for imperialismen och
ogynnsarnma for peruanska staten.

De storsta monopolinvesteringama sker inom gruv-
driften. Sálunda gjordes under aren 1961-64 en glo-
bal gruvinvestering pá 400 milj. dollar, vilket betyder
en árlíg direktinvestering av 300 milj. dollar. Enligt
statistiken har dessa investeringar hjalpt fram Peru
till en rangplats i Latinamerika nar det gáller ókning
av bruttonationalprodukten - en uppgift som doljer
den hógsta grad av beroende och det ekonomiska sys-
temets kris och deformering i storsta allmanhet. Och
inte minst det odiskutabla och beklagliga faktum att
gruvdriften ar pá vag att utveckla Peru till en mono-
producerande nation.
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Expertema i Statliga Gruv- och 01jebolaget berak-
nar att investeringsbeloppet under de narmaste sju
aren kornmer att uppgá till 127 milj. dollar per ár,
vilket for hela perioden betyder 900 milj. dollar och
ar en sumrna som vida overskrider Forenta statemas
sammanlagda investeringar i Peru (518 milj.) Om des-
sa investeringar kommer till stand, vilket de ser ut att
gora, kornmer oligarkistema att kunna avhjalpa den
ekonomiska krisen och till och med ge landet en re-
lativ "stabilitet", som dock endast kommer att skarpa
samhallsmotsattningarna och beroendet.

Mot detta sakemas tillstánd - det okade beroendet
av imperialismen och de skarpta sociala och ekono-
miska motsattníngarna - uppreste sig 1965 en nybil-
dad, revolutionar vansterorganisation. De ovannamn-
da forhállandena var sayal grogrund sorn inspirations-
kalla for rnedlernmama och deras kamp. Lát oss nu
se hur de gick till vaga och i vilken grad klasskillna-
dema, motsattningarna, kontaktlosheten och paradox-
ema i detta land áterspeglades hos dern sjalva och
rnotarbetade dem.
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2. Den sociala ramen

Bimdemas [ramtrádande

Sedan 1956 hade bónderna bórjat framtrada som en
ny samhallsfaktor med egna drag, praktiskt taget utan
att de politiska ledama - varken vansterns eller Ian-
dets i sin helhet - observerat det. Lángsamt och efter-
hand bildades en rad syndikalistiska sammanslutning-
ar i de omráden dar bondebefolkningen lir ekonomiskt
starkast och har narmast till kommunikationscentra.
1dalgángarna La Convención och Lares (Cuzco), i
Cerro de Paseo (mittlandet) och i de norra dalama
bodde politiskt medvetna bónder som salde sina pro-
dukter och gick till kamp mot den kvardrójande fe-
odalismen.

Av tradition hade bonderna fórut levat utanfór sam-
hallslívet, och aven om indianproblemet kom pá ta-
peten i slutet av 1800-talet deltog indianema inte sjal-
va i debatten. Nu borjade de emellertid ta saken i
egna hander och skrida till handling.

En lantarbetare pá peruanska kusten har en láng
kamp framfór sigo Sockerrórsfálten och bomullsplan-
tagema var pá trettiotalet skádeplatsen for djupgáen-
de sociala strider, med eldande tal av smáborgarledar-
nao Men bónderna i sierran, som var bortglómda till
och med av ledama, upplevde ingenting av detta.

Agitationen i jordbrukarleden borjade vid kusten,
men gick vidare. Aren 1959-60 nádde den snabbt
fram till en mángfald undangómda och avlagsna plat-
ser.

Strejk utbrot i Casagrande, landets stórsta socker-
fabrik som ags av familjen Gildemeister. Polisen in-

26

grep. Fyra arbetare dodades och 26 sárades, dari-
bland tre allvarligt. 1 Paramonga, en sockerfabrik i
bolaget Grace ligo, kom en drabbning till stand mel-
lan strejkande och armétrupper, med ett saldo av tre
dóda och sexton sárade, 1 Rancas forsvarade polisen
fóretaget Cerro de Paseo Copper Corp. medan kollek-
tivbónderna med legala argument áterkravde agande-
ratten over sin jord, och vid sammanstotningen som
foljde dódades tre. Kort dessforínnan hade en grupp
andra kollektivbonder sokt átervinna aganderatten till
haciendan Paria, som ocksá var i foretaget Cerros
ligo. Och pá haciendan Torreblanca, i Chancaydalen,
upploste guardia civil ett fackforeningsmote, varvid
flera dodades och sárades,

Dessa handelser visade att regeringen och storgods-
agarna forsokte hindra syndikaliseringsprocessen, men
deras blodiga metoder fíck inte den onskade effekten.

Aren 1961-62 borjade tidningama i Lima tala om
Hugo Blanco, samtidigt som de klandrade undertryc-
kandet av syndikaten i La Convención och Lares.

Atertagandet av jorden - vilket hogerminoriteten
kallade "invasion" - págíck lugnt och fredligt i dessa
dalomráden, med ett stort uppbád av bónder som ge-
nom den ekonomiska utvecklingen och flykten frán
landsbygden hade splittrats upp i en komplex social
struktur.

Som .Craig pápekar hade arrendatorema och de
andra bónderna for tio ár sedan framfórt organiserade
klagomál over sin beroendestallning till Arbetsminis-
teriet, som hade sitt sate i Cuzco, och 1958 hade atta
organisationer bildat en provinsfederation. Den pá-
drivande faktom till sával de fórsta protestema som
de forsta fackforeníngama tycks ha varit textilarbe-
tarstrejkema 1956, i sodra delen av landet.

Nastan alla fackfóreningsledarna i La Convención
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och Lares var f d hantverkare och jarnvagsarbetare
som hade avflyttat Irán dalen. De talade spanska och
hade elernentara kunskaper. Manga av dem var pro-
testanter ("fundamentalister") och hade i arbetarró-
relsen sett mojligheten att forverkliga málet om "so-
cial rattvisa", som de hade last om i BibeIn. Som en
av ledarna uttryckte det: "BibeIn lar att de fattiga ska
besitta jorden, och det ar vi som ar de fattiga."

Med anlitande av advokater anslot sig bonderna
till Arbetarforeningen i Cuzco. Denna sarnmanslut-
ning var nastan helt och hállet styrd av kornmunistis-
ka partiet. Den forsta strejken kom till stand under
juni-juli 1960, nar Hugo Blanco annu inte hade an-
lant till dalen.

1och med Hugo Blancos intrade i det fackliga or-
ganisationsarbetet fordes striden over pá en hogre ni-
va. Aren 1961-62 kan betecknas som hojdpunkterna
i den syndikalistiska vágen.

Men Blancos revolutionara ideologi vackte oro hos
de forra ledarna for Provinsfederationen, och de kom-
munistiska ledarna for Arbetarforeningen i Cuzco blev
misstanksamma nar de markte hans trotskistiska in-
stallning, Nar han 1962 valdes till generalsekreterare
for den fórstnamnda organisationen protesterade sá-
lunda en del medlemmar, och under tiden gav rege-
ringen i Lima order om hans tillfángatagande, Pá det-
ta fóljde en period av váld och forfoljelser som kul-
minerade i maj 1963, da han fangslades.

Men aven om regeringen hade oskadliggjort Blanco
kunde den inte forhindra att tusentals bónder blev fria
man, att godsagarnas makt brots, och att den forutva-
rande samhallsuppbyggnaden rákade i gungning. Det
forsta nederIaget for storgodssystemet resulterade i att
en jordreform kom till stand.

Bondernas kamp under dessa ár gallde framfor allt
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foljande tre mal: 1) erkannandet av Iackíoreníngama,
samt att ástadkornrna loneforbattringar pá nordkus-
ten, 2) att átervinna jorden át kollektiven i landets
centrala del, och 3) att avskaffa dagsverkssystemet i
Selva Alta, i Cuzcoornrádet. Samtidigt koncentrerades
de hetaste brannpunkterna till de ekonomiskt starka-
re omrádena, dar bonderna pá grund av hogre kun-
skapsnivá och partipolitiska relationer hade organíse-
rat sig till íorsvar for sina rattigheter.

Likval, uppslutningen var inte total. Brannpunkter-
na dolde den troga och ryckvis avstannande kampen i
andra omráden, dar bonderna utnyttjades hárdare och
mer tragiskt. Nordkusten, Cerro de Paseo och La Con-
vención ar mojligen nágra av de ornráden dar lant-
befolkningen lever pá en relativt hygglig nivá. Anda
finns det undangomda platser som hoglandsprovin-
serna i Cuzcoomrádet, bergssluttningarna i den zon
som fátt benamningen "indianska flacken"! och hog-
platán i Puno, dar fattigdomen nár dimensionen av en
nationell tragedi.

Ett exempel pá denna situation ar fallet Lauramar-
ea. 1en studie over denna hacienda (prov. Ouispícan-
chis, dep. Cuzco) berattar Gustavo Aleneastre om de
mest otroliga arbetsforhállanden, Man, kvinnor och
barn dagsverkar sedan sitt sjunde ár. Lonen ar trettio
centayos per dag - om den alls utbetalas, eftersom
godset standigt soker undvika denna skyldighet bakom
olika forevandningar. Den som inte infinner sig i ar-

1. Julio Cotler, "La mecánica de la dominaoión interna y del
cambio social en el Perú", América latina, 1968, No 1, s. 78:
Den region som kallas "indianska flacken" och tacker di-
strikten d'Ancash, Apurírnac, Ayacucho, Cuzco, Huancave-
lica och Puno innefattar 1961 29 % ay befolkningen; 87 %
over 5 ar talar ett infodingssprák. 69 % ay den aktiva be-
fo1kningen arbetar i jordbruket jamfort med 42 % i landet i
Oyrigt.
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betet ar skyldig att betala sin ersattare ferntio centa-
vos, dvs. mera an vad han sjalv har i daglon. Dags-
verkama máste lamna sina hem redan vid fyra-fem-
tiden i ottan och gá 10-25 kilorneter for att kornrna ti1l
arbetsplatsen; herdama máste vakta smáboskapen
dygnet runt pá de kallaste och odsligaste markerna,
eftersom de fór varje bortsprunget eller dótt fár mas-
te betala ett skadestánd pa 8, 10 och upp ti1l 12 al-
pacas - nágot som for dem ar liktydigt rned ekono-
misk katastrof. Vidare fortlever "pongaje" -systemet,
dvs. gratisarbetet i husbondens, uppsyningsmannens
eller civilpolisens hus, trots att det ar fórbjudet i pe-
ruansk lag. De lantarbetandes kamp mot denna re-
gim ar tyst och sammanbiten:

"Det har ocksá visat sig att manga dagsverkare un-
derláter att lyda tjanstemannens order, och manga
trotsar oppet, Somliga tar sig i smyg in i boskapsfál-
loma och klipper av stáltrádsstangslen ... En mindre
grupp av infodda som frivilligt betjanar patronema fár
privilegier i form av mera mark for áker och bete,
gratisfoder etc. Denna grupp ar mycket illatáld av de
ovriga och ansedd sorn forradare av de infoddas
sak."2

1maj 1957 bildade bonderna i Lauramarca en fack-
forening, ansluten till Arbetarforeningen i Cuzco och
Peruanska Lantarbetarkonfederationen. 1och rned att
fackforeníngen bildades blev dess ledare utsatta for
standíg press och fórfoljelse, varfor de ság sig tvínga-
de att gá under jorden. Mycket snart utbrot den fors-
ta sittstrejken, vilket resulterade i att fiera dagsverka-
re blev misshandlade av tjanstemannen, manga fángs-
lades, och andra áter uppsoktes i sina hem dar de blev

2. Gustavo Alencastre Montufar, Informe sobre la situaci6n
econ6mico social en Lauramarca, Lima 1967, s. 63.
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pryglade.
Men tack vare fackforeningens kollektiva styrka

omvandlades sayal bonderna sorn deras sedvanjor:
"Forr i tiden fanns ett De Aldstes Rád sorn hade

stort anseende och auktoritet, men detta tillhor histo-
rien. Numera behandlas viktigare fragor i en general-
forsamling med valda representan ter, dar diskussionen
fors i oppen dernokratisk anda och med respekt for
oliktankande - ett klart och forutseende resonemang
som direkt inriktar sig pá malet."3

1 liknande och annu samre omstandigheter lin pá
haciendan Lauramarca lever fortfarande miljoner bón-
der i Peru. Men vad som fattats dessa ar de ekono-
miska mojligheter som fórefanns i La Convención, el-
ler narheten ti1l kommunikationscentra som i Paseo
och den centrala delen av landet.

Allteftersom regeringen genom straffátgarder har
undertryckt de mest konfliktladdade omrádena har
spanníngen okat hos Iantarbetarmassorna, som invan-
tar forsta tillfalle att ge utlopp for sitt missnóje, aven
om detta endast sker i enstaka fallo Detta sistnamnda
faktum har sin forklaríng i den splittrade vanstern,
regionemas inbórdes isoleríng, och fórekomsten av
olika lantarbetarcentraler med olika intressen och
kampidéer.

1Peru finns foljande lantarbetarorganisationer:
Peruanska Lantarbetariárbundet (FENCAP), an-

slutet till APRA4 och med infIytande i jordbruksdi-
strikten pá nordkusten.

Peruanska Lantarbetarkoniederationen, rned olika
tendenser inorn marxistisk vanster och inflytande
bland lantarbetarna i Cuzco, Ayacucho och Lima.

3. Id., s. 70.
4. APRA: regeringsparti fram till Belaúndes fall 1968.
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Kollektiviiirbundet i Centrala Peru, ornfattande
lantbrukarkollektiven i dalomrádet Mantaro (Sierra
Central).

Fackiáreningen i departementet Puno, under ledar-
skap av brodema Cáceres, lokala affarsman med po-
litiska ambitioner.

Samtliga dessa sammanslutningar har ett mer eller
mindre avlagset tilIkomstdatum. Den fackliga lant-
arbetarrorelsen i Peru ar ingen ny foreteelse: redan
pá trettiotalet bildades en del av de foreningar som
finns, bl a i Chancaydalen och pá de stora godsen i
kustomrádet,

Det nya som hant under det sista decenniet ar att
Iackforeningsrorelsen brett ut sig aven till bergstrak-
tema, att jordomráden ockuperats, att váldsamma
sammanstotníngar forekommit med de undertryckan-
de krafterna och att allt detta genom de moderna in-
formationsmedlen áterspeglats i huvudstaden.

Utkantsbebyggelsen

Ett annat samhallsfenomen frán de sista ártiondena
ar utkantsbebyggelsen, aven om det inte ar nágot spe-
ciellt for just Peru.

Ár 1955 fanns i stor-Lima 39 utkantsdistrikt.t med
119.140 invánare - 10% av den totala stadsbefolk-
ningen - och tio ár efterát hade siffran vuxit till en
halv miljon, utgorande en fjardedel av denna befolk-
ning.

Orsakerna tilI den gigantiska infIyttningen ar kan-
da: huvudstadens dragningskraft pá resten av landet
sásom varande den mest valutvecklade staden, den
falska men dock mycket utbredda tron att det finns

1. De s.k. "barriadas".
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arbetstillfallen i Lima, samt de allt svárare Ievnads-
fOrhallandena i det inre av landet.

Hitintills har invánarna i utkantskvarteren visat sig
orienterade i dagens samhallsordníng och sokt for-
battríngar genom borgerliga politiker. Samtidigt har
de bibehállít den lantliga samhorighetskiinslan, som
hjalper dem att utharda sina svárigheter, Inflytandet
frán den marxistiska vanstern har varit mycket rínga,
for att inte saga obefintligt.

Enbart forekomsten av denna vaxande, sysslolosa
befolkning i ett balte av misar kring huvudstaden,
betecknades redan frán borjan som en explosiv sam-
hallsfaktor, Ockupationen av 'jord i markerna runt
Lima jamfordes med de ofta fOrekommande nyheter-
na om "invasioner" frán lantarbetarnas sida. TvA fo-
reteelser, som i hogaktivt politiska borgarkretsar gav
sensationen av att genomgripande sociala omvalvníng.
ar var i annalkande. Revolutionen tycktes narma sigo

Smdborgarklassens radikalisering

TilI dessa faktorer tillkommer annu en, som for de
sista árens politiska historia - och aven for den pe-
ruanska revolutionens historia - fátt en avgorande be-
tydelsé: den lagre medeIkIassens numerara tillvaxt,

Pá toppen av 1900-talets peruanska samhalle finner
vi en maktig oligarki, lierad med de utlandska foreta-
gen. Pá botten, majoriteten: den stora massan av bon-
der, analfabeter och mycket fattiga, uteslutna frán
varje slag av bestammanderan, samt ett exploaterat
lantarbetarproletariat som frántagits alla sina rattíg-
heter. Mellan dessa motpoler: fabriks- och gruvarbe-
tarproletariatet. hantverkarna, och de olika samhalls-
element som inryms i den bildade medeIklassen.

Som vi redan konstaterat stár denna sistnamnda
3 - Béjar
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sektor pá en overlagset hogre nivá an fabriksarbetar-
Idassen och hantverkama, sayal ifrága om inkomst
och levnadsstandard som teknisk duglighet och bild-
ning. 1 sina hogsta positioner kommer den genom
yrkesutovning, politisk anknytning eller vanskaps- och
slaktfórbíndelser i beroring med den harskande Idas-
seno

Detta fenomen ar pá intet satt originellt, men det
gor sig sarskilt markbart i Peru dar stora foIkgrupper
inte deltar i samhallslivet, Ingenting mindre an en ay-
grund skiljer bonderna och lantarbetarproletariatet
frán medeIklassen, som ar en pátagligt privilegierad
sektor. En privilegierad sektor som alltsedan 1930
kampar om makten och uppvisar' radikala tendenser
fór att attrahera de tillbakasatta foIkgruppema, meo
som inte har tvekat att forráda dem da den har kun-
nat uppná fórdelaktiga overenskommelser med hars-
karklassen.

Som en fóljd ay de sista áreas omfattande urbani-
sation och den stora sociala rorligheten, har medel-
klassens numerara ókning sedan 1956 varit jamforbar
med proletariatets.

Aven om den peruanska statistiken inte tilláter en
mer exakt studie óver samhallets klassuppbyggnad,
kan foIkrakningssiffroma Irán 1961 tjana som ett in-
dex. Enligt dessa data utgór fria yrkesutovare och
tjansteman 50,8 % ay den ekonomiskt aktiva befolk-
ningen, under det att arbetama utgor 32 %, arbetare
i tjanarstallning 5,7 %, arbetsgivare 1,9 % och oav- .
lonade familjemedlemmar 9,3 %.2

Denna hoga siffra - 1.548.469 personer - inom en
ekonomiskt aktiv befolkning pá nágot over tre mil-
joner, ger en forestallning om smáborgarklassens nu-

2. Nationella folkrakningen 1961.
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merara betydelse i Peru, sarskilt som de studerande
ínte ínberaknas i den ekonomiskt aktiva befolkningen.

Samtidigt som smáborgarklassen okat under de sis-
ta aren har den visat en stor social rorlíghet, med ay-
sevarda tillskott ay "nyanlanda" landsortsbor och
yngre foIk frán sayal jordbrukarhem som frán arbetar-
och hantverkarmiljo, Det som mojliggor detta uppát-
kliv pá samhallsstegen ar alltid utbildningen, liksom
nar det senare galler uppgáendet i hogre samhalls-
klasser. Detta medfór att allteftersom den lagre me-
delk1assen okar blir universiteten mera demokratise-
rade, och fár allt fIera elever frán mindre gynnade
fórhállandea. Denna process forsiggár i en atmosfar
av sociala strider, motsattníngar och sammanstotníng-
gar, vilket forklarar att uníversíteten far en radikal an-
strykning och blir till hardar for marxistiska idéer.

Samtidigt lyckades tjanstemannen inom affars- och
bankvarlden bilda starka fackorganismer som under
fIera ár stod i spetsen fór de sociala stridema i hu-
vudstaden.

Studenterna

1Undervisningsplanen láser vi foljande:
"Det peruanska undervisníngsvasendet har sedan

1955 befunnit sig i den snabbaste utvecklingsperioden
under sin historia. Frán ett antal av 12.875 laroanstal-
ter 1955 steg siffran till 18.722 ár 1964, vilket inne-
bar en okning ay 45,4 %. Pá lág-, medel- och hogsta-
diet har okníngen varit respektive 41 %, 140,6 % och
273,3 %."

Under samma period, 1955-64, steg antalet ínskrív-
na elever frán 1.262.765 till 2.491.571; en okníng ay
97,3%.

Fór universitetens del var okningen annu mera pá-
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taglig. Frán de 34 normalskolor och 9 universitet som
fanns 1960 vaxte siffran till 86 normalskolor och 24
universitet. Och den okande tendensen har fortsatt
under de efterfoljande aren: 1968 uppgick antalet ele-
ver pá samtliga undervisningsstadier till 3.235.700, ut-
gorande en fjlirdedel av totalbefollcningen. Antalet
universitetsstuderande ar 96.000; ár 1970 beraknas
111.000 soka intrade vid universiteten. Pá grund av
traditionsskal och prestigetankande valjer studentema
de valbetalda yrkena, som i ett land med overflod pá
akademiker erbjuder de minsta mójlígheterna. Sálun-
da kan endast ett fatal av dem som lamnar universí-
tetet fa valbetalda anstallníngar, och en stor procent
máste agna sig át andra sysselsattningar,

Dartill kommer, att de som soker intrade vid uni-
versitet utsattes fór en hárd gallring, vid vilken de
fattigaste elimineras. Bland dem som lyckas avsluta
de fórberedande studiema blir en allt storre procent
avvisade frán den hogre undervisningen, pá grund av
platsbrist.

Frán 1960, med 12.305 intradessokande, ókade an-
talet till 26.374 ár 1964; av dessa forklarades 4.479
"behoríga fór intrade" 1960, och 7.968 ár 1964. An-
talet avvisade uppgick 1967 till 40.000, och 1970 be-
raknas siffran ha stigit till 71.000.

"Nastan halften av elevema lamnar den forbere-
dande skolan utan att avsluta sina studier ... och av
dem som avslutar dem lyckas endast halften fa tilltra-
de till den hogre undervisningen."

Studenternas situation har totalt fórandrats. De
fórsta aren efter sekelskiftet hade universitetsstude-
rande av "god familj" sin framtid sakrad i politiken,
i valavlonade yrken eller i afflirslivet. Under de sista
ártiondena, daremot, har en klinsla av osakerhet gri-
pit tag om de fattiga studentema, som drivs till allt-

36

rner radikala och váldsamma aktioner. Ungdomar vars
fáder ar fattiga tjansternan eller arbetare har mycket
lite att vanta av samhallet. Och aven om nágra fa av
dern lyckas uppná positioner, ar majoriteten hanvisad
och beredd att lyssna till det revolutíonara budskapet.

Sedan 1956 har sálunda den fortlopande radikali-
seringen fort fram studentrorelsen mot den marxistis-
ka vanstern, och denna vanster vars budskap ar det
rnest tandande, ar den ledande i de fIesta av student-
organisationema.
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3. De politiska orsakerna

Den ekonomiska och sociala situation som har skis-
serats i de foregáende kapitlen drójde inte med att op-
pet áterspeglas i landets politiska liv.

Ár 1956 kunde den auktoritara regimen Odría inte
utharda trycket frán de missnojda samhallsgrupperna
och ság sig nodsakad att overlamna makten át Ma-
nuel Prado, en impopular bankir, lierad med APRA.

Prado utvecklade sin styrelse i en atmosfár av mot-
sattníngar mellan olika sektorer inom oligarkin, och
trots det oreserverade stodet frán partiet Aprista kun-
de han inte undgá konfrontation med en vaxande vág
av social upprórdhet och oro. Under det att bonder
och lantarbetare gick till storms med en styrka som
aldrig fórr, grep radikaliseringen snabbt omkring sig
bland studenter och de fattigare lagren ur smáborgar-
klassen.

Bonderna ville áterta sin jord, befria sig irán dags-
verkaroket och fa sina fackforeningar respekterade.
Arbetama pápiskades av krisen och begarde hógre 10-
ner, och detsamma kravde stora grupper ur den Iagre
medelklassen.

Under dessa omstiindigheter borjade den marxistis-
ka vanstern att fa ókat inflytande bland studenter, ar-
betare och bonder, Och i den Iagre medelklassen upp-
stod en del nya reformistiska tendenser, som belaun-
dismen och kristen demokrati.

Situationen var jamfórbar med den som rádde 1931,
da en liknande vág av oro gav upphov till kommu-
nistpartiet och partiet Aprista. Men denna gáng var
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dimensionerna och rackvidden av storre mátt, liksom
de berorda samhallssektorerna. De stora massorna,
och de bortglomda lagren ur den lantarbetande be-
folkningen, kunde inte langre ignoreras. Man ínság
med stórre klarhet vikten av att sarta sig in i deras
problem.

Den kubanska revolutionen och XX Kongressen

Den kubanska revolutionen gjorde ett mycket starkt
intryck, med snabba áterverkningar i de politiska or-
ganisationema. Inom APRA losgjorde sig en grupp
ungdomar, som forst bildade "Forsvarskommittén for
Apristas och Interna Demokratiens Principer", sedan
"APRA -Rebell" och darefter MIR 1. Ledare var Luís
de la Puente Uceda.

Annu starkare blev reaktionen inom kommunist-
partiet, som skakats om av Sovjetunionens :xx Kom-
munistiska Partikongress och polemiken med kine-
siska kommunistpartiet.

Allt som allt, ingenting mindre an en ideologisk
plattform av teoretisk och praktisk karaktar, kom au-
tomatiskt upp till diskussion. Stalinkulten hade bor-
jat vackla, .och med den ofelbarheten hos det sovjet-
ryska partiet. Bland amnen som borjade debatteras
var riktigheten i detta partis ansprák pá ledarposition,
revolutionen's snara eller avlagsna fcrverkligande samt
partiets rollo

Den kubanska socialismen -som i storsta allman-
het framfórde revolutionsproblemen for dagen, och
inte for en mer eller mindre avlagsen framtid - fixe-
rade slutmálet for alla revolutionarer i Latinamerika
och gav ett visst stod át "utbrytarsektema" i vardan-

1. Revolutionara Vánsterrorelsen.
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de. Utan att proklamera det, forstod vi alla vid denna
tid att en ny revolutionsetapp hade páborjats, och att
revolutionen - nar den en gáng genomfordes - inte
nodvandigtvis máste utvecklas efter det monster som
vi tankt,

"Den nya vánstern"

De huvudsakliga intrycken Irán kongressen - forand-
ringarna i den internationeIla kommunistrórelsen, den
kubanska revolutionen, de lantarbetandes kamp och
hela den nu beskrivna sarnhallssituationen - fick som
effekt att vansterriktningarna sondrades genom di ver-
se motsattningar, eIler átrninstone skiljaktigheter. Dar-
igenom uppkom det som senare blivit kallat "den nya
vanstern".

Vilka var da komponentema i denna heterogena
"nya vanster"? Det vore aventyrligt att saga det, sar-
skilt som manga skulle neka tilI att de var anhangare
om de tillfrágades. Men i ljuset av de sista árens han-
delser skuIle vi kunna frarnlagga foljande medlemslis-
ta:

a) de som losgjorde sig frán apristpartiet, och som
efter en komplicerad process av interna strider gav
upphov tilI MIR och Revolutionara Avantgardet
(Vanguardia Revolucionaria).

b) de som Iosgjorde sig frán kommunistpartiet, och
som efter en process liknande den forutnamnda .over-
gick antingen tilI FIR eller ELN1, eIler tog intryck av
de senare uppkommande maoistiska tendensema.

e) det enorma antal ungdomar - i huvudsak uníver-
sitetsstuderande - som utan att tillhora dessa organi-
sationer syrnpatiserade med dem, pá ett eller annat

1. ELN: Revolutíonara vansterfronten och Nationella Befri-
elsearmén.
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satt.
d) en del trotskister - som Rugo Blanco - vars be-

slutsarnma aktivitet inom lantbrukarsektom klart skil-
de dem frán den "traditionella" trotskismen med dess
teoretiserande och dogmatiska karaktar.

Pá manga punkter brast det i utformningen ifrága
orn strategi och taktik. "Den nya vanstern" fortsatte
till en stor del att teoretiskt uppratthálla de "traditio-
neIla" positionema: karakteriseringen av landet och
dess dominerande klasser, samt de nodvandiga etap-
perna for revolutionen. 1 dokumenten frán vissa re-
voltorganisationer finner vi en analys som helt over-
ensstammer med kommunistpartiets nar det galler re-
gimen. Det nya bestod i de Ioreslagna stridsmetoder-
na, och i den allmanna hállningen tilI mínoritetsmak-
ten.

Hur bor man da sammanfatta synpunktema inom
"den nya vanstern"? Det ar en svár uppgift, eftersom
partiet framtradde under minst sagt obestamda for-
mer: dess planer och forslag framfordes endast till
halften, Ior att inte saga mellan radema. Och annu
finns det i Peru inte nágon fast framstallning om vad
"den nya vanstern" tanker. Dess agerande vid den
ifrágavarande tiden gallde inte sá mycket att bygga
upp en teoretisk grund som att skissera en attityd.

Vi ska harnedan soka precisera nágra allmanna
drag inom denna vanster:

1 forsta hand dess hállning till de lantarbetande.
Med Kuba och Kina som exempel ger partiledama
en viktig roll át bonderna i den forsta revolutionsetap-
pen, och foljaktligen inriktar de sin grundlaggande
aktivitet pá dessa. Sálunda var Luís de la Puente for
en langre tid verksam bland kollektivbrukama i Che-
pén och pá andra platser, Hugo Blanco agnade sig át
fackforeningsorganisationen i La Convención och La-
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res, och en del andra akademiker hade skilda upp-
drag av samma arto

Sanningen ar, att aven de "traditionella" politiska
partiema - i synnerhet kommunistema - hade verkat
for den fackliga organisationen bland bonderna, men
utan att helt engagera sina styrkor. Och skillnaden
var stor mellan dem som sókte páverka denna fack-
foreningsrorelse utífrán, och dem som inkorporerade
sig i den fór att leda den inífrán dess eget lager,

1 andra hand fomekandet av varje mójlighet att pá
fredlig vag komma till makten. Med undantag av so-
cialistema har ingen marxistisk vansterorganísm mi-
gonsin framhállit en dylik mójlíghet i Peru, men "ut-
brytama" menade att aktionsmetodema skulle anpas-
sa sig efter slutmálet, som innebar att ta makten ge-
nom váld,

1 tredje hand fordómandet av de "traditionella"
partiema Aprista och kommunistema, vilkas Iorflut-
na de angrep. óverhuvudtaget var de nya gruppema
mera snara att fórdoma an erkanna, ett gemensamt
drag som de var behaftade med Irán borjan, Samti-
digt var de lika i sin bristande analys, som en kon-
sekvens av deras ringa kannedom om det forgángna.
Atminstone vad kommunistpartiet betraffar kunde
mycket ta, om ens nágon, av "utbrytama" uppvisa
nágra stórre kunskaper om partiets historia, eller om
de nationella och intemationella omstandígheter un-
der vilka det haft att operera och som forklarar miss-
tagen i dess politik.

Denna anmarkning som vid fórsta ogonkastet synes
ganska betydelselos, har emellertid sina skal, Endast
genom att intrangande analysera partiets historia frán
grunden, under jamfórelser med den intemationella
kommunistrórelsens historia, kan man hitta roten till
de begángna misstagen. Partiets inrikespolitik har all-
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tid reflekterat den intemationella kommunistrérelsens
linjer. Genom att stanna kvar i sin ínstallníng, pa
opportunistiskt manér generellt och obestambart avví-
sande. vagrade utbrytama ur kommunistpartiet och
deras meníngsfrander att fordjupa analysen.

Samma sak kan sagas om trotskistema. Visserligen
ar stalinismen upphovet till deformeringama, felen
och misstagen inom kommunistrórelsen, men ar den
nog for att forklara allt? Bor man inte ocksá soka ef-
ter upphovet till stalinismen, forklaringen till att den
uppstod och triumferade i kampen om bolsjevismens
vag? Varfor inte ocksá rikta kritiken mot trotskis-
men, vars verksamhet inte ar av nytt datum i várt
land? 1 sjalva verket hade de trotskistiska riktningar-
na haft en avsevard del i de meningar och metoder
som blev kallade "traditionella".

1 fjarde hand upprattade "nya vanstern" aktionen
som drivfjadern till utvecklingen av det sociala med-
vetandet hos foIket. Vapnad eller inte, individuell el-
ler i massa, var aktionen i dess ogon det enda som
kunde framkalla revolutionen och ena revolutiona-
rema.

Denna sistnamnda aspekt, som ar den viktigaste,
ar betecknande fOr de sista árens kamp och utmarker
det som verkligen ar nytt. Frán och med uppkomsten
av denna princip kan man begara en viss konsekvens
mellanord och handlingar, teori och praktik, predi-
kan och leveme.

Med tiden blev detta schema klarare utformat och
páverkade snart de principer som partiet forr hade
kravt fñr varje slag av revolutionar process. Dei. gue-
rillans teoretiska struktur - uppgjord av kubanska le-
dare och sammanfattad av Debray - bórjade cirkulera
i Peru, blev den endast en bekraftelse pá vad manga
i praktíken redan hade fórfaktat: forst aktionen, se-
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dan partiet. Partiet fods ur aktionen.
Likval var "nya vanstern" behaftad med en serie

negativa drag, av vilka manga senare bidrog till dess
storsta fiaskon. Utan att narmare skarskáda dessa
drag ar det omojligt att foljdriktigt forklara partiets
historia under de sista aren.

"Nya vanstern", som uppkom ur de fattiga och till-
bakasatta skikten av smáborgarklassen, var inte all-
tid konsekvent ifrága om sina proklamerade principer:
hellre an konkreta handlingar foredrog den gesterna
och deklarationerna. Den framholl nodvandigheten av
att páborja revolutionen pá landsbygden, men stanna-
de kvar i staden utom i de omnamnda undantagsfal-
len; den framhavde guerilIakriget som den enda re-
volutionara átgarden mot situationen i landet, men en-
dast en minoritet av partiet tog del i guerillastriderna
nar dessa inleddes. Vidare pástod sig "nya vanstern"
vara enad, men bibeholl sig splittrad i manga grupper
som váldsamt bekampade varandra; den anklagade
kommunistpartiets tendens att lata sig ledas av poli-
tiska koncept som var framrnande for verkligheten i
landet, men den gjorde ingen systematisk anstrang-
ning for att sjalv studera denna verklighet - och ge-
nerellt sett kan det sagas att den inte kande den; den
fordomde stalinismen, samtidigt som den begagnade
sig av dess metoder i sina strider och interna menings-
grupperingar.

Pá det hela taget saknade "nya vanstern" sayal ett
sammanhangande ideologiskt schema som djupare
kannedorn om den peruanska situationen, nágot som
endast kunde forvarvas genom tvá samverkande fakto-
rer: teoretiskt studium av landets ekonomi och sam-
halle, samt aktiv praktik bland massorna, pá ort och
stalle.

Den djupa sondríngen inom vanstern ar i Peru
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[ngen ny foreteelse. Efter José Carlos Mariáteguis dod
- en marxist med skaparanda och overblick - var
Eudocio Ravines och hans bulvaner under manga ár
kommunistpartiets ledare. Ravines som kanske ar
den mest skrupelfrie forradaren i Latinamerika, bil-
dade under sin tid som ledare en ny idéskola vars ut-
markande drag var politiska likvidationsmetoder i
avsaknad av sayal principer som legalitet. Manga var-
defulla revolutionarer blev politiskt undanrojda under
denna process, och kampen mot Ravines fyller en láng
rad av ár i peruanska kommunistpartiets historia.

Intriganta och grundlosa anklagelser, godtyckliga
uteslutningar, intolerans mot oliktii.nkande, dogma-
tism, brist pá djarvhet och fantasi, misstro mot mas-
sorna, radsla for sjalvreflekterande - allt detta ingick
i den degenererade modell av stalinismen som Ravi-
nes inforde i Peru.

Dessa metoder omojliggjorde varje som helst idé-
debatt och argumentering. Den mángáriga situationen
som till stor del fortbestár an idag, páverkade hela
vanstern. Samarbetet gick om intet pá grund av skil-
da meningar och erfarenheter.

"Nya vanstern" var delad i manga lager, splittrad
och áter splittrad. 1mángt och mycket konserverade
den Iamningarna av den "traditionella" politiken, och
- det máste sagas - den var átskillígt foráldrad. Under
dessa forhállanden var den uppenbarligen inte skickad
att mota den storhetstid som vantade den. Som vi
langre fram kommer att visa forlorade den ocksá fle-
ra tillfallen att liera sig med massorna.

Viinstem och syndikaliseringen bland bándema

Vi har tidigare sett hur syndikaliseringen bland bon-
derna bredde ut sig frán 1956 till 1962, i vissa fall
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under vansterns páverkan, i andra fall spontant. Pá
grund av den politiska kvaliteten hos dess ledare nád-
de denna vág sin hojdpunkt i dalomrádena La Con-
vención och Lares, dar Hugo Blanco verkade som den
framste.

Men Hugo Blanco var, och ar, en disciplinerad an-
hangare av trotskismen. Detta faktum var ett svárt
problem for vanstern. Hade man inte pástátt under
manga ár att trotskistema var agenter fór imperialis-
men? Hade man inte áter och áter utpekat trotskis-
men som en kontrarevolutionar stromning? De sta-
linistiska aren lag inte lángt tillbaka i tiden, och efter
idolen Stalins fall hade annu ingen upphavt anatemat
óver trotskismen; det hade fortfarande hel och ofor-
minskad giltighet.

Detta a ena sidan. A den andra sidan underlat vans-
tem som helhet att tillfullo engagera sig i bondernas
kamp. Den orienterade organisationema "ovanífrán",
gav rád at fackfóreníngama och sande ut organisato-
rer till faltet fór en tid, men den dirigerade inte "in-
ifrán", som Blanco.

Dess forutfattade politiska meningar, som annu fort-
lever, hindrade den att ge Blanco det stód och sam-
arbete som han Iórtjanade, Partiet bibeholl sin passi-
vitet och stangde inne sig i de stadskvarter dar det
formats.

1slutet av 1961 bildade Juan Pablo Chang - till-
sammans med en grupp ledare som stod utanfór den
partiorganisatoriska verksamheten - Fóreningen for
Revolutionara Vansterns Enande (APUIR) och fore-
slog bildandet av en "Peruanska Revolutionens
Front".

Mycket snart utformades foljande allmanna punk-
ter: "Oreserverat stod at jordockupationen; omorga-
nisering av Peruanska Arbetarkonfederationen och
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upprattandet av en enda reklamationslista; amnesti
at alla politiskt fangslade och forfoljda; helhjartat
forsvar av den kubanska revolutionen; konfiskering
av samtliga godsegendomar och gratisutdelning av
jorden át de lantarbetande; nationalisering av de im-
perialistiska foretagen: stadsplanereformer, samt rege-
ringsmakt át arbetama."

Frontens mal var bildandet av ett enda revolutíons-
parti. Uppropet var riktat till vansterns samtliga or-
ganisationer: Kommunistpartiet, Revolutionara Vans-
terrorelsen (MIR), Socialistpartiet, Leninistiska Kom-
munistpartiet, Rórelsen Túpac Amaru, de trotskistís-
ka gruppema "Voz Obrera" och "Obrero y Campe-
sino" samt Sociala Framstegsrórelsen,

Uppropets syfte var att fa till stánd ett kraftigt po-
litiskt stód at jordockupationema, dirigerade av lant-
brukarforbunden, och i synnerhet át Hugo Blanco i
de ogonblíck da han behovde hjalp,

Appellen horsammades av de trotskistiska grupper-
na, med undantag av posadistemat, samt av Leninis-
tiska Kommunistpartiet, bildat av en samling olik-
tankande ur Peruanska Kommunistpartiet. En stor
majoritet av vanstern ignorerade kallelsen, och stodet
at Blanco stannade i basta fall vid en deklaration.
Men vad Blanco behovde var inte deklarationer, utan
pengar, man, vapen ...

Resningen bland lantarbetarmassoma var alltfór
snabb och omfattande for att forbli likgiltig. Om ov-
riga politiska grupperingar, forutom trotskismen, lam-
nat stod at Blanco skulle en solid och stark rórelse
ha uppstátt, med mójlíghet att utbreda sig till andra
delar av landet och till att framgángsríkt forsvara sig

1. Oliktlinkande grupp inom IV Internationalen i Latiname-
rika.
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mot undertryckandet som var pá vago
A andra sidan var Blanco sjalv inte forberedd for

dessa svára moment: fortfarande var han bunden vid
en dogmatisk riktning med foga kannedom om sával
praktiskt arbete som landets verkliga situation, en
riktning som var oformogen att finna logiska utvagar
for den páborjade rorelsen.

Blanco stravade efter att "lantarbetarsyndikatet
lángsamt, skulle vaxa till en verklig organism av de-
mokratisk [olkmakt, som for varje dag kunde stá allt
starkare ínfor arbetsgivarmakten och alla statliga styr-
kor till dess tjanst".s Detta var for honom Den Dua-
listiska Makten: "Tvá maktkoncentrationer som kon-
fronterar sig med varandra - makten hos exploato-
rema, representanter for ett neslígt forflutet, och mak-
ten hos de exploaterade med blick mot framtiden."3

Enligt denna tes skulle den vapnade kampens fun-
damentala organism utgoras av den partidirigerade
milisen inom syndikatet.s Men detta betydde inte att
timman var inne for kampen om makten: "Det ome-
delbara málet for denna etapp" - skrev Hugo Blanco
1964 frán sitt fangelse i Arequipa - "ar varken att
ta makten eller storta regeringen Belaúnde, utan ná-
got mera ansprákslóst och defensivt: att forsvara bón-
demas jordockupationer mot de vapnade styrkomas
och godsagarnas attack".5

Tesen om den dualistiska makten och om milis-
truppema kunde med framgáng spridas och tillampas
under en borgerlig regering, som liksom Prados vax-
lade mellan underhandlingar och undertryckande.

2. Hugo Blanco, El camino de nuestra revolución, Lima
1964, S. 50
3. Id., S. 50.
4. Id., S. 31.
5. Id., S. 23.
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Men redan efter militarangreppet 1962 var den otill-
racklig att stalla upp mot en armé som hade pátagit
sig makten for att "halla ordning" i landet och gora
upp rakningen med bland annat bonderna i La Con-
vención.

For att inte svika massoma i deras undertryckta
Iage máste guerillataktiken tillgripas. Men detta be-
slut fordrade en absolut klarhet over metodikens till-
Iampande.

Detta villkor uppfylldes inte. Och i borjan av 1963,
efter sammanstotningarna i Pucyura, foll Blanco i po-
lisens hander som en ensam och overgiven mano For
detta var vanstern i storsta allmanhet och den revo-
lutionara vanstern i synnerhet djupt ansvariga.

Foljden av det hela blev att rnassoma i La Conven-
ción och Lares aldrig deltog i guerillastriden som var
den logiska kulmen pá processen Irán 1956. Istallet
blev de ytterlígare undertryckta genom fortlopande
raider under 1963.

Det som kunde ha blivit upptakten till en maktíg
revolutíonsrorelse stannade endast vid reformer: mi-
litarjuntan drojde inte med att lata bonderna "de
facto" kontrolIera jordlotterna, genom ett dekret som
kungjordes i mars 1963.

Jorden hade blivit deras ... Och aven om detta in-
te loste bondemas alla problem - de máste namlígen
betala godsagaren for jorden, nágot som de inte gjort
hitintills och antagligen inte heller kommer att gora
- hade de vunnit ett av málen som de kampat foro Ro-
relsen átertog aldrig mera sin styrka: de gemensam-
rna intressena som hade enat de olika samhallsskikten
existerade inte Iangre. Organisationema forsvagades,
underminerade av meningsskiljaktigheterna mellan
Blancos anhangare och FTC, sayal som mellan arren-
datorer och ovriga lantarbetande.
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"Invasionerna" under 1963-64

Men Hugo Blancos tílltángatagande betydde inte slu-
tet pá lantarbetarrorelsen: La Convención var, som
vi forut namnt, endast en av brannpunktema i upp-
rorsharden.

Under nara sju ár hade arkitekten Fernando Be-
laúnde farit runt i landet och strott ut Ióíten om en
jordreform, i syfte att varva roster infór presidentva-
let. Foljaktligen vantade sig bonderna att loftena skul-
le infrias nar han en gáng blev president, efter ett val
dar armén fungerade som beskyddare ...

1 sjalva verket hade hans baktankar fort in honom
i ett mycket farligt spel: samtidigt som han át mas-
soma utlovade en jordreform - tillrackligt obestamd
fór att vacka deras entusiasm och lata deras fantasi
skóta resten - foreslog han oligarkin en konkret re-
form: inom de mest upproriska omrádena skulle de
produktivaste jordagodsen, dvs. de stórsta i landet,
forbli intakta. Infór massorna presenterade han sig
som en tandande fackla; infór oligarkin, som han se-
dan gammalt var knuten till genom sayal familjara
band som politiska, upptradde han som en slackande
brandsoldat vid den eldsváda som han hotade med, i
handelse av att inte bli vald.

1 mitten av 1963 borjade jordockupationerna utbre-
da sig i orovackande grado Vad var a farde? Uppen-
barligen litade massorna pá att de efter arkitektens
makttilltrade inte skulle hindras frán att áterta sin
jord.

Redan i oktober samma ár mángdubblades "inva-
sionerna" i centrum och bredde ut sig over hela den
sódra delen av landet. Uppskattningsvis omfattade ro-
relsen inte mindre an 300.000 bónder av olika status-
kategorier, men huvudsakligen kollektivbrukare, dags-
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verkstorpare pá godsen och lantarbetare utan jord.
Denna stora invasionsvág hade sina egna drag, som

alla avslojade den okade íntensiteten i de lantarbetan-
des kamp och foljaktligen var mycket alarmerande
for de "hogre klasserna".

1 de foregáende etappema nojde sig bonderna med
att pá fredlig vag ockupera ouppodlade omráden, i
synnerhet naturliga betesmarker, varvid de alltid visa-
de orubbligt legala argument for sin aktion. De var
inte endast fredliga; de holl sig ocksá till lagen: val-
det kom, i ordets striktaste bemarkelse, frito fiendelag-
ret.

Men nu var situationen fórandrad, nu hade de in-
te Iangre nágot storre intresse av lagenlig argumente-
ring: det var nog att saga att jorden var deras, att de
betalat den med sitt gratisarbete och som underbe-
talda arbetare i manga generationer. Och dessutom
ockuperade de odIad jord, i sádd eller i trada,

For forsta gángen spred sig devisen "Jord eller
DOd!" over hela hoglandet. "Med undantag av Puno
var alla distrikten i sierran skádeplats for invasioner:
Paseo, Junín och Cuzco i mycket hog grad; Cajamar-
ea, Aneash och Huánuco i mindre grad, under det att
Apurímac, Ayacucho, Huaneaveliea och Arequipa
berordes ungefar till halften."

De okade relationema mellan stad och land spela-
de en stor roll: jordockupanterna fann en medveten
ledning frán studenternas sida, frán f d arméofficera-
re, lantadvokater etc, for att inte tala om dem som
vadrade personliga intressen ... Rorelsen hade fram-
sprungit ur massomas djupa onskan om upprattelse,
men den var inte helt och hállet spontan. Dar fanns
en ledning, men den var mángfaldíg och svárdefinie-
rad.

Som organ var vanstern inte med i denna uppslam-
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made rorelse, 1 januari 1963 hade partiet blivit un-
dertryekt, oeh nastan alla av dess ledare satt i fangel-
se. Kvar var bara isolerade element som visserligen
var aktiva, men utan ledning.

Vanstern hade inte narmat sig de stora lantmassor-
na i tid. Den kunde darfor inte forutse det gigantiska
uppbádet, lika lite som den kunde forsvara bonderna
mot de váldsraider som foljde.

1 slutet av deeember 1963 blev premiarministern
Osear Trelles váldsamt kritiserad av hogeroppositio-
nen (APRA-UNO). Han eftertraddes av en ny "hárd-
for" minister, som auktoriserade armén oeh polisen
att halla ordning.

Rórelsen slutade i ett blodbad.
Vanstern hade i sin brist pá djarvhet varit overk-

sam. Den hade frivilligt isolerat sig frán folkresning-
en, och kunde foljaktligen inte begagna sig av den fór
att sammanfora lantfolkets upprattelsekrav med revo-
lutionsmálen. Darmed forlorade den, liksom 1962, ett
tillfalle till revolution. Den kunde ha gjort gemensam
sak med bonderna 1961-62, oeh fick ocksá tillrack-
liga resurser for att gora det, men saknade initiativ
oeh fantasi. Oeh 1963-64 var det forsent att sóka
narma sigo
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4. ELN - Nationella Befrielsearmén

Frán borjan utgjordes ELN av en liten grupp ungdo-
mar: gymnasister, universitetsstuderande, arbetare,
samt nágra enstaka lantungdomar. Manga kom frán
Ungdomsforbundet och kommunistpartiet, dar de av
olika skal hade opponerat sig och vagrat delta i- mi-
litar aktivitet. De hade sammanforts av slumpen, utan
nágra fórhandsuppgjorda varvníngsplaner,

Till kretsen hórde en del fornamliga oeh redan er-
kanda poeter, som Javier Heraud; ungdornar med in-
telIektuella intressen, fantasibegávade och talangfulla,
som Edgardo TeIlo; vanliga gymnasister och ynglingar
frán de folkliga kvarteren, som Hugo Riera; bygg-
nadsarbetare som Moises Valiente och andra. Senare,
under 1964, tilIkom en del nya medlemmar med en
viss politisk erfarenhet, som Juan Chang, forutvaran-
de styrelsemedlem i Revolutionara Vansterfronten
(FIR); Luis Zapata, Iedare for byggnadsarbetarna i
Cuzco; Guillermo Mercado, som ocksá hade varit
medlem av styrelsen i FIR och i Leninistiska Central-
kommittén, sarnt andra.

Vid sidan av mogna oeh erfarna ledare bildade de
ungdomliga kolonner, fardíga att ge sig ut i politiken.
Skalen som fórt dem samman till denna position var
olika: for nágra var det experimenterandet med olika
slags taktik, oeh den slutliga besvikelsen infor de po-
litiska stridsmetoder som hittills praktiserats i várt
land; for andra, en ónskan om att delta i heroiska ak-
tioner. Alla forenades i en djup beundran for den ku-
banska revolutionen och dess ledare, och de brann av
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iver att fa folja deras exempel.
Alla bekande sig till den leninistiska marxismen,

men hade nágot som skilde dem frán resten av "nya
vanstern": en stravan efter politisk purism, ett visst
forakt for den politiska kampen i sig sjalv, och miss-
tron mot varje slag av partiorganisation.

ELN utarbetade ett program, men det máste sagas
att detta arbete inte utfórdes av de basta kraftema i
organisationen. Nastan samtliga medlemmar tyckte
namlígen att vanstern utarbetat tillracklígt manga pro-
gram fór att oka samlingen med annu ett. Program-
met kom till stand under korta och upprorda dískus-
sioner, under resor, eller under rent hemliga former.
En del brákmakare kom bort i de omvalvande han-
delsema under dessa intensiva aro

Vid utarbetandet av programmet hade man varit
noga med att deIs gora det tillracklígt omfattande fór
att sammanfora stora delar av befolkningen, huvud-
sakligast arbetare och bonder, och deIs tillracklígt
tydligt for att ingen skulle tveka om málen for aktio-
nen, nar den en gáng startade. De olika punktema
var formulerade fOr att latt kunna uppfattas av de
stora massoma.

Det var inte meningen att ge det enkelt tankande
foIket en Iáng, torr och svárbegríplig lista over vart
och ett av deras krav, stort eller litet. A andra sidan,
att gora utkast till en regeringsform - som de bor-
gerliga partiema - var overkllgt, eftersom manga ar
av anstrangníngar áterstod fOr att komma till makten.

Da det gemensamma stridsbaneret restes skulle pro-
grammet bli ett schema som kunde utfyllas, rattas och
kompletteras, i nara kannedom om landets situation
och foIkets onskníngar och behov.

Sedermera blev programmet korrigerat, Iorkortat,
och slutligen fórlangt. 1 mitten av 1964 hade fóljan-

54

de punkter samrnanfattats:
1. FoIkregering.
2. Utdrivande av sarntliga utlandska monopol.
3. Jordrevolution.
4. Vanskap med varldens alla foIk.
5. Nationell suveranitet,

Detta var de fem uppgifter som revolutionen skulle
fylla, de mal som folket skulle uppná efter en Iáng
marsch.

Som yttersta mal for vár aktion uppstallde vi so-
cialismen.

Tvá metoder var angivna som fundamentala for att
Iyckas: vapnad strid och massomas sammanslutning
tiII en enhet. Bada kompletterar varandra logiskt, fOr
i Peru kan det ena inte skiljas frán det andra. Det ar
den vapnade striden som lyckas bygga upp en auten-
tisk enhet av alla exploaterade befolkningsskikt. Och
i sin tur nár den folkliga enheten sitt hogsta uttryck
i de vapnade stridema mot den fortryckande imperia-
lismen och dess inhemska bundsforvanter,

1 jamfórelse med ovríga vansterorganisationer var
verksamheten inom ELN redan frán borjan inriktad
pá att bilda en omfattande politisk front som stod fOr
aktionema, aven om den inte tanktes nodvandíg for
att starta dem.

Nationella Befrielsearmén har alltid ansett att revo-
lutionen inte skulle bli ett verk av ett enda parti, utan
en mángfaldig, vaxlande och hogst komplicerad pro-
cess, till vilken sociala och politiska krafter av de mest
skilda slag skulle medverka. Foljaktlígen fórsokte den
lagga fram ett vittomfattande program, absolut fritt
frán sekterism, for att sálunda jamna vagen fOr alla
som viII deItaga i revolten, i vilken uppgift de an val-
jer.



Dessa ásikter stoder sig pá tvá objektiva fakta: det
peruanska foIkets Ievnadsforhállanden och den marx-
istiska vansterns position.

Revolution och parti

De stora massoma i Peru har alltid varit frammande
for politiken. Sayal inkavaldet, det spanska koloníal-
valdet, som den vrángbild av en republik i vilken vi
nu levat under nastan hela detta sekel, har reserverat
politiken át de dominerande klassema och privilegie-
rade sektorer. 1 borjan de infodda massoma, och se-
dan arbetare och bonder, har aldrig haft medbestam-
rnanderatt i statens angelagenheter, Med rostratten be-
gransad till de "solventa" medborgama, eller till de
laskunníga minoritetema, har det aldrig funnits nágon
anledning att tillfrága folket i dessa angelagenheter,
och naturligtvis inte heller att lata dem fa medlem-
skap i partiorganisationer.

Várt foIk har kampat otaliga gánger, heroiskt och
blodigt, mot sina fortryckare. Men kampen har aldrig
nátt landsomfattande dimensioner, inte ens da upp-
rorsrórelserna varit som mest utbredda.

Inkahovdíngarna lyckades inte samla alla infódda
stammar bakom sig, nar de uppreste sig mot det
spanska valdet; inte heller fick de kreolska ledama
full anslutning da de genomforde vár sjalvstandíghet,
Och Republiken har sett en enda racka av bonderes-
ningar som latt och snabbt blivit isolerade och kvas-
ta, forutom en rad grymma inbordeskrig mellan mi-
litarer och arnbitiosa politiker, alltsammans under de
stora massomas relativa likgiltighet.

Forklaringen till detta fenomen har alltid státt att
soka i de djupa klasskillnadema, och i de olika lands-
delamas inbordes isolering.
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Den socialistiska revolutionen ar den forsta for-
andring som kraver ett aktivt deltagande frán hela
foIket. Att vanta sig en revolutionar seger utan detta
deltagande ar orealistiskt.

Forutom att den totala anslutningen ar oundgang-
líg for segem, ar den det basta skyddet mot en for-
svagning inom revolutionen: bonderna och arbetar-
massoma, utan vilkas samarbete ett revolutionskrig
ar omójligt i Peru, rnáste utse sina egna ledare och
ova sig i att besluta for sig sjalva,

Ett allvarligt hinder for att denna process ska kun-
na genomforas ar ett fortidigt bildande av partiet. Om
partiet bildats [áre krigets borjan forvandlas det
snabbt till en organisation med egna gruppintressen,
och ger upphov till en ledning som forsvarar dessa
gruppintressen. De generelIa intressena inom organi-
sationen, och de enskilda inom ledningen, stár ofta i
motsattning till revolutionsbehoven i ett land som várt
- dar partierna inte uppstár bland de exploaterade
massoma utan bland privilegierade skikt, medeIklass
eller lagre medeIklass, skilda frán de stora massorna
som grupp.

Motsattningarna kommer snart till synes i revolu-
tionsetappemas och de olika arbetsuppgifternas for-
sening, i den organisatoriska egoismen och sondringen,
sayal som i ett sprák som ar alltfor eldfangt i relation
till den linje som fors. Visserligen máste partiet manga
gánger fora ett "uppviglande" sprák for att tillfreds-
stalla sina baser och varva nya medlemmar, men i
sjalva verket utóvas en kontroll ovanifrán, riktad mot
student- och arbetarorganisationerna.

Ar inte detta, i sanning, den traditionella politiken
instuvad i ett "nytt" sprák?

Da trycket frán militantema kraver en konkretion
av praktiska arbetsuppgifter bláser det mycket snart
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upp till strid, ideologisk och politisk. De revolutiona-
ra perspektiven upploses i en harva av inbórdes sam-
mandrabbningar. Och pá grund av kampen mot op-
portunismen blir revolutionsarbetet ytterligare fór-
drojt.

Vid revoltens bórjan máste partiets politiska led-
ning, efter successiva ombildningar i puristiskt syfte,
omvandla sig till militar ledning. Men revolutionen
ar inte som teatem, dar den agerande kan byta kos-
tym Irán ena scenen till den andra.

En politisk ledning kan inte omvandla sig ti11mili-
tar bara darfór att den onskar det; det ar striden sjalv
som utvaljer de mest dugliga och eliminerar de andra,
oavsett om de ar utmarkta politiker.

En dugande politiker ar inte alltid den mest lampa-
de for att leda en strid som - sarskilt i begynnelse-
momenten - kraver en jarnhárd disciplin och militara
egenskaper. Da partiledningen fórflyttar sig frán
stadskvarteren ut till faltet, tillampar den omedvetet
sin liberalism i en ny omgivning. Den misslyckas, och
den pábórjade revolten blir ett fiasko.

Varje politiskt parti skapar en viss káranda hos si-
na medlemmar, och en viss stolthet och overlágsenhet
gentemot óvriga organisationer. Ett politiskt parti ar
en organisation med sikte pá makten, pá det hogsta
ledarskapet i den rorelse den foretrader. Darmed fol-
jer rivalitet, ómsesidig misstro och till och med mot-
vilja mellan organisationerna, och den revolutionara
enheten omójliggóres.

Medlemmarna i Nationella Befrielsearmén onskade
inte bilda annu ett parti, ett nytt element av fórvir-
ring och meningsskiljaktigheter. Samtidigt som de ve-
lat vara en "fri sammanslutning av revolutionarer"
har de alltid sókt bygga upp ett disciplinerat rnilitart
forband.
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Disciplin och demokrati stár ingalunda i motsatt-
ning ti11en revolutionar milítarorganisatíon. Internt
kan denna ge uttryck báde for ett underordnande av
den lagre till den hogre i militara fragor, och en de-
mokratisk yttrandefrihet i politiska ting. Det ar ab-
surt att en guerilla diskuterar demokratiskt i det ogon-
blick fienden gár till anfall, men det ar báde mojligt
och ofránkomlígt att guerillasoldaterna, utan distink-
tíon till grad, deltar i forbandets politiska beslut. Pá
sil satt garanteras inte bara medlemmarnas fostran,
utan ocksá deras trohet till de generella linjerna inom
revolutionsrorelsen.

Namnet Nationella Befrielsearmén betecknade, for-
utom den aktuella verkligheten, det blivande málet
for den páborjade uppgiften: att skapa en revolutio-
nar armé for hela foIket, for hela den partílósa mas-
san.

Bildandet av denna sammanslutning, hur liten den
an var, betydde en absolut ny faktor for den kompli-
cerade peruanska marxistvanstern. Aldrig fórut hade
man gjort ett 1iknande experiment som motsade alla
de metoder som hittills ansetts som de enda ratta och
genomforbara.

ELN menade att partiet skulle uppstá ur massan,
ur de djupa leden av bonder och lantarbetare, fa-
briks- och gruvarbetare: det skulle skapas av foIket
och vara ett med foIket.

Det som rattfardigar denna mening ar de lantarbe-
tandes situation: den peruanske bonden ar ytterst ef-
terbliven, bunden till uráldríga trosbegrepp och for-
domar. Manga av dessa tankesatt ar konservativa och
misstrogna mot varje slag av omvalvníng, andra áter
ar positiva och kan bli upphovet ti11en blivande ut-
vecklingspolitik.

Vi citerar Castro Pozo:
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"Den vidskepliga naiviteten hos de iníodda rymmer
mánga rnotsagelser - en konsekvens ay att deras po-
litiska, moraliska och religiosa ideal har stortats, ge-
nom váldsarnma ingripanden frán andra som aldrig
varken har forstátt eller velat gora dem till sina, dar-
Ior att de underíorstátt betydde fornekandet av de-
ras personlighet, deras tjanarstallning och exploate-
ring."

Da partiet - grundat i staden av kustbandets me-
delklassfolk - forflyttar sig ut pá faltet uppstár en
sjalvklar motsattning mellan partiets mal, metoder och
meningar a ena sidan, och a den andra sidan den in-
fodda massans seder och bruk, kanslor, fordringar och
behov.

For att overvínna denna motsattníng máste man ut-
gá frán bondens situation; man rnáste sil och uppodla,
inte omplantera. Ett i forvag bildat parti ar alltid ett
hinder, en mur mellan massorna och revolutionen.
Det galler inte att kaIla pá massorna for att de ska
folja partiet, utan att bygga upp partiet i sjalva mas-
sornas mitt.

Om partiet uppkommer ur bondemassorna eller ar-
betarproletariatet, efter en láng kamp i vilken revolu-
tionarer och exploaterade sammangjutits till ett enda
vapen, blir resultatet ett autentiskt avantgarde av ex-
ploaterade, format ay dem sjalva.

Guerillastrider i ett partis namn ger ocksá andra
partier, gamla och nya, ett auktoriserat tillfalle att i
sin tur bilda egna guerillafronter, vilket splittrar en-
heten inom revolutionsstyrkorna.

Armé och front

Infor det dubbla problemet av ett folk utanfor par-
tierna och en splittrad marxistvanster, foreslog ELN
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en vittomfattande politisk front, med samtliga styrkor
inbegripna i landets revolutíonara transformation, och
en armé som skuIle samla alla de stridande, utan át-
skillnad till ideologi eller partianslutning.

Denna armé skulle ha samma mal som revolutio-
nen, och dess ledning skulle utgoras av mílitart och
politiskt kunniga kampar, oberoende av parti. Den
skuIle bli en autentisk folkarmé, bestáende av arbetare
och bonder, aven icke-marxíster. En revolutionar ar-
mé dar de stridande - partilosa elIer inte - máste lyda
under en och samma ledning, inspirerad av revolu-
tionens hoga generella syften, inte av partiernas i sig
sjalvt begransade intressen.

De vapnade revolutionsstyrkornas ledning máste va-
ra autonom. Den obegransade politiska fronten skuIle
vidtaga de politiska átgarderna for att stodja de stri-
dande.

Dessa stándpunkter dirigerade forhállandet mellan
ELN och ovriga vansterorganisationer, anda frán 1962
tilI revoIten 1965. Den misstrogna hállning som dessa
organisationer visade, och deras blanka nej tilI att
stodja en kamp i vilken de inte ság nágra storre pers-
pektiv, resulterade i ett nederIag for ELN:s forslag.
Endast PC, FIR och VR erbjod mojligheter om ett
blivande samarbete.

Det máste erkannas att Nationella Befrielsearméns
mal hade varit utopiskt. Meningsskiljaktighetema
inom vanstern var alltfór stora for att lodas samman
pá ett sá tidigt stadium, och dessutom var det omoj-
ligt att etablera ett verkligt samarbete mellan en vap-
nad och redan stridsberedd organisation och de olika
politiska.

1 en studie som utarbetades i slutet av 1964 och
publicerades 1965, erkande ELN underfórstátt sitt
misstag:
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"Det omedelbara málet for vár enhetspolitik ir bil-
dandet av en vidstrackt front som omfattar hela fol-
ket.

Fronten skall inte vara resultatet av byrákratiska
underhandlingar bakom ryggen pá foIket; den skall
vara kulminationen av en etapp i foIkets vapnade
kamp, dar aktionen pá ett konkret satt sammanháller
alla foIkliga styrkor."

Texten fortsatte: "Ingen kan kIaga pá revolutions-
ledningen om den i praktiken visar att den stár i spet-
sen for massoma och ar i stand att fora dem ti1l se-
ger. Ledningen av ett foIk ar inte ett privilegium, utan
ett djupt ansvar som forlanats av foIkets stod."

MIRochELN

1 sitt officiella organ Voz Rebelde, nummer 46, har
MIR publicerat de resolutioner och slutsatser som
framkommit under dess centraIkommittés konferens.
I den kritiska utredning som da gjordes betraffande
en del erfarenheter frán 1965, heter det:

"Trots omsesidiga anstrangningar var det omójlígt
att samordna guerillatruppema 'Pachacútec' frán MIR
och 'Javier Heraud' frán ELN, vilka opererade i om-
ráden relativt nara varandra. Om forsoken hade Iyc-
kats skulle den revolutíonara stridsstyrkan ha okats,
varvid de undertryckande aktionema sakerligen skulle
slagits ned."

"Oaktat det forsok till niirmande som i april 1965
gjordes frdn vár sida, har bristen pá kontakt med an-
nan revolutionar vanstersektor - ocksá den verksam
fór en vapnad kamp och pá intet siitt bidragande till
splittring inom vdr rárelse - hammat processens ut-
bredning." (Understruket av fOrf.)

Detta pástáende, som gjordes efter motsattningar-
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Da 1965, ar inte overensstammande med sanningen.
1 sjalva verket upprattholl de bada organisationer-

Da kontakter sedan mitten av 1962, dvs. tre ár fóre
april 1965, utan att nágra overenskommelser kunde
slutas fór en integration.

Manga av dem som inte ar insatta i de peruanska
revolutionsorganisationemas problem, har frágat sig
hur det kunde uppkomma tvá ledningar och tvá or-
gaDisationer inom guerillan.

MIR och ELN var bada beredda att borja gueril-
lastridema, viIket deras átgarder visade, men deras
arbetsmetoder var olika. MIR startade frán ett i for-
vag bildat parti, med en redan etablerad ledning. Fór
ELN máste parti och ledning uppkomma ur sjalva
striden.

Denna forsta olikhet var ett faktiskt hinder fór var-
je slag av samordning. Erfarenheten visar att samord-
ning ar omojlig mellan tvá organisationer som var fór
sig arbetar i tysthet och vagrar att avsloja sina planer.
Om MIR och ELN verkligen ónskade revolutíonar
enhet áterstod dem bara att gil samman.

Men MIR havdade att revolutionen borde ledas av
ett parti: MIR. ELN yrkade pá att ledningen skulle
vara i stand att assimilera de andra revolutionara
styrkoma, som hade varit verksamma 1962. Vidare
holl ELN fast vid det vittomfattande koncept om en
revolutíonar armé som vi tidigare behandlat: en armé
aven fór de partilósa.

Vnder de fruktlosa forhandlingama framhóll MIR
nodvandigheten av att gá in i dess organisation fór
att kunna delta i striden - ett krav som motsades se-
nare, i proklamationen 1965:

"Den revolution vi páborjar skall bli ett verk av de
lantarbetande, sayal som av de progressiva och patrio-
tiska sektorema ur smáborgarklassen och den natio-
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nella medelklassen, alla under ledning av det revolu-
tionsparti som ingár som en faktor i striden, vilket
MIR anser sig gora," (Understruket av forf.)

Och Luis de la Puente bekraftade i ett tal den 7
februari 1964: "Om enheten ar nodvandig i kampen
tillsammans med de lantarbetande, for att uppresa oss
mot minoritetsmakten och genomfora revolutionen,
da oppnar vi vara armar for enheten."

ELN var inte intresserad av att vara med i nágon
ledning och stallde aldrig detta krav bland sina villkor
om ett samforstánd. Den begarde bara att guerilla-
styrkomas slutliga ledning skulle uppkomma ur sjalva
striden, och inte sjalvklart bland de mest "politisera-
de" kamratema, som lag "narmast till" och hade mest
partierfarenhet. Den begarde det darfor att den kIart
och tydligt ság att detta var ett fortbestándsvillkor
for de blivande vapengruppema, och darfor att den
kande till de politiska ledningamas begransning.

ELN hade upprepade gánger pápekat att den inte
var intresserad av ledarskapet inom revolutionen, och
att den skulle avstá Irán att gá in i en blivande poli-
tisk front av det slag den kritiserade: med deltagande
av FIR och kommunistpartiet, som da annu inte var
delat. Vad ELN begarde var att rorelsen skulle ledas
av de militara organisationema, att den politiska fron-
ten skulle vara underordnad dessa, och att guerilla-
styrkoma inte skulle ha nágon speciell partianslut-
ning, utan vara en heIt autonom militarorganisation.
Denna begaran var annu mer berattígad med tanke
pá att Hugo Blanco det áret, 1962, var den mest fram-
tradande ledaren Ior lantarbetarrorelsen i La Conven-
ción. Ingen som ville organisera en folkresning i Peru
kunde ignorera den omfattning som jordockupatio-
nema borjade anta.

Visserligen var FIR och Blanco frarnmande for
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guerillatanken, men ett samforstánd med dem var in-
te otankbart, och i varje fall kunde detta páskyndas
genom handling. Under alla forhállanden var det in-
te ratt att ignorera dem.

Som vi forut namnt var lantmassoma inbegripna i
en rorelse som kunde bli revolutionar, forutsatt att de
fick stod och orientering inifrán de egna leden. Att
uppfatta revolutionen som verket av ett enda parti -
hur ornstandligt denna tanke an doldes i de offentliga
uttalandena - var detsamma som att hindra detta sam-
manflOde, det enda vilIkoret for revolutionens seger
vid denna tidpunkt.

Ar 1962 var allt forberett fór en fruktbringande
samverkan inom vanstern. FIR hade gjort upprepade
framstalIningar i arnnet, och manga av dess medlem-
mar och ledare var fardiga fór revolutionara aktioner,
inklusive guerilla verksarnhet.

Lantarbetarsyndikaten hade kunnat bli de folkliga
baser som guerillaforbanden behovde, och dessa i sin
tur hade kunnat ge en slutgiltig revolutionar ledning
át rorelsen.

Att hindra denna utveckling genom att lata revolu-
tionen - detta komplicerade och rnángfacetterade fe-
nomen - lopa i en enda fára, betydde ingenting mind-
re an att lata en loftesrik massrorelse gá vind for vág
och undanroja den storsta segerchansen for guerillan.

En annan meningsskiljaktighet uppstod ifrága om
sattet for aktionens borjan, ELN ville ha en omedel-
bar aktion, med utgáng frán en vapnad grupp som un-
der stridens gáng skulle bygga upp sin egen sociala
bas. MIR fann det nodvandigt att forst bilda en bas
av lantfolk, genom ett tyst forarbete pá faltet enligt
metoden "hernliga vapnade propagandan".

ELN anság det vara omojlígt att genomfora denna
propaganda pá grund av lantbefolkningens under-
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tryckta lage 1962-63. Att sanda ut avdelningar till
faltet, utan att dessa var organiserade, bevapnade och
strídsíardiga, var enligt deras mening verklíghetsfram-
mande och naivt; det var detsamma som att avsloja
revoltens forberedelsemoment für fienden. Enligt ELN
fanns ingen annan lósning an att utplacera rorlíga, be-
vapnade grupper pá valda punkter.

Praktiken visade senare att MIR kunde genomfora
sin propagandaverksamhet utan att slás ned: under
nastan hela áret 1964 utforde de i relativt lugna fór-
hállanden ett diskret varvningsarbete bland lantbe-
folkningen.

Men fiendens agenter bevakade konspiratorema och
fórberedde sig fOr drabbningen. Aven om det blev tid
for att bygga upp en bas av lantarbetande var fóre-
taget forenat med vissa risker och olagenheter som vi-
sade sig ett ár efterát, da striden redan var i gáng.

Alltnog, de meningsskiljaktigheter som fórefoll oss
omójlíga att overbrygga 1962. var smá i [amfórelse
med de stora uppgifter som vantade, och idag har de
till stora delar eliminerats.

Det máste tillaggas att den enighet som enbart om-
fattade organisationerna som summa, men inte strack-
te sig till meningar och metoder, omójligt hade kun-
nat radda rórelsen frán dess senare óde, 1 verklíghe-
ten hade bada organisationerna stora svagheter, som
definitivt utloste motsattningama 1965.

Det skulle emellertid vara ytligt att endast ange de
taktiska skiljaktigheterna som orsaken till att MIR och
ELN separerade. Man máste gá till djupet i den pe-
ruanska vanstern for att finna det som mójliggjorde
denna delning.

Alla de inflytelserika medlemmarna i MIR och
ELN hade formats i motsatta politiska Iager: MIR
var resultatet av en utbrytning ur APRA. och ELN
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var dirigerat av f d medlemmar av kommunistpartiet.
Detta forklarar den osynliga mur som skilde dem át,
och som bestod av fórdomama frán ett politiskt for-
flutet. Den kamp som varat i flera ártíonden mellan
apristerna och kommunistpartiet hade fortfarande sin
inverkan pá dem, fast de inte erkande det. De hade
svárt att finna ett gemensamt sprák. Dessutom var
MIR fortfarande heterogen till sin sammansattníng,
skakad av polemik och interna strider.

1 stort sett hade den revolutionara vanstern under
tiden 1962-65 annu inte faststallt de organisatoriska
koncept, metoder och system som kunde mojliggóra
en verk1ig enhet. Under dessa omstandigheter skulle
varje forcerat samfórstánd betytt en falsk och halv-
hjartad enighet.

Denna oklarhet i linjerna kom att inverka pá den
senare verksamheten och bidrog till nederlaget. For
att segra 1965 hade revolutionarerna i forvag mást
gora sina arbetsmetoder mer konkreta och effektiva.

Efter det att ELN bildats vid sidan av den redan
etablerade MIR utvecklade sig en oundviklig rívalí-
tet mellan de bada organisationerna, vilket inte endast
ledde till ett sloseri med kraftema och ett fordubblat
arbete, utan ocksá skapade ett ogynnsamt klimat for
enhetspolitikerr,

Den 9 september 1965 beslot de bada organisatio-
nema, till slut, att bilda ett Nationellt Koordinations-
kommando. Det var emellertid forsent, 1 Ayacucho
och Cuzco var guerillaforband Irán MIR och ELN
invecklade i strid mot samma fíende, utan att veta om
att endast tio dagsmarscher skilde dem frán varandra.
Den overenskomna koordinationen var fór ovrigt ren
propaganda och sáledes imaginar. Kommandot hade
bildats av element frán staden, utan nágon som helst
kontakt med de stridande.
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1 Mesa' Pelada stupade halvannan rnánad efterát
Luis de la Puente, ledare for MIR. Detta var fóljden
.av den kortsynta politiken, splittringen och omdomes-
Iosheten; av att inte i tid ha satt revolutionens intres-
sen íore gruppemas och partiemas.

6P \ .~ :'¡ i . :

5. 1965

Aktionema 1965 inleddes med belagringen av hacien-
dan Runatullo och overrumplingen vid Yahuarina,
den 9 juni, och slutade med likvideringen av guerilla-
forbandet "Javier Heraud" och Guillermo Lobatóns
forsvinnande, i december. Dessa sju mánader var fyll-
da av en intensiv kamp, frarnfor allt i landets mitt-
front, under befal av Guillermo Lobatón och Máxi-
mo Velando.

1 mitten av 1965 fanns fóljande guerillafronter i
landet, frán soder till norr:
1) Fronten i Mesa Pelada, provinsen La Conven-

ción, departementet Cuzco, under ledning av Luis de
la Puente Uceda, chefskommendant i MIR.

2) Den i provinsen La Mar, dep. Ayacucho, dar
guerillastyrkoma frán ELN opererade.

3) Den i provinsema Concepción och Jauja, dep.
Junín, dar striderna leddes av Guillermo Lobatón och
Máximo Velando (MIR).

MIR hade organiserat en Ijarde front i norr: i pro-
vinsen Ayabaca, dep. Piura, under ledning av Gon-
zalo Femández Gasco och Ello Portocarrero. Denna
front forblev emelIertid overksam, enligt beslut Irán
hogsta ledningen i MIR.

Aktionerna i sammandrag

Ett uppraknande av aktionema 1965 faller sig svárt
pá grund av bristen pá dokument, kommer sá dartill
att nastan alla de huvudagerande iir stupade, mordade
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eller forfoljda. Trots detta kan en viss kronologisk
ordning ástadkommas betraffande de strider som pu-
blicerades i huvudstadspressen.

Forsta dagarna i juni: "Attack mot en gruva; en
bro spriingd pá landsvagen till Satipo, innan man kom-
mer till haciendan Runatullo. . . en grupp har anfal-
lit denna hacienda, en annan grupp har anfallit polis-
kontoret i Andamarca; allt detta pá samma dag ... "

" ... De tvá operationema ledde till extraordinara
resultat och átfóljdes overallt av vapnad propaganda:
vid gruvan, vid bron, i haciendan, i byn. Offentliga
meten anordnades utmed hela vagen, och fodoamnen
utdelades ur forráden ... "

" ... Anfall mot haciendan Alegría som omvandla-
des tilI kollektivbruk, varvid dess tillgángar (boskap
och produkter) fordelades bland lantarbetama."

Den 9 juni 1965: Sammanstotning i Yahuarina
mellan 17 guerillaman under befal av Máximo Velan-
do, och 50-60 kulsprutebevapnade poliser ur guardia
civil, kommenderade av majoren Horacio Patiño.
"Guerillatruppen orsakade nio doda bland under-
tryckama, fIera sárades och tolv tillfángatogs, dari-
bland en officer. Samtliga tíllfángatagna forsattes se-
nare pá fri fot, utan att ha blivit utsatta for nágon
som helst misshandel."

Sammanstátníng i Pucutá: Under ledning av Guil-
lermo Lobatón upploste guerillamannen en trupp sol-
dater som overraskats i sitt lager. Gueríllamannen slet
ifrán dem deras vapen och matkarl, och "orsakade
dem manga forluster i doda och sárade".

Den 25 september 1965: En grupp frán ELN ocku-
perar haciendan Chapi, varvid godsagarna Carrillo
dodas,

Denna sjumánadersperiod kan klart avdelas i tvá
etapper. Den forsta var tydligt framgángsrik for gue-
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rillan, som gjorde sakra och effektiva anfall. Den and-
ea praglades av arméns motoffensiv, med politiskt stod
av den kontrarevolutíonara falangen ur borgarpartier-
naoUnder den fórsta etappen skedde sarnmanstótning-
ama i Yahuarina och Pucutá; under den andra stu-
pade Luis de la Puente, Máximo Velando greps och
dOdades, och Guillermo Lobatón rapporterades sak-
nado

Det har ofta sagts att de som startade guerillaverk-
samhete~. var behaftade med fel i teoretiska fragor.
Och det ar sant att ledama frán 1965 var bundna till
sin tids idéer och fordomar. Dokumenten frán dessa
ár visar upp en oklar och forvirrad analys av landets
tillstánd, dess egenheter och samhallsklasser, Men
detta faktum i sig sjalvt fórklarar inte nederIaget, ef-
tersom den peruanska revolutionen inte ar den enda
som borjat med diffusa och felaktiga begrepp, vilka
sedan under stridens gáng rattas och preciseras.

Uppenbarligen fanns dar en annan faktor. Vi tror
att orsaken till nederIaget inte bor sokas i guerillale-
d~mas generella idéer, utan i deras taktiska tillamp-
nmg.

Guerillaverksamheten inom M1R

MIR hade fordelat sina man pá de tre namnda fron-
tema, av viIka endast tvá var aktiva.

Syftet med denna fordelníng tycktes vara att fa ar-
mén utspridd: guerillaledama tankte tvinga den att
kampa pá fIera olika stallen.

Fore stridemas borjan var Iedama strangt syssel-
satta med partiets uppbyggnad. óverallt, i alIa omrá-
d~, forsokte de med mer eller mindre framgáng ut-
vídga partiet innan forsta skottet foll,

Det mest givande omrádet blev tydligen Mesa Pe-
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lada, enligt vad CentraIkommittén inom MIR bekraf-
tar i sin studie over erfarenhetema 1965:

"Det ar bevisat att i soder var uppbyggnaden av
partiet, och organisationsarbetet for massornas anslut-
ning till detsamma (understruket av forf.) i fuIl ut-
veckling, och tilI en utstrackning och ett djup att det
finns skal for pástáendet, att om den vapnade aktio-
nen fortsatt pá samma satt skulle den ha fátt ett om-
fattande och starkt rnasstod ... "

"1 centrala delen av landet kan det konstateras att
guerillagruppen 'Túpac Amaru' utvecklade ett inten-
sivt varvníngsarbete bland lantmassorna, men den-
na kraftfulla och effektiva militara verksarnhet kom
att overflygla uppbyggandet av partiet, varfor mas-
sornas stod och utomordentligt sympatiska installning
inte kunde kanaliseras pá ett mer organiserat och ef-
fektivt satt."

Av detta framgár att guerillaledarna inte tillampa-
de en och samma taktik fór uppbyggandet av partiet:
Lobatón och Velando lierade sig direkt med massor-
na, de la Puente gjorde det irán Partiet.

Givetvis kom arbetet med fronterna att stá efter for
uppbyggandet av partiet, och med tanke pá ornráde-
nas olikheter ifrága om manniskor och vilIkor, gick
nágra fronter framát mer an andra.

Men vilken var den nodvandiga organisationsniván
Ior att skrida till aktion? Det vet vi inte. Troligen blev
MIR tvingad att demaskera sig och páskynda kon-
fronteringen, da armén i borjan av 1965 avslojade
gruppen i Mesa Pelada.

Bristen pá samordning mellan fronterna, och mel-
lan fronterna och propagandaorganisationen i staden,
kom klart till synes: da Lobatón oppnade eld i juni
var de la Puente oforberedd, och i annu hogre grad
den norra fronten, som aldrig kom att bli aktiv. Sam-
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ma sak blev uppenbar da man i overdrivet god tid
lat avisera kommendantens narvaro i Mesa Pelada.

Eftersom guerillastyrkorna var forlagda till omrá-
den med olika fórhállanden, var det omójligt for dem
att samtidigt oppna eld. Da detta inte skedde miss-
lyckades ocksá avsikten att halla fienden upptagen pá
manga hall: istallet kunde armén relativt latt bekam-
pa dem en i taget.

Dessutom raknade de inte med att den peruanska
arrnén har over 50.000 rnan i vapen, och att den kan
kampa pá fIera olika fronter aven om det skulle vara
samtidigt. Genom att operera var for sig blev det gue-
rillan sjalv som blev splittrad.

Foretaget att bygga upp partiet - eller ett "mini-
mum av parti", som det hette - fore stridernas bór-
jan, tycks inte ha lett till onskat resultat.

Den peruanske lantbon ar till foljd av sin fria ut-
bredning obenagen att inkorporera sig i celler; med
sitt sinne Ior oppenhet foredrar han de stora samman-
komstema framfor -smá och hemliga meten. Hugo
Blanco sjalv kunde inte, trots sitt inflytande i La Con-
vención och La res, ástadkomma nágon mer betydan-
de partianslutning, och bekraftade "de svárigheter som
denna uppgift innebar'"t

Att bygga upp partiet betydde en rekrytering av
folk som annu inte blivit provade i strid, vilket in-
bjód till fientlig infiltration. Pá sá satt kom en del
mindre pálitlíga element att vara med i "regionskom-
mittéema", organiserade i varje stridszon, och kunde
dar delta i vitala slutna fcrberedelseprojekt som helt
naturligt borde varit hemliga och strangt begransade
till de stridande. Sálunda kom det sig att Albino Guz-
mán, en lantbo bordig frán trakten och "aktiv delta-

1. Hugo Blanco, op. cit., s. 63.
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gare i lantmassomas strider under Hugo Blanco",
blev medlem av regionskommittén i soder och som en
sádan deltog i forberedelsearbetet fór omrádet, Han
kande till sával vapen- som matfórráden, stigarna, Ior-
Iaggníngarna, guerillamannen, kvalitén pá deras vapen
samt medlemmama i partiet, dvs. de anslutna lant-
boma. Da han deserterade blev han guerillans mest
effektive motstándare och arméns mest hangívne med-
arbetare. Pá honom beror, tilI stor del, tillfángatagan-
det och likvideringen av de la Puente och hans folje-
slagare.

Centralkommittén i MIR har betecknat denna yt-
terst grava handling som "en handelse". Men for den
som granskar de manga fallen av guerilladesertórer
som overgátt till armén, ar detta ingen handelse. Det
ar konsekvensen av en idé, en metod att lagga gueril-
lan í handerna pá rekryterade medarbetare som till
och med kan stiga upp till organisationens toppar
utan det oundganglíga stridsprovet.

Di partiet byggs upp, inte pá basis av aktionen utan
av politiseringen, kan det vara numerart stort men
anda svagt och ineffektivt Ior de besvarlíga momen-
ten. Den forsumlighet ifrága om partibyggande som
CentraIkommittén i MIR pápekade hos guerillaledar-
na i centrum, kanske just var det som gav dem till-
falle att kampa langre och mera framgángsrikt mot
fienden.

De nykomna guerilIaledama i soder var ovetande
om den lokala situationen och entusiasmerades av
Hugo Blancos fackligt-polítiska verksamhet, som de
fann spár av vid varje steg. 1 deras politiska áterupp-
byggnadsarbete lag intentionen att bilda en hemlig
partiorganisation, som skulle stodja guerilIan genom
tillforsel och information. TilI synes uppfyllde de pa
detta satt ett av vilIkoren for all guerilIakamp: dess
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forankring i foIket. Men plótslígt var guerillan for-
vandlad frán en kampande organism till en karna for
politiska aktivister och organisatorer,

Forberedelserna far striden blev storslagna. Ett stort
antal lantbor medarbetade i guerillan, och ledningen
i dalens fackforening anslot sig utan storre óvertal-
ning. Men da armén anlande gick manga tvivelaktiga
element over tilI fienden, som fick en latt uppgift att
avsloja de forrad som sá omsorgsfullt hade gomts av
de stridande.

GuerilIan hade genom sitt politiska arbete forsum-
mat sin militara kapacitet. Mannen saknade den nod-
vandíga rorlígheten: for att kringgá fallan, overvínna
hindret och forflytta sig till annan plats hade de med
en gáng mást slosa bort ett heIt árs arbete, och dar-
till den barande idén bakom módan.

Det máste tillaggas, att da tvá eller tre guerillafron-
ter borjar operera mot en mángtalig fiende i ett land
sá vidstrackt som Peru, ar varje kommunikation mel-
lan dem omojlíg sávida den inte sker via staderna.
Och staderna ar just de platser dar fiendens spionar-
bete ar som mest effektivt. Da en revolutionar orga-
nisation har kampat fIera ár under hárda viIlkor i stad
och land, brukar forbindelsema via staderna gá myc-
ket bra. Men da denna erfarenhet saknas, och om
dessutom arbetet praglas av en vanemassig noncha-
lans forenad med okunnighet i strang sekretessverk-
samhet, kan stadskontakterna leda till att en del med-
lemmar faller i fiendens hander.

1 Latinamerika har manga tappra guerillaledare till-
fángatagits eller mordats under sina fruktlosa forsok
att ná kontakt med staderna. Den mest kande av des-
sa ledare ar Fabricio Ojeda, i Venezuela. Ar 1965
blev Máximo Velando - mannen bakom overrump-
lingen i Yahuarina - gripen, torterad och mordad nar
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han var i fard med att satta sig i forbindelse med sin
organisation.

"Siikerhetszonema"

Den av MIR tillampade upprorsteorin fiek sin mest
betydande manifestation i de s k "sakerhetszonerna".
Aven om den inte kom att skrivas ned som sehema,
refererade MIR ofta till sakerhetszonerna i sina pro-
gram, sayal fore stridema som da nederlaget seder-
mera behandlades.

Enligt ledningen i MIR kunde guerillan synbarligen
valja ut en del svártillgangliga platser - av vilka det
finns manga i det bergiga Peru - fyIla dem med am-
munitions- oeh matforrád, samt sparra och minera
tillfartsvagarna for fienden.

Denna idé tyeks ha foresvavat Luis de la Puente nar
han gomde sig i Mesa Pelada, en ode bergsbygd i
norra delen av departementet oeh myeket lángt frán
bebyggelse.

Annu den 5 september, ungefar en mánad fore de
la Puentes dod, utlat sig MIR i ett meddelande: "Alla
som vagar narrna sig Illarec Ch'aska kommer att till-
intetgorasl"

Oeh i sin utredning over erfarenhetema 1965 er-
kanner Centralkomrnittén i MIR att det fanns en de-
fensiv plan i guerillabasen:

"For ovrigt begieks ett allvarligt fel nar det avslo-
jades att kommendanten Luis de la Puente, rorelsens
generalsekreterare, befann sig pá denna plats. Folj-
aktIigen koncentrerade fienden sin uppmarksamhet till
omrádet, varfor det som borde blivit Kommandots
eftertrupp omvandlades till forsta stridslinje. Trots
detta kunde de defensiva dtgiirdema, miniálten oeh
guerillarnannens egna aktioner, fórhindra fiendens in-
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rrangande under en avsevard tid."
"Sakerhetsbaserna" var troligen forlagda báde ti1l

Jandets mellersta oeh sodra del, aven om de fungerade
bast i den sistnamnda.

1 centrum rnáste guerillaforbanden Lobat6n oeh
Velando overge denna bastaktik infor motstándarens
offcnsiv, och kunde darigenorn forsvara sig for langre
tid, 1 Mesa Pelada, darernot, fordrojdes utryckningen
pá grund av de la Puentes sjukdom och mannens av-
saknad av adekvat militarovníng, Forbandet blev sá-
lunda inringat i sin egen sakerhetszon, som forvand-
lades till en dodsfalla.

Detta blev beviset for att det inte existerar nágon
svártillganglig plats for en armé som praktiserar kon-
traguerilla. Endast en otrolig naivitet kan ha lett till
tanken att armén inte kunde ná de platser som gue-
rillamannen kunde nao

Begreppet "sakerhetszon" stár i klar motsagelse till
guerillataktiken. Dessutom ar den farlig, sátillvida att
den hos de stridande skapar en falsk tillit till terrang-
sakerheten.

1 krigets forsta etapp ligger guerillamannens enda
sakerhet i honom sjalv, i hans terrangkannedom och
formága att forflytta sigo Att forlagga honom till av-
gransade omráden ar detsamma som att berova ho-
nom hans enda chans till raddning: hans smidighet.
Efter att ha rort sig endast kring depáerna och litat
pá anknytningsnatets tillforsel, blir han forsvarslos
nar fienden beslagtar forrád en och skar av forbíndel-
serna.

Nog sagt: "sakerhetszonen" ar en kvarleva frán
sjalvforsvarstaktiken, som sá ofta praktiserats i Latín-
amerika.

Fór dem som pastar att det peruanska misslyckan-
det beror pá en mekanisk upprepning av kubanska
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metoder, vill vi citera Debray:
" ... att halla till inom en fast bas, eller att stodja

sig pá en sakerhetszon - aven om den ar flera tusen
kvadratkilometer - tycks innebara att man berovar
sig sitt basta vapen: rorligheten. Genom att stanga sig
inne i en stridszon tilláter man i stallet fienden att
bruka sina basta vapen. Den fasta forlaggningen, pá
platser som anses omójlíga att mi, ar sakerhetszonen~
losen upphojd till fetisch. Detta forlitande enbart pa
den lagliga terrangen ar farlig: det finns namligen
inga platser som ar omójliga att ná, av det enkla ska-
let att om man sjalv har nátt dem sá kan fienden go-
ra detsamma."2

1 denna, sayal som i andra synpunkter, skiljer sig
MIR frán den kubanska guerillan. De la Puente och
hans foljeslagare sokte anlagga sakerhetszoner fore
stridemas borjan, Pá Kuba, sager Debray: "var det
forst efter sjutton mánader av oavbruten strid, i april
1958, som rebellema anlade en fast guerillabas i cent-
rum av Sierra Maestra."3

1ovetskap om denna viktiga motsáttning har en del
dáligt underrattade forskare skyllt det peruanska miss-
lyckandet pá en beskaftig efterhármning av den ku-
banska erfarenheten. Sálunda utláter sig Huberman
och Sweezy, hansyftande pá Debray och "det kata-
strofala forsok som gjordes av det peruanska MIR":

"Med tanke pá att Luis de la Puente hade varit pá
Kuba och medvetet sókte tillampa de kubanska lar-
domama, har man ratt att frága sig: Varfór undvek
Debray denna sak? Var han mánne radd fOr att en
granskning av nederlaget i Peru skulle kunna kasta

2. RégÍ's Debray, Revolution i Revolutionen?, Kontinent i
uppror, Tema 1967, s. 87.
3. Id., s. 88.
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tvível over vardet i hans egen teori?"4
Svaret ligger i oppen dag: de la Puente sokte skapa

en ny metod, som enligt honom var mera adekvat for
den peruanska situationen. Han ville kombinera en
bas av lantfolk med partiet, och partiet med gueril-
Jan. Men omedvetet átergick han till foráldrade sjalv-
forsvarsmetcder. Guerillan Iorvandlades till en oror-
lig grupp, och som en sádan dómd till undergáng,

Det kan tryggt pastas, att fronten i centrum var den
enda som verkligen stred mot armén 1965, och att den
var i stand till manga framgángsrika aktioner i en
mycket rorlíg kampanj, anda fram till Guillermo Lo-
batóns fórsvínnande.

Vid en granskning av nederlaget 1965 ar det ytterst
viktigt att studera de ron som Lobatón och hans grupp
gjorde, men bristen pá dokument och tillforlitliga ver-
sioner fórsvárar saken.

Det ar mójligt att mittlandets guerillastyrkor, vars
storsta infIytande lag i kollektivomrádena i Concep-
ción, hade retirerat mot urskogarna i provinsen Jauja i
tron att de dar kunde bjuda battre motstánd. Nar de
sálunda overgivit "sakerhetszonen" - i fórbigáende
namner vi att overrumplingen i Yahuarina skedde for
att avskara fiendens framryckning och Iórsvara zonen
- drog de sig allt langre bort mot obefoIkade trakter.
De sista underrattelserna om Lobatón kommer Irán
missionsstationen i Obenteni, en region bebodd av ur-
skogsfolk och katolska missionarer, Det ar formod-
ligen har som slutstriden utkampades,

Lobatóns grupp kanske gick till spillo darfór att
den inte ínság den peruanska kontradiktionen: den
guerilladugliga befolkningen bor i oppna och fria trak-

4. Leo Huberman och P.M. Sweezy, "Debray: The strenght
and the weakness", Monthly Review, juli-aug. 1968, s. 11.
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ter, under det att urskogarna ar sá gott som obefol-
kade.

Forándringama i La Convención

Vi har namnt att bonderna i La Convención hade sá-
val facklig som politisk erfarenhet, darfor att de bil-
dat syndikat i kampen mot godsagarna. Den revolu-
tionara laran var ingen nyhet for dern; istallet var de
beredda att stodja den, i ord och handling.

Likval, nágot hade fórandrats.

1. Den sociala forandringen: Blancos kampanj, fack-
foreníngama, militarjuntans jordbrukslag, Belaúndes
jordreform, allt detta hade ingett folket en viss for-
vantan om reformátgarder, Det fanns inte manga stor-
godsagare kvar, och en stor del av bónderna hade
aganderatten av sin jord sakrad. Deras losen "Jord
eller Dod" hade inte langre samma angelagna me-
ning. Dessutom hade "klassfronten", som fungerat
under Blancos tid, blivit upplost i och med att de sto-
ra jordpatronerna korts ivag.
2. Den politiska forandringen: reformisten Belaún-
de, som eftertratt administrationen Prado, hade tillsatt
tjansteman Ior jordreformen och gett de mer bemed-
lade bonderna hopp om statsfinansierade kooperatio-
ner. Visserligen ar den reformistiska vagen falsk och
rent demagogisk, men smábrukarna fann den lockan-
de. Samtidigt var den mest konflikt1addade oroshar-
den, La Convención, foremál for speciella omsorger
Irán statliga och imperialistiska organismer. Mot det-
ta omráde flót en bred strom av penningmedel, Jan,
socialforskare ... och andra.
3. De undertryckande operationerna hade varit dju-
pa oc~ ornfattande frán Blancos tid till de la Puente.
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Provinsfederationens inflytande var pá nedgáng i da-
len, Manga bonder hade "bleknat i fargen" pá grund
av korruption eller radsla; de kunde darfor omvand-
las till "den sociala basen" Ior armén, den dag den
kom. Oaktat detta hade manga samarbetat med gue-
rillan, spontant och uppoffrande, och enbart detta
faktum bevisar den revolutionara kraften hos de pe-
ruanska bonderna.

Da La Convención valdes till operationsomráde var
det troligen i en onskan om att eftertrada Blanco som
ledare, och valet blev helt mekaniskt. Ár 1962 skulle
det ha varit riktigt, men 1965 innebar det stora risker.
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6. Fronten iAyacucho

Provinsen La Mar ligger i centrala Andema, inom
den snava vinkel som bildas av flodema Pampas och
Apurímac och deras smala och djupa dalgángar,

Kollektivbyama Chungui och Ancco ar belagna pá
bergskedjans toppsluttningar, omkring 4000 meter
over havet. Frán dessa hojder strommar hundratals
backar utmed svindlande stup ned mot de bada flo-
dema.

1soder ar sluttningama kala och sondervittrade av
den brannande solen; i nordvast ar de bevuxna med
Hit skog och oforanderligt fuktiga.

Vagar finns inga; den resande máste for att genom-
korsa provinsen fardas pá mula eller till fots, upp
och ned for gigantiska klippavsatser, genom oandliga
sumpmarker och enorma sandomráden.

De brukbara markema ar fa och magra. Kollektiv-
bóndema pá hojderna odIar potatis och "oca", pá
sluttningama och i varma omráden majs och socker-
ror, i urskogsbrynen kaffe och kakao. Sedan de fa
produktema forslats i fIera dagar pá mulásnerygg, sal-
jer bonderna dem till lágt pris pá marknadema ut-
med routen. Marknadema ar beroríngspunkten med
den kapitalistiska civilisationen, som via dessa tranger
in i Andema ett litet stycke i taget.

Den stora massan talar endast quéchua, aven om
en del ungdomar gár i skola i provinshuvudstaden.

Vid folkrakningen 1940 var invánarantalet 38.590,
varav 35.129 bodde pá landsbygden och de ovríga i
byar. Ar 1961 registrerades 40.961 ínvánare over fem
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árs álder, av vilka 32.598 var analfabeter och icke
spansktalande.

Kollektivbruk och godsegendomar samexisterar un-
der ofta áterkommande konflikter. Lantarbetama stra-
var efter att kunna losgora sig frán godsen och bli
kollektivbrukare.

Historia
Provinsen har en stormig historia.

Ar 1922 uppreste sig de infódda i Ancco och Chun-
gui, "pá grund av all den stold och maktmissbruk
sorn de styrande i kommuner och distriktsf6rvaltning
gjorde sig skyldiga till".1 Under diverse forevand-
ningar inkasserade dessa pengar av indianema, och
pressade dem med oskaliga skatter och avgifter.

Den 12 december 1922, vid middagstiden, satte sig
indianema frán kollektivbruken Lacc-huapampa, Il-
laura, Pampahuasi, Retamapampa med fIera i rorelse
f6r att overfalla familjen Añaños hus i Patibamba,
varvid byama San Miguel och Tambo omringades un-
der fIera dagar. 1 upproret deltog man och kvinnor,
bam och gamla.

Landet styrdes vid den tiden av Leguía, civil dik-
tator och reformist, $Omupprattholl sin makt genom
finansiellt stod frán Forenta Statema och England.
Upproret nádde Lima som ett avlagset eko, och rege-
ringen sande ut trupper for att "lugna indianerna".

Sálunda genomkorsades byama i provinsen under
flera veckor av 150 "fredsstiftande" soldater, bevap-
nade med kulsprutor. Resultatet av "fredsstiftandet"
blev, enligt officiella siffror: 430 doda och sárade in-

1. Antonio Vilchez Amesquita: Ensayo monográfico de la
provincia de La Mar, Lima 1961.
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dianer, over 1400 bostader forstorda genom brand,
samt orakneliga forluster av aIla slag.

Den spanske prasten Fray José Pacífico Jorge, da-
varande forestándare for franciskanemas mission i
provinsen La Mar, skrev ett uppskakande brev till
prefekten i Ayacucho, vilken hade füranstaltat ter-
romo Dokumentet ger en sjalvupplevd beskrivning av
gendarmemas forbrytelser:

"Forfarad infor de brottshandlingar som jag nyss
bevittnat bar i provinsen La Mar, vill jag skriva detta
brev medan jag annu ar under inflytande av den dju-
pa sjalsrorelse som orsakats av vad jag sett.

Under uppfyIlandet av min heliga uppgift har jag
mást genornfara samtliga byar i omrádet under dessa
dagar av blod - av blod som man utan anledning la-
tit flyta over denna varnlosa provins.

1 byn Lacc-huaparnpa, bebodd av over tvá tusen
indianer, har jag sett mer an 200 hyddor stá i brand;
dess arma invánare som skrackslagna flydde till de
angransande bergsskrevoma foll doda till marken,
genomborrade av de sakra skotten frán dem som an-
lagt branderna - och som efter detta dad agnade sig
át att jaga de olyckliga indianema som om de varit
hjortar eller annat villebrád.

I IIlaura upplevde jag den skaIcande ásynen av tre
doende manniskor, tvá áldringar och en liten fyraárs-
gosse, vilkas kroppar drogs ut ur en brinnande hydda.
Den som ság dessa olyckliga fick en fasansfull for-
nimmelse av sár over hela kroppen. Aldringama dog
lángsamt under fruktansvarda plágor, och den lille
gossen avled nágra fa minuter efter det han dragits ur
askan. Innan dessa personer dog gav jag dem Den
Religa Kyrkans sista sakrament.

I Lacc-huaparnpa bevittnade jag ett annat brott som
grep mig in i sjalen: en stackars kvinna med sitt bam
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diande vid brostet flydde frán sin hydda genom den
brinnande byn, varvid en av dessa illgarningsman av-
lossade ett skott som genomborrade henne i ryggen.
Hon foll till marken med sitt spada bam ... Av fruk-
tan for att sjalv bli nedskjuten kunde jag inte narma
mig offren for att ge dem sista sakramentet, ty brotts-
lingama tycktes vara helt samvetslosa och handlade
utan att nágon hejdade deras oversvarnmande raseri.

Aven i de andra byama i La Mar har jag sett syner
av obeskrivlig smarta: arma doende indianer med
fruktansvarda skottsár, och eftersom de unga hade
flytt var de omgivna endast av sina áldríga anforvan-
ter, som grat infor det obevekligt onda slujet, De doda
kroppama av rnan, kvinnor och bam lag utstrackta
over marken i flera dagar utan att begravas, varfor de
spred en outhardlíg stank. Ar det mojlígt att sá manga
brott fár bli ostraffade?"2

Minnet av denna massaker har kommit att bli en
del av folkets historia. Invánarna i Chungui ar annu
kanda for sitt kurage, och rnáste som alla kollektiv-
brukare vara pá sin vakt mot jordtjuvama: storgods-
agare och Iagvrangare.

Proceduren ar valbekant: notarien forfalskar lag.
fartsbevisen och appellerar till domaren i hogsta in-
stans, overklagande innehavet av den jord som pa-
stas vara orattmatigt overtagen av kollektiven. Ratts-
maskineriet, smort av gávor frán den ansokande,
fungerar mycket snabbt: strax darpá utfardas resolu-
tioner som stoder klagomálet,

Under tiden ar kollektivbonderna, dvs. de verklíga
agama, ovetande om att spindeln háller pá att lagga
ur sitt gamo De blir forst underrattade nar notarien,
med domaren och gardistema bakom ryggen, uppen-

2. Id.
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barar sig fOr att áterta "godsagarjorden".
Vad ar att gora? Om bonderna bojer sig fOr rattens

utslag kommer de att mista sina hus och ákrar, och
máste flytta upp till alltmer hogtbelagna platser, an-
nu fattigare och kargare... Om de gor motstánd
kommer de att anklagas for "intráng" och blir massa-
krerade ...

For att bemóta en sádan situation 1963 beslot sig
invánarna i Chungui att gá till samIat och organiserat
forsvar. De rasande bonderna avvapnade gardisterna,
som máste átervanda till provinshuvudstaden.

Men darmed var inte lugnet áterstallt, "Indianer-
na" hade gjort motstánd mot myndigheten, ett brott
som betalas mycket dyrt i Peru. Mycket snart blev
huvudmannen fOr kollektivet arresterade och fórda
till Ayacucho. Men med sin hapnadsvackande kollek-
tiva styrka lat sig bónderna inte besegras. Dag och
natt hall de vakt mot sina fiender, i en forsvarsbe-
redskap som nara nog var mílitarisk, Hundratals ogon
och oron foljde varje mísstankt rorelse i terrangen,
fór att forhindra ett beslagtagande av deras ákrar,
Slutligen blev deras ledare frigivna, och den fórsta ba-
taljen hade vunnits.

Chapi, provinsens storsta hacienda, var ocksá den.
en oroshard eftersom den var ett centrum for makt-
missbruk och intriger mot bonderna. Godsets agor
tacker en stor del av provinsen: frán floderna Pampas
och Apurímac, upp over hogplatán och ned till ur-
skogen. Den som vill genornfara dem máste bereda
sig pá en ridfard i manga dagar.

Godset idkar huvudsakligen boskapsuppfodning
samt framstallníng av rásprit ur sockerror. Egendo-
men ar uppdelad i fyra omráden, s k "pagos", dar
bonderna ar skyldiga att dagsverka pá godset vid de
tider av áret som forvaltníngen bestammer, Arbetet
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betalas inte i pengar utan i alkohol och kokain.
Familjen Carrillo, agarna av godset, utmarkte sig

for sin hárda och hjartlosa behandling. Redan 1956
hade den franske upptacktsresanden Michel Perrin i
en bok3 skildrat sitt aventyr pá denna hacienda, dit
han anlande fór att soka kallorna tiIl Amazonfloden
tillsammans med sin elev Teresa Gutiérrez.

1 sin tilltro till den falska uppgiften frán Miguel
Carrillo, om att floden Apurímac var farbar i hójd
med haciendan, gav sig Perrin ut pá floden i en latt
flotte, blev bortfórd av de strómmande vattenmassor-
na och foljde med dem tio kilometer. Som genom ett
mirakel undkom han med livet, men Teresa drunkna-
de.

Frankt och oppet berattar Perrln i sin bok om Car-
rillos intriger, om hans upptradande som feodalherre
och despotiska makt over de infódda dagsverkarna.
Punkt fór punkt bevisas att Carrillo mycket val fñrut-
ság vad som skulle handa pá floden, men att han
trots detta entraget tillrádde seglatsen. Kanske var det
hans mening att lata Perrin forsvinna, under det att
han litade pá att Teresa skuIle overleva tragedin ef-
tersom hon hade Iivboj:

"En del fórstrodda lasare har frágat mig: 'Men vil-
ken roIl spelade egentligen Miguel Carrillo?' Jag tror
att jag klart har redogjort fór detta: forst hos polisen,
sedan infor den peruanska domstolen, och slutligen i
denna bok. Efter dessa fyra ár kan jag endast bekraf-
ta vad jag forut sagt, och jag gór det i fuIlt medvetan-
de om inneborden av mina ord: Carrillo ar skyldig
till overlagt mord. Men vem var det da som skuIle un-
danrojas? Sakerligen var det jag. EIler báde jag och
Teresa? Kanske Teresa ensam? Det tror jag inte. Hans

3. MíchelPerrín: La Tragédie du Haut-Amazone, París 1956,
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tanke var sanno1ikt den, att jag ensam skulle forsvin-
na, varefter hans underIydande skulle fora till honom
Teresa. Det ar ocksá mojligt att han onskade oss bada
dóden; hans underIydandes dod betydde ingenting for
honom."4

Men familjen Carrillo var agare av provinsen och
hade rnaktíga vanner i Lima. Och aven om hela lan-
det upprórdes av den tragiska dad som den unga stu-
dentskan frán San Marcos gick till motes, blev saken
mycket snabbt nedtystad och Perrin ság sig tvingad
att lamna Peru.

Haciendan Chapi ligger mittemot La Convención,
pá andra sidan av floden Apurímac. Godsets arbetare
behovde bara fara over floden for att fa upplysning
om att det pá andra sidan fanns fackforeningar, och
att folk begarde loner ...

Familjen Carrillo tvingade sina underIydande till
gratisarbete, och svaret pá deras krav om att bli avlo-
nade var alltid váld. De upproriska blev hangda, eller
insparrade och kedjade nágonstans i familjens huvud-
byggnad, efter att fórst ha pryglats.

1januari 1963 strop Miguel Carrillo med egna han-
der Julián Huamán, och skar darefter av honom hal-
sen. Huamán var dagsverksarrendator i Oronjoy, en
av godsets "pagos", och hade varit djarv nog att áter-
krava en tjur som Carrillo sált utan att den tillhórde
honom. Till yttermera visso hotade patronen efter da-
det att gora samma sak med var och en som beklaga-
de sig i fortslittningen.

Brottet ástadkom en resning bland bónderna. Den
8 januari blev Miguel Carrillo overfallen av kvinnor-
na i Oronjoy, vilka band honom med rep och fórde
honom - utan att gora honom skada - till fredsdo-

4. ra., 5. 263.
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marens kontor i Chungui, dar en láng lista av klago-
mal uppfordes,

Detta var, trots allt, en lugn och sansad reaktion.
lIandlingen som utarbetades vid detta tillfalle ar ett av
de mest belysande dokumenten om storgodsagarnas
maktmissbruk, och ett forkrossande bevis pá Carrillos
djlivulska upptradande.

Bland tusen andra exempel pá exploatering ankla-
gades Carrillo Ior att ha váldtagit fóljande bondkvin-
nor: Ignacia Orihuela, Lorenza Balboa de Huamán,
Mercedes Pacheco de Huamán, Rosa Santa Cruz de
Sánchez, Evarista Sánchez de Cose, samt hustrun och
yngsta dottem till dagsverksarrendatom Emilio Cont-
reras. Dessutom anklagades Carrillo for att ha miss-
handlat hustrun Catalina Orihuela de Ccorahua, och
fororsakat henne svára skador, samt for att ha stulit
notboskapen och dragdjuren for tio arrendatorer ...

Som alltid i dessa fall blev pappersproceduren om-
standlig. Och trots att Miguel Carrillo var skyldig till
mord, fullbordat i manga vittnens narvaro, blev han
omedelbart frigiven. De klagande, daremot, blev
fangslade "for attentat mot señor Carrillos frihet".

Rattsmaskineriet, kontrollerat av storpatronema j

omrádet, satte sig snabbt i rórelse: reklamantema an-
klagades for stold av 20.000 soles, och forpassades j
fangelse for fyra aro

Sálunda dikterade Hogsta Domstolen i Ayacucho,
den 20 december 1966, foljande otroliga utslag:

" ... samtliga dessa anklagelser (mord, maktmiss-
bruk, váldsdád ... N. del A) ar utan grund, och pá
intet satt forringande det brott mot privat aganderatt
som ásamkats den lidande parten, Carrillo Cazorla,
liksom stolden av spannmál och livsmedel i hans ma-
gasin i Oronjoy, samt de kroppsskador ... "

"Utslag: Domstolen domer anklagade Basilio Hua-
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mán Ccorahua, Virginia Huamán Berrocal samt Mar-
celina Castro Ccaicuri, skyldiga till attentat mot den
individuella fribeten, kroppsskador samt livsmedels-
stold, allt detta till men for Miguel Carrillo CazorIa;
den forstnamnde till sex mánaders forvar i lansfangel-
set i denna stad ... och de tvá sístnamnda till sex má-
naders villkorligt fangelse samt inbetalning av 10.000
soles som personligt skadestánd, att erlaggas solida-
riskt med de tidigare domda ... "

Saturnino och Emeterio Huamán, slaktíngar till
mordoffret, satt under fyra ár i fángelse, medan "den
lidande parten", Miguel Carrillo átnjot fribet. Frán
fangelset uppeholl de bada mannen forbindelsen med
sina olycksbróder, och uppmanade dem till fortsatt
motstánd mot Carrillos tyranni.

Sádant var tillstándet i provinsen La Mar da gue-
rillamannen anlande.

La. Mar, 1965

April: Chinchibamba, en liten urskogsby.
Vi ar nágra stycken, och vi ar i rorelse endast om

natten for att undvika sammantraffanden med bónder-
na: annu vill vi inte lata visa oss. Men de ar skickliga
nog att avsloja vara spár, de ser oss genom Iovverket,
lyssnar till vara steg. Ryktet sprider sig, och fórkla-
ringarna ar fantastiska: vi ar boskapstjuvar, "písh-
tacos?", kommunister ... Men vad for en idé har des-
sa om kommunismen, annat an det som byprasten,
den apristiske lokalpampen och den fordomsfulle skol-
lararen ingjuter i deras vidskepliga och primitiva hjar-
nor?

1. Bnlígt folklig vidskepelse ii.r "píshtacos" mordare som
handlar med'manniskofett.
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Vi ar envisa och fortsatter att avancera om natten.
Men várt matforrád ar pá upphallníngen, och under
flera veckor har vi atit mycket lite eller inte alls. Det
finns ingen annan utvag: vi máste tala med foIket.

Vi borjar gora oss till vanner med dem och meter
olika reaktioner: nágra ar rnisstanksamma, andra ar
kanske radda for oss, men ingen nekar oss hjalp, Vid
fórsta narmandet blev det missforstánd genom ordet
"papay" - som fOr dem betyder "patron", vit eller
mestis, alltigenom framlíng. Vi máste sluta med att
vara "papás", pá detta hanger várt ode,

Ett annat hinder: spráket, Mycket fa av oss talar
quéchua - sjalv kan jag bara saga nágra ord, med be-
drovligt uttaI; en av kamraterna kan tala quéchua pA
Cuzcodialekt, med annan fonetik, och bara en kan
uttalet pá platsen.

Men trots dessa svárigheter vaxer vanskapen, och
inbjudningarna droppar tatt, Vi forklarar viIka vi ar,
varfor vi har kommit, och várt sprák blir mer och mer
forstáeligt, Men vi máste vakta pá vara ord, det finns
manga som detta foIk hor for fórsta gángen, De av
oss som kan quéchua ar tolkar, eller ocksá talar de
sjalva.

Dessa bonder lever i sin egen varld, med sina egna
sorger och gladjeamnen. De ar kollektivbrukare och
inte i egentlig mening missnojda med sin lott. Vana
som de ar att betrakta sin misar som odesbetíngad,
kanner de sig inte som martyrer. De forsvarar sina
ákrar mot en bypamp i uppgáende, som smider planer
pá att komma over jord inom koIlektivet. Men nota-
rien har blivit bortkord, och hans skyddande polis har
forsiktígtvis mást retirera. Detta ar den varld vi nu
befinner oss i, och som tagit mot oss med entusiasmo

Juni 1965 - nu ar vi inte Iangre "papás", utan
"broder". Vi hjalper till med det vi kan. Allas pro-
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blem: Iakare, Det fattas lakare och mediciner, foIk dor
av brist pá botemedel. En aspirintablett har ett oskatt-
bart varde. Vi skoter om de sjuka och delar med oss
av det lilla vi har, dubbeI ranson for att bli riktigt val-
komna. Manga ar overens med oss i vara avsikter,
andra bara Iyssnar, ett par tre stycken ar rnisstank-
samma, men de fiesta vet antligen att vi varken ar
tjuvar eller strátrovare. Nu ar de inte langre radda for
oss, och vi kan narrna oss vilken hydda som helst och
vara sakra pá att fa kopa mat och bli hjalpta.

Vi marker att invánarna i detta omráde ar nomader
och mycket fa. De fIesta bor pá hojderna och f1yttar
bara for nágra mánader ned i dalama, eller till ursko-
gen kring floden Apurímac. Vi viII gama bli bekanta
med foIket, men om vi ger oss upp tiII hojderna upp-
stár genast det taktiska problemet om hur vi ska for-
f1ytta och gomma oss. Det ar inte bara ett terrang-
problem, det galler ocksá utrustningen. En natt pá
4500 meters hójd under bar himmel ar ingenting att
leka med. Vi skulle behova skydd, filtar, tjocka kla-
der, men det har vi inte, och inte heller kan vi belasta
oss med sá mycket nar vi klattrar upp for de 3000
metema som skiljer oss frán topplatán. Men anda,
vi tar risken. Med mycken moda borjar vi uppstig-
ningen i nattmorkret, genomváta och isade in i margen
av ett obarmhartígt regn.

Pá 4500 meter over havet lar vi oss en del intres-
santa saker: man kan klara sig mot kolden om man
gár om natten och sover om dagen i skrevoma, mot
en bergvagg dar den snála hoglandssolen ligger pá.
Ar man i jarnn rorelse om natten har isen ingen chans.
Samtidigt blir man van vid att fórflytta sig i morker;
det ar bra traning, Ens synforrnága ar hundra gánger
battre bar: man behover bara titta upp mot toppama
for att se vad vi har att vanta de tvá narmaste dagar-
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nao En bra kikare, och problemet lost. Och mot flyget,
grottoma: stenburnlingama gornrner och kamouflerar
guerillaman. Ska framtidens rebeller mánne ge ut nya
upplagor av "los montoneros"2 legendariska dagboks-
blad? Sakert, och det ska bli ett av de intressantaste
bidragen till guerillataktiken i Latinamerika.

Den peruanske krigaren máste vanja sin kropp vid
oupphorlíga fOrflyttningar mellan sierra och urskog,
han máste vika av Irán fardleden och stiga upp for
svindlande stup i skydd av óst-Andernas vaxtlighet
och átervanda till toppama utan att stanna till. Hans
liv pendlar mellan 1000 och 5000 meter. Han behover
ingalunda vara nágon overmanníska men máste an-
passa sig heIt efter vár diaboliska terrang,

Pá de stora hojderna regerar storgodsen, men pa-
tronen - en skoningslos utsugare - lever lika primitivt
som bonden. 1 hela ornrádet ság vi sangar endast i
Chapi. De andra godsagarna soy pá sammanlagda
brador eller fárskinnsfallar, och deras mat var den-
samma som tjanarnas: majsgrót och kokt potatis.

Storegendomar, det ar sant. Men agorna har inte
samlats genom rikedom, utan genom rofferi och kri-
minell exploatering. Patronen ar snál, obildad, elan-
dig, och det frarnsta hindret for varje slag av utveck-
ling. Inte nog med att han hárdnackat opponerar sig
mot skoloma och bekampar lararna - han forbjuder
ocksá sina underlydande att odIa mer an det han sjalv
tror vara lampligt, bestraffar dem som foder upp for
manga djur och tillampar váldsamrna repressalier.
Hans andliga misar áterspeglas i de manga hundra
familjemas obotliga fattigdom, och hans materiella
misar ar resultatet av den andliga. Han ar radd for
sina underlydandes duglighet; han vet om att han sjalv

2. De forsta gueriJIasoldaterna.
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ar oduglig och en parasit, men forsvarar vilt sitt pa-
rasiterande.

Om exploateringen ar storre och de sociala proble-
men mera skriande an i kollektiven, ar arbetaren me-
ra klartankt. Vi behover inte overtyga honom om att
patronen - "el gamonalista" - ar hans fiende, det vet
han mer an val och hatar honom i sitt stilla sinne.
Manga har sókt bilda fackforeníngar eller bygga sko-
lor. Straff: piskrapp, fangelse i sjalva godsagarhuset,
eller en anmalan till myndighetema fór kommunistisk
agitation. Patronen ryter: "Ar det for att Iara dig stja-
la som du viII gá i skoIa?"

Folk ar missnojda pá alla pIatser vi kommer tiII,
och de tar emot oss med iver. Och ivem vaxer nar vi
borjar striden mot patronema - ett noga forberett steg
for att vinna deras fortroende, Vár vapnade propa-
ganda, som inte bestár av tal utan av konkreta hand-
lingar mot patronema, har gett resultat.

Det har gátt fort att driva ut latifundismen pá des-
sa platser. Manga patroner har flytt utan att invanta
vár ankomst. Arbetama har borjat marka hur annor-
lunda det ar att leva utan husbonde, och vi fár gott
stod i aktionema.

Vi har intagit haciendan Chapi3, och manga dansar
av gladje; de har tiII och med lart att hoja hoger knyt-
nave: "Kommunist!" Efter det vi dragit oss tiIIbaka
har godsets mangárdsbyggnad invaderats av civilgar-
dister, som ryter át en del som saknar oss: "Skams du
inte att grata for de dar uslingamas skull?" Den fors-
ta sángen stams upp, páhíttad av nágon nasare som
gár omkring i bergstraktema och sprider nyheten:
"Guerillamannen skordade potatis (papas) i Chapi!"

3. Stormningen av Chapi, da de hatade godsagarna Carrillo
dodades, agde rum den 25 september 1965.
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Pá sin rudimentara spanska vitsar han med de bada
snarlika orden "papa" och "papay" (patron).

Vi fár fler och fler medarbetare i guerilIan. De fors-
ta bónderna bar gátt med; och i Sojos, Muyoj, Pall-
jas och Chapi har manga fIera lovat gora det. For
forsta gángen bar vi till vár gladje rnarkt, att det hál-
ler pá att vaxa fram ett starkt fortroende tiII gueril-
lan. Patronema ar borta, arrnén ar desorienterad och
kan inte hitta oss. Vi har faktiskt blivit den enda over-
heten i omrádet,

Men vi har ocksá gjort stora misstag. Vara vanner
ar kanda overallt, och deras relationer till oss blir be-
kantgjorda, om de ar hemliga eller inte. En dag ar det
en som talar om fo~ sin hustru att han visat oss vagen
till en viss plats, hustrun talar om det fór grannkvin-
nan, och grannkvinnan fór de andra. En annan dag ar
det en yngling som tagit sig ett glas fór mycket pá by-
fiestan, och stolt skriker ut att han ar kommunist och
god van med guerillamannen, Ibland ar det vi som ar
oforsiktiga och besóker nágon mitt pá dagen. Alla ar
inte pálitliga. Det fínns angivare: patronemas f d upp-
syningsman och allt i allo, fórutom foIk som ar fór-
radare báde med och utan avsikt, eller som helt enkelt
spar pa sina hemligheter for framtiden.

Vi ar medvetna om faran och soker overtala vara
medarbetare att bli med i guerillan. Somliga kommer
omedelbart, andra sager att det hander ingenting, att
vi inte har nántíng att frukta, och att átmínstone de
sjalva vet att skydda sigo

Oktober 1965. De forsta armépatrullema dyker upp,
smá rorliga trupper som ger sig ut Ior att vara gue-
rillarnan. De frágar bonderna: "Vet du var vara kam-
rater háller hus? Vi har med oss uppdrag at dom, fnin
Lima." Knepet ar enkelt, men effektivt nog for att
lura de enfaldiga. Vi marker faran, men für sent,
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Nar invasionen kommer blir alla vara medarbetare
torterade, nedskjutna, massakrerade. Den fruktansvar-
da hamnden utstrackes ocksá till familjemedlemmar-
na, slaktingarna, ákrarna, till sjalva hyddorna som
skoningslost satts i brand. Dagarna frán 1922 har
kommit tillbaka. Detta ar det planlagda barbariet,
satt i funktion far att hálla foIket i skrack och exem-
plariskt straffa dem fór deras vanskap med oss. Men
det avslojar ocksá feghet och osakerhet: i intet fall
gjorde trupperna sig underkunniga om viIka som var
skyldiga eller inte. De fann det mera praktiskt att do-
da alla an att gora efterforskningar. Hur skulle de
kunna overtyga folket om att deras sak var rattvis,
nar de snabbt och besínningslost gjorde slut pá alla?
Med detta blodbad sókte de bara dranka sin egen
radsla ...

Allt detta fasansfulla gav oss tvá dyrkópta erfaren-
heter: bonderna ar villiga att medarbeta, och medar-
betarens liv máste skyddas som det egna. Om várt
eget liv hanger pá vár rórlighet, beror medarbetarens
pá hans tystnad. Nar det galler hans medverkan ar
vi pápasslíga, men beklaglígt forsumliga nar det galler
hans liv.

Det ar skillnad mellan kollektivbrukare och dags-
verkare. Den forstnarnnde ar i praktiken en smáforeta-
gare med sjalvstandigt arbete; han odIar sin lilla jord-
platt, konsumerar dess produkter, saljer kaffe och ka-
kao i byn. De enda gánger han har med kollektivet
att skaffa ar vid fordelningen av jordplattarna (nar det
galler urskogsjord), och vid den gemensamma stigrój-
ningen. Han har tvá problem framfor andra att brot-
tas med: storgodssystemet, som hotar att breda ut sig
pá bekostnad av kollektivjorden, samt de lága priser-
na pá hans produkter. Under det att patronen kor bort
honom frán de basta markerna, háller uppkoparen
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honom kvar i misaren genom hans behov av pengar.
Mot patronen forsvarar han sig tillsammans med de
andra, och ibland háller han honom ifrán sig med sin
kollektiva styrka. Men annu har han inte fAtt upp
ogonen for uppkoparens exploatering: han ar inte
van vid annat an denna oformánliga afíarsforblndelse,
med manga anbud och ett enda bud. Patronen meter
han med samlad styrka, uppkoparen meter han en-
sam. Oftast ar denne ocksá en kollektivbonde, men en
rik - om man nu kan kalla det for rikedom att ha en
liten snuskig bod med nágra kladesplagg, tandstickor
och konserver som knappast nágon koper. 1varje fall
ar han en av de "notabla" personerna i byn, forutom
den flitigaste angivaren och arméns framsta informa-
tionskalla, .

Om denne handelsman ar inkapslad i kollektivbru-
ket, som en parasit i gemenskapen, ar vagen oppen
for patronen: han lockar, mutar - eller fangslar sayal
styresmannen for kollektivet som fredsdomaren, och
upphovsmannen till fóreningen hálls i skrack ...

Denna lilla varld har forbíndelse med den stora
varlden genom kringfarande handelsman frán pro-
vinshuvudstaden eller departementscentrat; i manga
fall kommer de frán byar som helt och ballet agnar
sig át handel med undermálíga diversevaror. Somliga
gárdfarihandlare ar hyggligt foIk med vissa vanster-
sympatier, en del har soner som studerar vid univer-
sitet eller gymnasium, dar de influerats av de nya
idéerna. Men bland dessa farande man finns det ock-
sá angivare, som spontant gár till polisen med det de
vet.

Nar Iagens hantlangare fick hora talas om vár nar-
varo vande de sig ogonblicklígen till kollektivbrukens
styresman i prefektoratet Ayacucho, och hotade dem
till livet om de inte larnnade kontinuerliga rapporter
7 _ Béiar Héctor Béiar97



om vad som forsiggick. En del lat skramma sig, and-
ra inte. Kollektivbonden respekterar sina styresman
och foredrar dem alla gánger framfór den lángvaga
framlingen. 1 sitt skrackslagna tillstánd var de nu far-
liga for oss.

Om dogmatismen ar skadlig for partimedlemmen,
kan den vara dodligt skadlig for guerillamannen. Pá
landsbygden stalls han infór problem, stora och smá.
Och han máste losa dem med politisk klarsyn och
overskádlighet, utan att rucka pa de mal for vars
skull han grep till vapen. Ofta blir han vittne till jord-
konflikter mellan kollektivbrukare och dagsverksfoIk,
smágroll mellan familjema, avundsjuka och konkur-
rens mellan byama. Han blir konsulterad, man ber att
han ska fóra talan och soka inverka pá den och den,
i ett visst avseende. Och han kan inte neka, da kan
den klagande bli stott.

1Ayacucho, som óverallt, kallar patronen sina Iant-
arbetare for arrendatorer: han uppláter en liten jord-
platt at var och en i utbyte mot dagsverkstváng, myc-
ket ofta utan IOn. For att fa billig eller gratis arbets-
kraft - nágotsom stóter pá starkt motstánd numera
_ máste patronen tillgripa váld, och ókar sálunda
spanningen, An ar det nágon som en dag uteblir frán
arbetet och som máste hamtas med váld fOr att exem-
plet inte ska smitta, li.nar det en tjur som blivit bort-
ford fOr att saljas till nágon uppkopare vem som helst,
och en annan gáng máste det sattas stopp mot for
mycket odlande: dagsverkama kan ju rikna till och
konkurrera med patronen... Alla dessa stora och
smá overgrepp skapar en hatisk stamning, och gue-
rillan har standígt goda konjunkturer.

Ett ovedersagligt faktum: storgodssystemet vackIar.
For varje dag blir det allt svárare att halla det uppe.
(Detta galler endast i det omráde dar vi opererar.)
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Patronema saljer sina agor, eller overláter dem át de
underlydande innan de ger sig ay. Avkastningen som
forut var liten blir annu mindre, och smabrukama
bórjar hungra. Det gamla herresatet lutar mot sitt
snara fallo Gar vi bakát, mot ett nytt konglomerat av
utarmade bonder, eller mot en samhallsklass som
gjort sig fri? Dagsverkama ar revolutionarer att rak-
na med, pá grund av sina motsattningar till patronen,
men ska de mánne omvandla sig till smáborgerlíga
egoister efter den spontana reformen? Ska den pe-
ruanska oligarkin - till storsta delen sammansatt av
storbankirer och rika godsagare frán kusten - en dag
offra sina arma landsman frán sierran i en demago-
gisk jordreform, som drar undan en av revolutionens
mest solida grunder? Om vi borjar nu, kommer lant-
massoma att vara med oss; om vi skjuter upp det till
i morgon blir uppgiften svárare. Samhallet fórandrar
sig, och den peruanske bondens lugn ar bara sken.

Dagsverkare och kollektivbrukare ar frander. Ibland
har den forre jord i grannkollektivet; och om inte,
har han kanske anhoríga som har det, och vice versa.
Pá grund av sina relationer sammansmalter de som
foIkmassa. Och detta spelar oss i handema: aktioner-
na mot patronen ger ett gynnsamt eko bland kollek-
tivbonderna, och hjalpen som vi ger át dessa vácker
gensvar pá godset.

Vara basta vanner blev de som tidigare hade sókt
organisera sina broder for att gemensamt krava lóner
och pro testera mot overgreppen. Dessa som hade vag-
rat gratisarbete at patronen, predikat oberoende och
genomgátt de grovsta repressalier, blev guerillans trog-
naste medarbetare och de fórsta som gick in i forban-
det. Som en hyIlning vill jag agna nágra rader át Ne-
mesio Junco. prámforare frán haciendan Sojos, en
hjartegod manniska, tillgiven och uppriktig till det
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otroliga och alltigenom mestis, vár baste kamrat och
rnedkampe, tillfángatagen och arkebuserad i Sojos.
Jag tanker ocksá pá andra, vilkas namn jag inte nam-
ner av fruktan for deras liv.

Dessa medarbetare entusiasmerades av den nya vag
som anvisades av guerillan. Deras tankesatt var pri-
mitiva, men de ság den rena sanningen fór sina ógon,
och blev snart vara framsta foresprákare, Jag glom-
mer aldrig deras ansikten nar de pá sitt eget sprák
talade med sina arbetskamrater, hójde gevaret i sina
valkiga hander och sa: "Broder, patronema ar borta.
Med det har vinner man respekt!"

Detta ar fakta. Men blev vi hjalpta av deras stód?
Svaret ar nej, om man med stod menar en allman
och teoretiskt utarbetad overtygelse, ett massivt och
organiserat stód. Men att begara detta skulle vara att
rara sig med metafysiska begrepp, och inte med rea-
liteter. Om man a andra sidan avser deras allmanna
medverkan, och deras insikt om att vi komrnit fór att
forsvara dem, da ar det utan tvivel sant att vi blev
hjalpta, till och med mera an vad vi raknat med.

1 norra och sodra delen av vártverksamhetsomráde
bodde campafolket, som forr uppfyllde hela Chinchi-
bamba och for nágra ártionden sedan trangdes Iangre
in i urskogen. Smábonderna odIar och saljer, aven om
de lever kvar i sina uráldriga vanor. De andra, rebel-
lema, har flyttat upp i bergen, dit den vite mannens
snikenhet annu inte nátt, Utan att exploateras har de
átergátt till kollektivbruket, tillsammans med sina hóv-
dingar. Men i allmanhet ar livet skoníngslost for detta
folk: fortfarande, som i barbariska tider, blir byama
overíallna av patronema, som kor ivag de aldre och
for bamen med sig till ett liv som slavar pá godsen -
alltunder den stáende forevandningen att "civilisera"
dem. Dessa primitiva bam vaxer upp endast for att
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arbeta for sin husbonde, och for alltid. En av de ha-
ciendor som annu i detta tjugonde sekel tillampar
dessa metoder ar Osambre, dar folk frán campastam-
men foses samman i skilda lager, ett for man och ett
íor kvinnor. Ingen fár Ion for sitt arbete, om det nu
ska behova tillaggas, De ar forbjudna att ha nágon
som helst beroring med yttervarlden, och inte ar det
heller manga frarnlingar som kommer till dessa av-
lagsna trakter. Patronen ar en jugoslav som pá ett
mystiskt satt kom att hamna pá platsen, och ingen
kanner hans forflutna. Han ar en stor kannare nar
det galler urskogen och dess bebyggares seder och
bruk; dessutom talar han deras sprák. Dessa fardíg-
heter gor det lattare for honom att utnyttja sina un-
derlydande, ofta utan nád och forskoning. Varje bar-
resande overgrepp, varje dodsfall bland hans arbetare,
blir outredda av polis och myndigheter, som inte ens
fár kannedom om saken eftersom den narmaste civi-
liserade platsen ar Quillabamba, provinshuvudstaden.
pá sex dagsmarschers avstánd over bergen. Utan 10-
kala myndigheter ar patronen sjalvharskare i regionen.

Relígionen, den katolska som den protestantiska.
ar fuIl av myter och vidskepelse som pá ett idealiskt
satt betjanar godsherrama i deras avsikter: fruktan
for Gud sammanblandas i de primitiva hjarnorna med
fruktan for patronen. Att gora uppror mot patronen
ar att gora uppror mot Gud. En och annan av campa-
folket, nágon med en okuvlig frihetsinstinkt. Iyckas fly
genom att gomrna sig i urskogen. Men Iángt hinner
han inte: patronen kanner urskogen lika bra som han,
och har dessutom pengar och vapen. Och for att inte
de andra slavama ska ta efter det dáliga exemplet, blir
flyktingen i regel likviderad. Andra gánger, och trots
patronens forbud, kan en karlekshistoria uppstá mel-
lan en campaflicka och en yngling frán kollektivet.
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granne med haciendan. Da blir det som pá bio, att
framlíngen máste roya bort sin brud och fora henne
láng vag undan husbondens raseri.

Guerillans forsta uppgift, och dess basta propagan-
da, ar att narma sig och gora sig till van med campa-
rebellerna, befria slavama och kóra bort tyrannen.
Men det blir ingalunda latt, Om den kreolske guerilIa-
mannen synbart skiljer sig frán bonden av quéchua-
folket, skiljer han sig annu mycket mera frán urskogs-
indianema. For att bada ska kunna forsta varandra
ar en Iáng anpassningsprocedur nodvandig: guerilla-
mannen rnáste lara sig báde nya dialekter och nya va-
nor.

Efter manga lyckade forsok att vinna foIkets fortro-
ende blev vi alltfor sakra och fOrfoll till overmod, vil-
ket ledde till svidande bakslag. Nágra infódda deser-
terade, och darrned minskades forbandet och dess eld-
styrka.

Vi var i sanning en mycket liten guerillatrupp.
Tretton man áterstod, och detta i de sváraste momen-
ten. Och i avsaknad av forbindelser med staderna
kunde vi inte heller rakna med att fa kontinuerliga
fórstarkníngar.

Vi var inringade. Visserligen hade vi en viss rórelse-
frihet inom ringen, men med fa mójligheter att ta kon-
takt med yttervarlden. Och nar áret 1965 led mot sitt
slut hade aIla vara fórsok i det avseendet misslyckats.

Det máste erkannas att vi gjort fel: vi hade under-
skattat betydelsen av forstarkningar utifrán, i forlitan-
de pá att fa dem pá platsen. Det var vár mening att
forse oss helt, med báde proviant och man, pá de
stallen vi opererade. Det forstnamnda var Iatt, sar-
skilt som vi var sá fa. Men fOr att fa forstarkníng be-
hovdes en alltfór lángsam process, darfór att lantbon
sjalv ar lángsam att bestamma sigo Han bestammer
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sig tiIl sist fOr guerillan, men innan dess har han be-
tankt sig grundligt och overvagt alta for och emot.
Men guerillan behover snabb och talrik rekryteríng,
som forstarker gruppen och satter den i basta mojlíga
stridsskick.

Vi kunde inte, darfor att vi var sá fa, góra nágra
stórre utfall mot armén. Men vi litade pá vár kanne-
dom om terrangen och pá de manga vanner som vi
hade overallt, Vi rorde oss om dagen, och pá kanda
stigar, men i vár tillit till befolkningens uppgifter for-
summade vi elementara forsiktighetsmátt. En viss sa-
kerhetskansla kom over oss: armétruppemas forsok
att lokalisera oss var fruktlósa, och de undvek sorg-
falligt att passera floder och klyftor som kunde vara
bevakade av oSS..

Vi visste att faran inte var overhangande sá lange
vi var i rorelse, Dessutom var en verkligt effektiv in-
ringning praktiskt taget omójlíg i den branta och starkt
sonderskurna terrangen, med hisnande hojder och av-
grundsdjup. 1 sjalva verket begransade sig fienden till
att kontrollera vara icke hemlíghállna forberedelser,
som vi fOljaktligen aldrig utnyttjade.

Guerillaman och soldater lekte kurragomma en
ganska láng tíd, sókte varandra ómsesidigt, under
snabba konfronteringar. Om guerillan hade utnyttjat
sin rorlíghet och próvat pá en langre fórflyttning, till
omráden med liknande befolkning, skuIle den ha des-
orienterat armén och raddat sigo

Men en guerillaman som tror sig dominera ter-
rangen och kanna den, bórjar omedvetet fixera sig
till den, och ar darmed forlorad: de uppgifter han har
fátt om terrangen ar inte aIltid sanna, och inte heIler
innehar han aIla uppgifter han bor ha om fienden.

1 slutet av 1965 fóljde en rad sammanstotníngar
med olycklig utgáng for guerilIan. Och den 17 decem-
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ber. i Tincoj, blev vi overrumplade av en uppdykande
armétrupp. 1 denna drabbning stupade tre av vara
kamrater, en av dem var Edgardo Tello. Resten av
fürbandet skingrades och upplostes, 1 en urskog sá
brant kuperad och tat som denna, var det praktiskt
taget ornojligt att traffa samman pá nytt. Alla vara
anstrangningar i den vagen gick om intet.

En storre grupp hade kanske kunnat gá igenom
dessa provande moment, om ock svárt reducerad. Men
vi var mycket fa, och varje man som gick forlorad
var ett hárt slag.

Efter forbandets upplosning, med de stridande
skingrade át olika hall, fann sig var och en utlamnad
tilI sin egen forsvarsformága i den veritabla manni-
skojakt som foljde, under oavbruten eld.

FIera av kamratemas enskilda ode ar obekant.
Nágra stupade. Andra blev gripna, fangslade och ar-
kebuserade av arméns spionstyrkor. De ovriga ar annu
forfoljda, sokta over hela landet.

Aven 1967 stupade kamrater frán Nationella Be-
frielsearmén, tillsammans med Che, i Nancahuazú:
Juan Pablo Chang Navarro ("EI Chino"), José Cab-
rera Flores ("EI Negro") och Lucio Galván ("Eusta-
quio").

Orsakerna till nederlaget

Varfor misslyckades vi? Vad var orsaken tilI neder-
laget i Ayacucho?

Guerillans upplósning och slut berodde inte pá att
den saknade stod bland folket. Det fanns stod, och i
manga former, som vi har sett. Och omrádet var val
vaIt: en sonderskuren terrang som armén inte kande
tilI.

Orsaken till nederIaget bor sokas i guerilIan sjalv,
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och i dess ledning.
Som i alla andra falI var det en skara man, och de

fiesta frán staden. som provade att fora krig i okand
omgivning.

Att inte kanna till terrangen ar ett overkomligt pro-
blem for en liten tid, sávida truppen ar snabb och rór-
ligo Men denna utnyttjade inte alltid sin kannedom,
och manga gánger valde den det enklare men mycket
farligare arbetet att Iorflytta sig pá kanda vagar, ef-
terlarnnande en rad informationer som manga av be-
folkningen yppade da de sedan blev torterade. Gue-
rillan saknade forrnága att i sina handlingar forutse
den fulla dimensionen av arméns repressalier.

GuerilIan fick manga sympatisorer, men forstod in-
te att skydda dem. Medarbetama var kanda av alIa,
och nar armén kom var det en latt sak att skjuta ned
dem for att avskracka de andra.

A andra sidan ar spráket ett stáende hinder mellan
guerillamannen och de infódda. Lantfolket identifie-
rar spanska spráket med patronen, frarnfor allt i re-
gioner sádana som Ayacucho, dar de fIesta ar qué-
chuas. For att vinna fortroende rnáste guerillamannen
tala quéchua korrekt - och inte vilken quéchua som
helst, utan just den traktens dialekt dar han opererar.
1 Peru finns stora skillnader i spráket frán trakt tilI
trakt.

Ett annat hinder ar vanorna. Det kravs mycken
disciplin for att en skara frarnlingar ska lara sig och
respektera, imitera och tycka om de uráldriga sedema
bland lantfolket, for att inte trampa pá deras kanslor,
Disciplin, vanlighet och varsarnhet mot lantfolket. och
dartill enkelhet. Och dessa egenskaper ar inte alltid
de mest utmarkande fór unga studenter, eller fór po-
litiker med en viss intellektuell sjalvgodhet som choc-
kerar enkla manniskor med heIt motsatt upptradande.
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Trots den sympati som motte guerillamannen satte
de sig inte tillrii.ckligt in i ortsbefolkningens seder och
bruk. Om de hade gjort detta, skulle de haft lattare
att avsloja overloparna och fa snabbare och battre
upplysningar om fiendens mátt och steg.

Guerillataktiken, strikt tillampad med dess olika
rórlighetsmoment, undvikande och doljande manóv-
rer, attacker och snabbretrii.tter, krii.ver en stark fysik
hos de stridande och en militar toppkvalifikation hos
ledningen. 1 storsta allmanhet, en jarnhárd disciplin
och ett valavvagt samarbete i gruppen. Nationella Be-
frielsearméns guerilla, som alla andra det áret, var i
detta avseende inte i nivá med vad som fordrades for
att overvínna svárígheterna och havda sig mot en
rnángtalig och valtranad motstándare,

Aven under nuvarande forhállanden har en mindre
grupp mójlíghet att gora lyckade insatser bland Iant-
befolkningen. Forutsattningen ar att den strikt foljer
de principer som mer eller mindre nonchalerades av
guerillamannen 1965, och att den fár forstarkníng frán
massoma: striden galler de nationella och lokala om-
valvníngar som dessa krii.ver.

Det som erfordras ar forband med stora politiska,
organisatoriska och militara kvalifikationer, en grupp
som inte uppstátt ur stadernas vansterlíberalísm, utan
ur stridselden, och som genom ett skickligt upptrii.-
dande vinner rekryter bland ortsbefolkningen.

Nar lantarbetaren marker att den nyanlande gue-
rillamannen frán staden talar och verkar till hans for-
svar, fár han sympati for honom och lamnar hjalp,
Men nar han i sin revolutionare van ser en broder som
talar han s eget sprák och dialekt, fOljer han honom
utan storre betanketid.

106

7. Nágra slutliga observationer

1 slutet av 1965 hade guerillan blivit totalt likviderad.
1 stridema stupade en grupp medlemmar som forena-
de en mángárig stridsvana med ypperliga ledaregen-
skaper i den politiska kampen. De hade dock inte vi-
sat sig ha kvalifikationer nog for ett revolutíonart ktig
vid detta ogonblick i Perus historia.

Stad och land

Aktionema 1965 forsiggíck nastan helt och hállet pa
landsbygden. De berorde varken staden eller den
lánga kustremsan med dess betydande produktíons-
centra, fiera gruvor och oljefalt, stálindustri, och soc-
kerplantager dar lantarbetamas kamp ar av mycket
gammalt datum.

Staderna pá kusten och i sierran underlat att lamna
stódaktioner pá grund av fóljande faktorer: a) gue-
rillaledamas uppfattningar om befrielsekriget; b) de-
ras ofórmága och otillracklíga resurser.

Enligt sayal MIR som ELN borde guerillakriget
rora sig i riktning frán landet och till staden, och i sin
forsta etapp ha till frii.msta uppgift att varva stód frán
lantmassoma, fór att fa ett starkt avantgarde. Pa
grund av detta fórsummades staderna, och som pá-
brod utfardades en rad fórtanksamma direktiv for att
hindra att det i dessa kom till fortidiga aktioner.

Syftet var att upprii.tta en ledningsbas pa landsbyg-
den. Man fruktade for att organisationema i staderna
genom en alltfór tidig utryckning skulle utlamnas at
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sig sjalva och darmed skapa problem med komman-
dot: tvá parallellkommandon strider mot principen
om ett enda, utovat av guerillan. Man máste ocksá ta
hansyn till de bada organisationemas numerara Iiten-
het. Att utplacera fyra fronter i sierran var ett fore-
tag som overskred formágan, Och att utrusta ett for-
band som agerade i stad och land samtidigt, var prak-
tiskt ogorligt, Det var darfor som nastan samtliga
medlemmar var forlagda till landsbygden nar kam-
panjen borjade.

Dartill kom att resten av vanstern, frán trotskister-
na till kommunistpartiet, opponerade sig mot resning-
en och inskrankte sig till moraliskt stod. Darav foljde
att staderna, i mitten av 1965, nar stridema págíck i
inlandet, bevarade sin lugna anblick och endast stor-
des av de repressiva styrkomas uniíorrner och av ett
och annat attentat, forovade av element som inte till-
horde nágondera av de agerande organisationema.

Det peruanska samhallets egenart rnáste ocksá tas
med i berakningen. Várt land, som annu inte ar en-
hetligt i socialt, ekonomiskt eller kulturellt hanseende,
reagerar aldrig som en helhet. Det finns starka bar-
riarer mellan folket i stad och pá landsbygd, mellan
arbetare och bonder, bergsinvánare och kustbor, mel-
lan norr och sóder, Ingripande aktioner i ena delen
av I~ndet fár inget gepsvar i de óvriga, Sá har det va-
rit genom hela vár historia och sá var det 1965, da
de blodiga striderna i sierran pá intet satt páverkade
kusten: till guerillans besvikelse fórholl sig kustbe-
folkningen likgiltig till bataljen.

Visserligen vackte guerillan oro inom oppositionen
och oligarkin, som tydligt inság att deras positioner
vacklade - sarskilt i ett land dar den ekonomiska si-
tuationen ar sá explosiv som i Peru - men foIket hade
inte samma genomskádande formága. Inte heller fanns
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det nágon duglig och aktiv partiledning som forstod
att begagna sig av konjunkturerna och gora propagan-
da av guerillans framgáng. Det enda som vanstern
gjorde var att publicera ett och annat lágmalt sympati-
bevis, som stannade inom kretsen for partiets eget in-
flytande.

Trots detta skaffade guerillan med sin verksamhet
en stórre anslutning till vanstern an vad den nánsin
haft i sin historia. Men detta kom aldrig att visa sig
i nágra folkliga stodaktioner.

Den uppgift som guerillan hade overlamnat át sina
fataliga stadsmilitanter var att tjana som kontaktcent-
rum, inre och intemationellt; koordinationspunkt, pro-
vianteringsbas fOr Iorstarkningar, vapen och utrust-
ning; samt propagandacentral. Dessa uppdrag var allt-
fór ornfattande for sá smá grupper, och f6ljden blev
att de fórlorade kontakten med guerillaforbanden nar
dessa inringades.

Guerilla och lantbefolkning
Guerillamannens situation var ocksá svár i forhállan-
de till lantmassoma. 1 Peru finns sedan sekler en
enorm klyfta mellan a ena sidan borgare och stadsar-
betare - som var de skikt ur vilka guerillastyrkoma
rekryterades - samt a andra sidan lantarbetare och
bonder, Stadsbon i gemen diskriminerar och foraktar
lantbefolkningen, sarskilt quéchuafoIket. Och dessa a
sin sida misstror stadsbon: de har alltid sett honom
som exploatoren, patronen, som kommer f6r att ta
ifrán dem jorden.

En stor del av lantbefolkningen talar endast qué-
chua, och den tvásprákiga delen foredrar sitt eget
sprák. Spanska talar de bara med patronen, nar de.
sá ar tvungna.
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Klyftan galler ocksá vanoma: stadsbon chockerar
ofta lantmanniskan med sitt upptradande, i de fall
han inte roar eller forargar honom.

Denna samhallsdelníng, som har djupa. rotter saval
frim koloníalvaldet som i nutíd, máste óverbryggas av
guerillan.

Sakerligen var det dessa klyftor som gjorde att re-
kryteringen inom sjalva strídsomrádena gick sa Iáng-
samt, vartill kom den karakteristiska savligheten hos
lantmannen, som inte mater tiden i dagar utan i skor-
dar ...

Guerillatruppen behovde alltsá báde handling 'och
tid fór att overtyga befolkningen om de nya átgarder-
nas riktighet. Handling fOr att bevisa att de var redo
att 8ft till storms mot deras fiender, och tid fór att in-
gáende forklara varje handling, i grupp eller en och en.

'Och under tiden verkade armén. En armé som med
sina utrikeserfarenheter, efter nordamerikansk dikta-
men, visste att en guerilla máste kvavas i sin linda sil-
framt man inte ville resignera och lata den fa hallas.

1 denna kamp mot tiden forlorade guerillan: de fíes-
ta av dess medlemmar formádde inte anpassa sig tíll-
rackligt snabbt, varken till terrangen eller tilllantfol-
kets dagllga lív, sprák och vanor. En anpa.ssningspro-
cedur av detta slag ar egentllgen en frága om aro Men
den som vill fóra ett guerillakrig framát pa den pe_
ruanska landsbygden, har bara nágra mánader till sitt
forfogande,

Innan det annu hade uppstáttnarmare forstáelse
mellan studenter och lantfoIk, hade guerillan slagits
~ed. Den págáende processen, oundganglíg for revolú-
tíonens forverkligande, hade avbrutits.
, Bakom allt detta finos ett klassproblem: guerílla-
styrkorna med sin rekrytering ur lagre medelklass, ha-
de alla de fel och fórtjanster som kannetecknar den-
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na samhallssektor i Peru.
Pá samma gáng som dessa smáborgerliga avantgar-

degrupper alltid utmarkt sig fór sin djarvhet, fantasi
och romanticism, ar de kanda fOr sina inre splitt-
ringstendenser, publicitetshunger, befalsambitíoaer och
underskattning av motstándaren. Aven om de var
tappra i dustema mot fienden, och djarva nar det
gallde risker, var de ofórmogna att pá kort tid infór-
liva sig med en lantl:5efolkning som beskádade deras
intráng med en viss bestortníng och forvirríng,

Nágot som inte gjorde saken battre var flaggoma
som guerillan utplanterade, och som nodvandigt mas-
te te sig frammande och ovidkommande for dessa
lantbor som framfór allt var intresserade av konkreta
upprattelser pá platsen. Medan guerillamii.nnen gjorde
propaganda for den sociala omvalvníngen ville be-
folkningen ha mera pátaglíga saker, en mangd behov
som revolutionarerna inte alltid lade marke till, trots
att de ar folkets oundgii.ngliga pádrívare mot en batt-
re standard. Pá guerillans program stod mera kompli-
cerade och avlagsna mal an dessa.

Frán vaggan och tilI graven har lantbon varit av-
skuren frán samhallslívet, ovetande om landets stora
problem, aven om han lider av dess konsekvenser.
Generellt sett existerar det i Peru inget utvecklat so-
cialt medvetande: detta har systematiskt fórhlndrats
áv de domínerande gruppema. Givetvis finos detta
medvetande inte heller hos lantfolket. Visserligen for-
stár de vad problemen innebar om de fár dem fórkla-
rade pa ett enkelt och lattfattligt satt, men de kanner
dem inte branna i kroppen, inte som nágot overhang-
ande arende som uppfordrar dem till kamp.

Nyckelproblemet i denna etapp ar att gAut till lant-
massoma och ingáende ta del av deras bekymmer och
onskemál for att kunna fóra fram dem mot hógre
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vyer, att ge impulsen till kamp for jorden och till for-
svar mot patronen. Det galler inte att instaIlera sig pá
en vis s plats och kaIla pá dem att fólja med. Det gal-
ler att liera sig med dem, och med deras styresman,
och vara med dem i vad som an kornmer pá, Och de-
ras brádskande lokala arenden máste sarnmanforas
med revolutionens allmanna slutmál.

Betyder da detta, att man for ogonblicket bor lagga
storre vikt vid dessa saker an vid en standigt utryck-
ningsbar beredskap?

Efter várt Iormenande, nejo Det betyder bara att
guerillamannen bor vara klart inforstádda med de so-
ciala forhállandena pá det blivande verksamhetsfal-
tet, och med dem Ior ogonen planera och verkstalla
sina aktioner. Vilket i sin tur betyder att de máste for-
stora eIler formínska sina syften alltefter stridsskáde-
platsernas behov.

Samtidigt rnáste guerillastriden betraktas ur vidast
mojliga synvinkel, som en foreteelse i ett land dar
manga revolutionara styrkor agerar, med annorlunda
metodik an guerillan. AnnU ar det mójligt att mota
samma erfarenheter som Hugo Blanco, pá sin tid, ef-
tersom den borgerliga jordreformen ligger instoppad
i lagboken, utan att ha borjat tillampas, Perus terri-
torium ar mycket stort, och dess realiteter ar manga-
han da. Guerillastyrkorna máste stá beredda att forena
sina anstrangningar med de andra revolutionara grup-
pernas, aven om dessa brukar andra metoder.

Mannen i forbandet máste ha i átanke att det bland
de peruanska bonderna finns vissa egenheter. En av
dessa ar respekten och aktningen for kollektivledning-
en: styresmannen, ombudsmannen och kanslisten i
koIlektivet representerar samtliga medlemmars vilja
och ar átlydda utan diskussion. Hur áterverkar da
detta pá guerillan? Kollektivbonden reagerar mera
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som grupp an som enskild, och hans hállning gentemot
revolutionarerna ar i hog grad páverkad av hans le-
dares mening. Guerillan handskas inte med en massa,
utan med en organism som har sina egna maktforma-
tioner vilka máste respekteras for att inte vacka Iol-
kets misstro och ovilja. Men detta hjalper ocksá gue-
rillan att i vissa moment begagna sig av en hárt sam-
mansvetsad gruppstyrka.

Guerillatrupperna 1965 kunde inte samordna sina
metoder med lantfolkets. Bonderna sayal som gueril-
Iamannen foljde sina egna vagar, ty de senare hade
inte kalkylerat med den forvantan som folket levde i
sedan 1956.

Samrnanfattningsvis kan saga s, att guerillan bor
agera och arbeta inte endast fór revolutionens avlags-
na mal, utan ocksá fór de narmaste - och inte endast
for lantmassorna, utan med dem.

Bas och ledning

Det gick lángsamt att upptacka och i tid stoppa de
faktorer som motverkade guerillan, och forklaringen
till drójsmálet bor sokas i karaktaren hos en stor del
av ledarna. Visserligen var de besjalade av en omut-
lig hederlighet och revolutionar konsekvens, vilket be-
visas om inte annat av det faktum att de stupade for
sina ideal. Men det fattades dem alltfor manga egen-
skaper, under det att andra var i overmátt, for att de
skuIle stá pá toppen av handelserna.

Som vi redan namnt fordras det mera an partile-
daregenskaper for att leda en guerilla. Till detta kravs
en stark fysik, terrangkannedom och duglighet i strid
- egenskaper som saknades hos manga ledare av ár-
gáng 1965. Beslutet att ta till vapen ar iate nog for
att gora en man till guerillakrigare. Manga av kamra-
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tema som hade kunnat vara utmarkta motstándsman
i staderna eller i anknytningsnatet, gick i falt for att
utratta nágot heroiskt, men kunde trots sin jarnvilja
inte genomfora det pá grund av undermálíg fysik.
Utan att vilja det blev de en belastning for de mer ro-
busta karnratema, och for hela guerillaverksarnheten.
Organisationema skulle onekligen fátt battre strids-
forband om urvalet hade skett efter mer beraknande
och pragmatiska normer.

Samtidigt fanns det, sayal i forbanden som bland
lantmassoma, manga anonyrna medlemmar som ge-
nomen galIringsprocedur hade kunnat ná befalspos-
ter for sin stridsduglighet. Men en sádan procedur
ar lángvaríg, och eftersom kampen blev kort och haf-
tig kom den aldrig till stand.

Fortbestdnd och expansion

Som det har visat sig i fIera latinamerikanska lander
finns det grupper, som genom stridsduglighet och
overtygelse om det rattfardiga i striden, lyckas fortbe-
stá trots aIla váldsamma anfaIlsraider frán armétrup-
pema med kontraguerilla som specialitet. Och gueril-
lan kan fortsatta aven under bristande "subjektiva"
forutsattningar pá faltet,

For att lyckas med detta máste verksarnheten ut-
vecklas till ett verkligt hot mot systemet, och mot
stabiliteten hos regimen i sin helhet. Men med tanke
pá de redan namnda faktorema - kontaktloshet, kIass-
skillnader, isolering - kan en gueriIla kampa vidare i
manga ár utan att traffa de vitala punktema i syste-
met. De dominerande klassema loper ingen fara forran
guerillan borjar strida mot andra sociaIa motsattníng-
ar, genom att ge impulser tiIl nya samarbetande ak-
tionsformer.
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For att gora detta máste schemat rivas sonder, Att
envist hanga fast vid ett och samma schema ar risk-
fyIlt: omsider harnnar revolutionaren i en isolerad och
ensidig kamp, exklusiv och sekteristisk, varav foljer
att guerillan stannar i vaxten.

Det bor tillaggas, att de fIesta schernatikema finns
bland dem som gor propaganda for striden, och inte
bland de stridande.

Vapen och politik

Utestiinger den vapnade striden politiken? Svaret har
aIltid varit negativt: en motsattníng harvídlag kan helt
enkelt inte existera, ty under de forhállanden som rá-
der i vara Iander iir den vapnade striden en politisk
strid, till sitt innersta vasen,

Vara guerillaman bór vara báde dugliga mílitarer
och politiker, men inte de enda politikema; under det
att den vapnade striden pagar i bestamda deIar av
landet, bor den politiska striden utbreda sig over hela
territoriet, och i de mest skiftande former.

Det som utmarker en revolutionar verksarnhet och
skiljer den frán opportunismen, ar dess syften och den
konsekvens med vilken dessa demonstreras, samt un-
derordnandet av samtliga metoder till det enda mál
som ar strategiskt rnojligt for den som vill kaIla sig
revolutíonar: maktovertagandet, Da en organisation,
eIler en skara revolutionarer, planerar maktovertagan-
det och inte slapper detta perspektiv ur sikte, ar alIa
former av aktion mojlíga och ingen bór uteslutas.

Strejker, passivt motstánd, offentliga demonstratio-
ner, massresningar - allt detta hjalper guerillastriden
att fa gensvar i landets ovriga delar och bryter dess
isolering. Den vapnade kampen bór inte automatiskt
ledsagas av terroristverksarnhet i staderna annat an
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nar en sádan ar nodvandíg, politiskt riktig och for-
svarbar infor foIket, och nar den ar i overensstarn-
rnelse med den nivá som rnassoma har uppnátt i sin
aktion.

Liknande ar situationen fOr landsbygden. Om gue-
rillastyrkoma endast utfor vapnade aktioner, blir de-
ras stallníng svárare an om de Iáter dem forenas med
lantfolkets organisation och masskamp for klara och
konkreta mal.

Vi fár inte glornma att alla bondeupplopp i várt
lands historia har varit kollektiva, foretagna pá eget
bevág och med ledare som sjalva tillhorde de fór-
tryckta. Guerillan kan med sin verksarnhet sakerstalla
det revolutionara perspektivet i bondekampen, men
inte ersatta den. Vilket innebar att guerillan ar en del
av kampen, och inte kampen i sin helhet.

Guerillan ar till sitt vasen rorlíg och finns overallt
och ingenstades, Dar den inte finns máste massoma
forsvara sig med egna medel mot fortrycket, genom
uppslutning kring de framsta ledama i folkmotstán-
det.

Nar guerillastyrkorna slogs ned 1965 stod foIket
utan hjalp till foljd av váldsraiderna. Detta var den
logiska konsekvensen av att bondernas aktivitet endast
varit knuten till guerillan, for att íorse den med man
och proviant, utan att vara inriktad pá en repressalie-
vág av det slag som fóljde, Att folket stod oforberett
infor en dylik handelse berodde pá att guerillan var-
ken haft tid eller tanke pá att gora foranstalter; inte
heller skulle den ha kunnat gora det i sin egenskap
av utomstáende kár, Motstándet máste organiseras av
man ur sjalva massan, bordiga frán trakten och har-
dad e i en strid som i detta fall aldrig kom till stand.
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Berg och urskog

En nodvandig observation: várt lands geografiska
kondition har tvingat lantbefolkningen att koncentre-
ra sig i dalar och hoga bergstrakter, dar en guerilla-
strid i de kanda passgángarna ar báde riskfylld och
svár att genomfora.

Vid en analys av erfarenhetema 1965 framgár tyd-
ligt hur sarntliga guerillafronter fann sig nódsakade
att retirera mot urskogsregionema i oster. Dessa ar
mera sakra ur militar synpunkt, men inte ur politisk,
eftersom befolkningen ar mycket gles. De mest folk-
tata ornrádena finns i sierran, och inte i urskogen.

Detta problem ar annu olóst och kommer att pá
nytt visa sig vid blivande guerillastrider. óvervunnet
blir det fórst nar guerillamannen finner former att
operera i sierran och pá de oppna topplatáerna.

Denna mojlighet finns. Várt land har en láng er-
farenhet av guerillastrider, och "los montoneros" -
guerillarnan Irán 1800-talet och de forsta aren av detta
sekel - var alltid verksamma i Andemas hóglands-
regioner.

Kort sagt, guerillamannen máste Iara sig att fora
krig i sierran, eller ocksá stanna i urskogen. 1det síst-
namnda fallet blir de tvingade att finna konkreta for-
mer och medel for att kunna páverka bergsbefolk-
ningen, och for en god tid bór dessa medel bestá av
politisk verksamhet och propaganda.

Innebar da detta att det bor bildas ett parti? Vid
denna etapp ar svaret ja, men under fóljande Iorut-
sattningar: att foIket fár tillrackligt medinflytande i
ledníngen, att det inte ges upphov till fiktiva ledningar
som blir till hinder for massornas yttrandefrihet, och
att medlemsrekryteringen bland foIket beframjas.
Forst under dessa vilIkor kan guerillan steg für steg

-1
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bygga upp partiet, jamsídes med den revolutionara
verksamheten mot fienden.

Variár 1965?

Var 1965 det ratta áret for en upprorsrorelse i lan-
det? Manga av guerilIans kritiker har framstallt den-
na frága, fdr att omedelbart besvara den med nejo

Det rnáste erkannas att regeringen Belaúnde fort-
farande framstod som reformvanlíg for de stora mas-
soma, som ingavs hopp och forvantan, LantfoIket
hade annu inte gjort bekanskap med váldsraídema
utom i de direkt drabbade omrádena, och for stads-
befolkningen hade den administrativa korruptionen
och ambetsmannens allmanna oredlighet annu inte
visat sina fuIla proportioner. Nar gueriIIastridema ut-
brót och uppfordrade till reaktion, kunde foIket inte
helt fórstá deras mening och berattigande,

Vi har sagt, helt genereIlt, att vi inte kan vanta tiI1s
de subjektiva omstandígheterna infinner sig for att
inleda revolutionen. Detta ar sant, men vi gjorde fel i
att inte vanta tiI1s guerilIaverksamheten fátt beratti-
gande, vilket vi behovt for att ge foIket de fórsta ob-
jektiva Iorklaríngama tilI vár hállníng. Skalen for res-
ningen bor vara fuIlt begripliga fór massoma, aven
om dessa varken nu eller inom en nara framtid ar j
stand att fatta behovet att frán grunden revolutíone-
ra samhallssystemet och utbyta det mot ett annat.

Vár hállning bottnade ideologiskt i underskattníng-
en av stadernas betydelse. Vi menade att om guerillan
vaxer fram pá Iandet, ar det onodigt att sóka ge den
ett berattigande gentemot den borgerliga politiken som
ar totalt frammande, avlagsen och okand for lantbe-
folkningen.

Detta ar ratt och riktigt for landsbygdens del, men
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inte for landet i sin heIhet. 1varje fall utestangde vi
oss frán mójligheten tilI en framgángsrik revolutionar
agitation bland stadsproletariatet. Arbetama och de
fattigare medeIklasskikten var forut besvikna pá den
borgerliga politiken, men aven om besvikelsen okade
var den annu inte stark nog att drivas tilI aktivt stód
for en vapnad aktion mot systemet. Under dessa om-
standigheter inskrankte sig stadsbefolkningens háll-
ning gentemot guerilIan tilI en obestambar sympati i
vissa kretsar; entusiasm i en del mindre, huvudsak-
ligen studentkretsar; samt likgiltighet i de ovriga.

Men det fanns ocksá ett subjektivt skal, tillrackligt
starkt for att avgóra aktionemas tidiga inledande: va-
ra organisationer hade skapats fór aktionen, i den lág
deras enda skal att existera. De máste darfór mycket
snart valja mellan att omedelbart ga tiI1 aktion eIler
att gradvis och lángsamt tillvaxa som parti med osa-
ker revolutionar framtid. .

Detta forhállande marktes tydligast inom ELN.
Varje upprorsorganisation har sina egna lagar nar det
galler tillváxt och verksamhet, och om dessa asido-
sattes uppstár splittring. Om vara organisationer, och
sarskilt ELN, inte snabbt hade gátt tilI handling skul-
le de ha íntratt i en dodlíg upplosníngsprocess. 1 ak-
tion utvecklade de sin káranda och blev starkare; un-
der lángvaríg passivitet, sysselsatta med ett andlóst
forberedelsearbete, riskerade de att gora sina med-
Iemmar olustiga for saken och forlora dem.

Med tanke pá de handelser som foljde pá Belaún-
des valseger och blev avgórande for hans fall - fór-
anstaltat av hans tidigare anhangare - kan vi idag
saga, att de foljande aren fórde med sig mánga till-
fallen da en revoltaktion hade varit fuIlt berattígad i
foIkets ógon,
Men trots detta gick vi till storms 1965, med vár ut-
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bildningsgrad som enda ledning.
Till yttermera visso var de bada organisationema

ovetande om varandras planer, pá grund av det om-
sesidiga misstroendet. Nar MIR i borjan av 1965 avi-
serade inledningen ti1l sin gueriIIaverksarnhet, var
ELN objektivt sett annu inte fardig fór steget, men
máste fIytta fram utryckningsdagen av fruktan att Ior-
lora sina militan ter i en allman repressionsvág.

Det ar mójligt att ett liknande fenomen uppstod pá
de fronter som MIR beharskade, och denna gáng pá
grund av bristande samordning: overrumplíngen i
Yahuarina, till exempel - da forsta skottet avlossades,
den 9 juni 1965 - kom máhanda ovantat íor Luis de
la Puente som da befann sig i Cuzco och annu inte
hade avslutat sina forberedelser, och annu mera ovan-
tat for gueriIIan i norr som annu stod i forberedel-
semas borjan. ResuItatet blev att armén stallde upp
mot forband med olika grad av erfarenhet, bland vil-
ka manga annu inte var fullt stridsdugliga.

120

Sarnmanfattning

Det har frán olika hall anmarkts att vi saknar en
sammanhangande ideologisk plan, och att vi inte er-
bjuder massoma ett uppbyggt programo

Detta ar delvis sant. Men det fár inte glommas att
vár revoltvanster har uppstátt ur etablerade politiska
partier, och att manga av dess uttalanden nar det gal-
ler ideologi och program reflekterar overgángen frán
gamla till nya meningar om samhallsklassernas exís-
tens och upptradande, om oligarkins sammansattníng
och relation till imperialismen, om revolutionens an-
damál och etapper, etc.

Det ar ocksá sant att den peruanska vanstern i sin
helhet, pá grund av bristande fórmága och kontinuer-
lighet i det teoretiska arbetet, inte kan uppvisa en
tolkning av den peruanska situationen baserad pá se-
riosa studier: den har alltid studerat laget med ut-
gángspunkt frán sina egna monster, Det har blivit ta-
lesatt i Peru att saga, att efter Mariáteguis dód har
marxistema slutat upp att undersoka vara forhállan-
den, pá ett exakt och vetenskapligt satt.

Vi fornekar det inte. TiII en del beror det pá en
arftlig belastning, som annu hindrar oss att med fuIl
klarhet folja samhallets fórandringar och ofta resul-
terar i en dogmatism som bara alltfor gama viII áter-
uppvackas.

Men ett program, preciserat pá forhand for var
etapp. ar inte den marxistiska vansterns framsta upp-
gift i des s teoretiska och praktiska arbete med verk-
ligheten: viktigare ar att den med absolut klarhet fast-
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staller sina allmanna slutmál.
ViIket ar da slutrnálet? 1 vara Iander kan det gívet-

vis inte vara annat an socialismen. "Antingen socia-
listisk revolution eller karikatyr av en revolution",
brukade Che saga.

Massorna borjar mer och mer uppfatta revolution
och socialism som ett och samma begrepp. Vi kan
endast bedraga oss sjalva om vi blir kvar i overgángs-
former, som fór fienden inget annat ar an eufemis-
mer som dóljer vara verkliga mal.

Men vilken form av socialism vill vi da ha? Den
som tillforsakrar de fortryckta massorna ett effektivt
maktutovande, ínterventíonsratt i regeringens samtliga
arenden och vídstrackta mójligheter att bestiimma
over sina egna oden. Klassdiktaturen kan endast ut-
ovas genom en omfattande medverkan frán massor-
na, vilket ar den slutliga och avgorande garantin for
den revolutíonara regimens soliditet.

1 Peru kommer endast en autentisk socialism att
kunna sakerstalla den nationelIa enheten med hela
folkets samlade intressen som grund. Anda frán sin
borjan bor vár revolution sóka de politiska former
som kan hjalpa den att vidmakthálla massornas loja-
litet och hindra alla byrákratiska tendenser.

Vi vet att det inte blir en Iatt uppgift i ett land som
várt, dar makten alItid tagit sig de samsta former.
Men om Iedarna kommer frán de stora folkdjupen,
och ar medvetna om de aktuella socialistiska proble-
men, litar vi pá att den revolutionara processen ska
kunna resultera i en effektiv och verklig socialism.

Under tiden áterupprepar vi att foIkens vapnade
kamp - komplicerad, mángfaldíg, varierande - ar den
enda vag som áterstár for att befria Latinamerika. De
fórsta nederlagen i Peru ínnebar pá intet satt att det
ar lónlóst att bekampa fortryckaren. De bevisar en-
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dast nodvandigheten av en ásíktsrevideríng, en nog-
grannare undersokníng av laget, samarbete med fol-
ket, battre utbildning av de stridande och eliminering
av sekterism och splittring inom revolutionsfiiltet

For att genomfóra detta fordras fasthet och glód i
beslutet att gá vidare pa den inslagna vagen, samti-
digt som det vill kall berakning till for att utesluta
misstag.

Vi har pa dessa sidor velat ástadkomma en ren och
saklig analys, pá samma gáng amnad som en inbju-
dan till nya och vardefulla erfarenheter.

Héctor aéiar

123



Appendix 1

Den. peruanska beiolkningens [árdelning och tiithet
eiter regioner

Befolkningt Yta Táthet
Region InvánareAntal % 1000 km2 % per km2

Kust 3433801 33,0 141 11,0 24,4
Berg 5853714 56,1 340 26,4 17,2
Urskog 1132842 10,9 804 62,6 1,4

.. Total 10420357 100,0 1285 100,0 8,1

Kálla: Uppskattningar gjorda ay Comité Interamericano de
Desarrollo Agrlcola (1966) pA bas ay folkrakningssíffror
frán 1961 (VI peruanska folkrákníngen). Primarmaterial In-
stituto Nacional de Planificación del Perú, Dirección Nacio-
nal de Estadistica y Censos, mars 1964.

1. Inkluderar den del ay befo1kningen som inte medtagits i
folkrákningen och som beraknas till 412718 personer och
urskogens befolkning uppskattad t:ill 100830 personer.

1'1.4

Appendix 11

Den peruanska belolkningens [árdelning eiter regioner
uppdelad i stads- och lantbefolkning

Region Totall Stadsbefolkn Lantbefolkn
Procent
lantbefolk-
ning i re-
gionen

Kálla: Uppskattningar gjorda ay Comité Interamericano de
Desarrollo Agrícola (1966) pA bas ay folkrakningssiffror frán
1961 (VI peruanska folkrakníngen). Primarrnaterial: Instituto
Nacional de Planificación del Perú, Dirección Nacional de
Estadística y Censos, mars 1964.

Kust 3 433 801 .
Berg 5853714
Urskog 1 132842

Total 10 420 357

1. se appendix I

2594888
1789931

313 359 .
4698178

838913
4063783

819483
5722179

24,4
69,4
72,3
54,9
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Appendix III

Peru: Utnyttiande av jorden

Typ Totalt
(i 1000 ha)

Yta
Procent
av den to-
talaytan

Procent av
ytan i gárdar

Landets total a yta 128,5 100,0
Yrta i girdar 18,6 14,5 100,0
Uppodlad mallk 2,5 2,0 13,7
Naturliga beten 9,1 7,1 49,1
Skog och berg 2,2 1,8 12,3
Odlingsbar ej
bearbetad 1,3 1,0 7).
Improdulctiv jord 3,2 2,6 17,7

Kiüla: Sammanstalld av Comité Interamericano de Desar-
rollo Agricola (1966) pa bas av siffror som framkom vid
den peruanska jordrlikningen (Censo Agropecuario Peruano),
2 ~li 1961. Primli.rmaterial, november 1963. Instituto Na-
cional de Planificación, Lima,
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Appendix IV

lordbruksenheter registrerade i Perut

Antal % lOOOba %

Kiilla: Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (1966)
pl uppgifter frán Instituto Nacional de Planificación del
Perú. Forhandematerial, 1963.

1. De nordamerikanska investeringarna i jord utgór en va-
sentlig del av det peruanska latifundíet, Erhállna genom
olagliga eller lagliga medel, beharskar de nordamerikanska
intressena omráden som ibland kan omfatta hela provinser,
som ar fallet med Cerro de Paseo Copper Corp. med 320000
hektar ftir boskapsskétsel och en yta som totalt omfattar
500 000 till storsta delen ímproduktíva hektar. (Andra fore-
tag, som W.R. Grace and Co., Gildemeister y Cia. och Le
Tourneau Inc., ager sammanlagt en yta pa en och en balv
miljon hektar.) Dessa markinnehav utgor aven en del av
den utlandska exploateringen av landets rávaror. Cerro de
Paseo kontrollerar delar av metalltillverkningen och 60 pro-
cent av energiproduktionen genom Líght and Power Co.;
W.R. Grace and Co., innehar fabriker für sockerframstáll-
ning och kontrollerar textilindustrier, huvuddelen ay tíll-
verkningen ay málarfárg liksom flygbolaget Pan American
Grace (Panagra), Som vanligt ar vid nordamerikanska in-
,:e~teringar finas det ett omfattande samrore mellan de po-
htíska kretsarna i USA och dessa fóretag, Till exempel, W.I.
Monell, chef for Grace, var statssekreterare i forsvarsdepar-

Mindre
Frán
Frán
Frán
Frán
Fran
Frán
Mer

an 1 290900
1 till 5 ,417357
5 till 20 107199

20 till 100 24 628
100 till 500 8081
500 su 1 000 1 585

1000 un 2500 1116
ano 2500 1 091

Totalt 851 957

34,2
49,0
12,6
2,9
0,9
0,2
0,1
0,1

100,0

128 0,6
927 4,9
879 4,7
980 5,2

1625 8,7
1065 6,2
1659 8,8

11342 60,9
18605 100,0
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tementet (secretario de Defensa) mellan aren 1949--1957;
styrelsemedlemrnar i flera nordamerikanska foretag med in-
tressen i Peru ár ocksá medlemmar i bolagsledningen for
Ohase Manhattan Bank.
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