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Interview med Roman Smigielski (fra "Støt Solidaritet"), der 
til Connie Hedegaard om danskernes forhold til friheden 
siger: "Man kan ikke forstå noget, man aldrig lægger mærke 
til. En fugl, der flyver i naturen, forstår ikke, hvor fri den er i 
modsætning til fuglen i buret. De, der forstår, at de er lukket 
inde, forstår frihed bedre, end de der har den".

"Historien er noget der sker hver dag"
siger Roman Smigielski fra "Støt Solidarność" i dette interview med Studenteravisen

?



Hvordan ser I her på Solidaritets rolle i Polen i øjeblikket og på udviklingen 

Ja, det er altid svært at spå om fremtiden, men én ting er sikkert: Solidaritet eksisterer og 
fortsætter, og vi er klar over og, folk i Polen er klar over, at det er en lang proces, men det er jo 
derfor de arbejder og udgiver i tusindvis af undergrundsblade og ca. 80 % af arbejderne betaler 
stadig kontingent.

?



Uanset hvad myndighederne siger?

Nemlig. Solidaritet er opløst som organisation. Det er forbudt at være medlem. Man risikerer op 
til 3 års fængsel bare for medlemskab, men alligevel betaler 80 % af arbejderne kontingent! Så 
vi fortsætter, og selv om man er klar over, at det kan tage lang tid, håber man stadig, at man ved 
at give massiv modstand kan opnå noget.

?



Hvor mange af Jeres oprindelige krav er egentlig gennemført?

Ja, hvis vi tager de 21 punkter i Gdansk-aftalen, så drejede de første to punkter sig om de frie 
fagforeninger, og de virkede i halvandet års tid, men nu duer de ikke mere. Det eneste der eksis-
terer i dag er rationeringsmærkerne, som arbejderne selv havde bedt om, men så vidt jeg har 
forstået, vil regeringen også afskaffe dem efterhånden.

?



Og det er ikke fordi, der er kommet flere varer?

Nej, nu forhøjer de jo priserne igen pr. l. januar med 30 %, og l. januar i år blev de forhøjet med 
50-60%. Levestandarden er faldet betydeligt. Ikke som i Danmark hvor man taler om et par 
procent, nej derovre er den i løbet af to år blevet halveret, og dertil kommer stigningerne til 
januar. Så befolkningen har ikke råd til at købe rationeringsmærker, derfor er de ikke længere 
nødvendige.

?



Har du nogen fornemmelse af, om det arbejde Solidaritet har gjort har smittet af på 
de andre østeuropæiske lande?

Ja, men det gør det langsomt, man kan ikke forvente, at det sker med det samme. Før Solidaritet 
opstod i Polen, var vi nogle grupper, ligesom man i dag kan finde grupper i alle østlande. Man 
hører mest om de russiske dissidenter men også om den tjekkiske Charta 77. Og man hører mere 
og mere om, at der i Ungarn findes grupper i retning af Solidarność. Man kan sammenligne dem 
med KOR i Polen, og KOR eksisterede faktisk i fire år, før det skete i Polen. Både Charta 77 og de 
ungarske og russiske og også østtyske grupper har allerede eksisteret længere end de fire år, det 
tog KOR at nå de nuværende resultater...



?



Har det så givet dem noget optimisme at se Solidarność, eller har det virket modsat, 
at de siger, at det alligevel ikke har hjulpet så meget? 

Jeg tror nok, at det giver det bedste billede af det, at skitsere udviklingen i Polen: I '68 var der et 
mindre studenteroprør i Polen, og da var arbejderne ikke med. To år senere i '70 var arbejderne 
med, men her var de intellektuelle og studenterne ikke med. Men da så i '76 to fabrikker strejker, 
indser de intellektuelle nødvendigheden af at hjælpe arbejderne i Ursus og Radom, og så kommer 
tingene i skred. Der oprettes en komité, KOR (Komitéen til arbejdernes forsvar), som senere ved 
Solidaritets kongres i efteråret '81 opløste sig selv. Nu hvor vi havde fået Solidaritet, behøvede 
arbejderne ikke andre til at hjælpe sig. Men den dag i dag sidder folkene bag KOR stadig i fæng-
sel, fordi partifunktionærerne mener, og det mener de med rette, at det er dem, der havde stor 
indflydelse på udviklingen i Polen. Men selvfølgelig har alle disse erfaringer hjulpet grupper i andre 
østlande til at se, hvor langt de kan gå, og hvordan de skal arbejde. Jeg ved blandt andet fra 
Sovjetunionen, at man her arbejder på frie fagforeninger. Det man hele tiden skal sørge for er at 
arbejde inden for de lovgivningsmæssige rammer. Og det bemærkelsesværdige er jo, at i selve 
lovgivningen før Solidaritets tid - og stadig i de andre østlande - er der ikke taget hensyn til, at 
sådan noget overhovedet kan ske. Det vil sige, at KOR har arbejdet fuldstændig lovligt, hvis man 
tager Grundlovens ord for pålydende. De læste sig til, hvad de kunne og hvad de ikke kunne, og 
så holdt de sig inden for de rammer. På den måde var det muligt at oprette fagforeningerne - i 
følge loven. De skulle bare godkendes af myndighederne.

?



Men for at du skal kunne forsvare, at folk tager væk fra Polen, må du moralsk kræve, 
at de virkelig gør en indsats for Polen i Vesten? 

Ja, det vil jeg, men mennesker er forskellige, og der findes folk, der slet ikke vil have noget med 
politik at gøre, og folk der mener, at kampen er håbløs.

?



I følge uofficielle tal skal ca. ½ million polakker have forladt landet siden krigsretstil-
standens indførelse. Den enkelte polak kan have mange personlige grunde til at 
forlade landet, men ser du ikke en konflikt i, at en halv million mennesker af dem, 
som egentlig skulle kæmpe imod systemet, rejser væk? 

Jo, men der er mange forskellige begrundelser. Det er klart, at man skal kæmpe imod systemet i 
Polen, men ikke uden hjælp her vestfra. Det ville være en meget svær opgave og dårligt organis-
eret, og mange af os kan gøre mere nytte her end i Polen.

?



Hvor I skal arbejde under jorden?

Nemlig. Her kan vi hjælpe. Og der mangler ikke folk under jorden i Polen, men der mangler stadig 
væk hjælp til Polen fra udlandet.

?



Føler I det stærkt, når I er her som enkeltpersoner. Føler I Jer meget isoleret?

Ja, i høj grad. Jeg tror nok, at der er forskel på mentaliteten. Selv om vi er naboer, er der meget 
store forskelle. Vi er blandt andet mere interesseret i politik.

?



Fordi I har haft problemerne tættere inde på livet?

Ja, og ikke kun os men flere generationer af polakker har vidst, at historie ikke er noget, men 
læser i bøger, det er noget, der sker hver dag.

?



Og folk der mener at de kun har ét liv og det skal leves bedst muligt?

Ja, det skal udnyttes. Og man har måske børn, familie osv. Der findes også nogle som simpelt hen 
er materielt indstillet. De er ligeglade med Solidarność, Sovjet osv., bare de har det godt. Der er 
helt forskellige grunde. Men personligt mener jeg, at polakker i Vesten er forpligtet til at hjælpe 
sagen mest muligt. Og om det er økonomisk er én sag, men vigtigst er nok at man udspreder 
informationer om, at der findes et polsk problem.

?



Hvordan føler du så, at det bliver modtaget f.eks. i Danmark?

Det er meget forskelligt. I første omgang fik vi en meget stor folkelig opbakning, mens alle de 
officielle myndigheder og fagforeninger var meget skeptiske. Efterhånden som den folkelige opba-
kning er dalet - i takt med at folk ikke længere er bombarderet af aviser, fjernsyn etc. - så har 
fagforeningerne hjulpet lidt. Nu er der sådan set en stille periode, men så snart der sker et eller 
andet i Polen øges interessen, og generelt er interessen for Polen gevaldig stor. For få år siden 
vidste folk knap nok, hvor Polen ligger, ligeså vel som polakkerne ved meget lidt om Danmark.



?



Er I mere idealister?

Ja, og romantikere. Det er igen begrundet i den polske historie. Man har altid måttet kæmpe imod 
fjender. Fredens år har været få i Polen, hvor man altid har været klemt inde mellem Europas to 
mest ekspansionistiske magter, - Rusland og Tyskland.

?



Nu siger du, I er romantikere og idealister, - hvordan vil du så karakterisere danskerne?

I er tilsyneladende mere kølige. I viser ikke Jeres følelser så meget som polakker gør. Når man 
kender Jer er I mere åbne, men i starten virker I kølige med en slags distance til tingene, mens 
vi kan fare i de forkerte ting lige med det samme. Det er ligesom I er mere bange for at få tingene 
frem, mens vi ikke tænker så meget på det.

?



Kommer det også til udtryk politisk?

Jeg vil sige det på den måde, at ser man på de danske politikere - f.eks. i Folketinget (og nu 
sammenligner jeg ikke med de polske politikere i dag, for det er noget andet), så kunne jeg godt 
forestille mig en polsk politiker som Erhard Jakobsen, én som ikke er bange for at sige, hvad han 
mener, skælde ud osv. Vi er mere sydlændinge i forhold til Jer, temperamentsmæssigt. Til 
gengæld virker I helt sydlandske i forhold til svenskerne, som er meget mere stive og formelle.

?



Hvordan ser du som polak - som idealist og romantiker - på den danske fredsbevægelse?

Jeg vil gerne starte med at sige, at der også findes gode mennesker i den danske fredsbevægelse, 
men altså - de er naive! De er simpelthen naive! De kan ikke se den virkelige sammenhæng i 
tingene. De har ikke forstået, at hvis man ser en modstander med våben i hånd, så skal man ikke 
fortælle, at så kaster vi bare vores våben, så er det i orden.

?



Det har I lært ikke betaler sig?

Ja, tværtimod! Jeg mener, at det bedste, der kunne ske angående våbenkapløbet, er det, Reagan 
talte om i begyndelsen af i år, altså at de begynder at arbejde med laser-våben.

?



Men det ser fredsbevægelsen jo som en udvidelse af våbenkapløbet?

Ja, og det er fuldstændig forkert. Ingen ville jo eje atomvåben, hvis der ville være fare for, at de 
så snart de blev affyret, kunne tilintetgøres over ens eget område. Jeg tror, at det er en virkelig 
løsning i våbenkapløbet, at man udvikler dette våben, som overhovedet ikke kan betegnes som 
et angrebsvåben, det er et forsvarsvåben.

?



Forstår danskerne begrebet frihed?

Nej, det tror jeg ikke. Man kan ikke forstå noget, man aldrig lægger mærke til. En fugl der flyver 
i naturen, forstår ikke hvor fri den er i modsætning til fuglen i buret. De, der forstår, at de er lukket 
inde, forstår frihed bedre, end de der har den.

?



Så har I også her en mission i Danmark?

Ja, på en måde, men det er svært. Vi kan måske lettere oplyse om Polen, end at fortælle dansk-
erne hvor frie de er!

?



Men det er vel to sider af samme sag? Eller ser vi ikke sammenhængen?

Nej, de fleste danskere tager friheden som en selvfølge. Ligesom luft. Mange ting fatter de ikke, 
når jeg fortæller om, hvad der foregår i Polen. De hører ordene, og de forstår dem, men alligevel 
går det ikke rigtig ind. Det er ligesom der findes en tvivl inden i, selv om de siger ja. I modsætning 
til de danskere, der har været på om end bare et kort besøg i Polen... så behøver jeg ikke forklare 
noget som helst.

?



Så har de følt det?

Ja, også selv om de ikke har talt med nogen. De har bare gået på gaden i Polen. Mere skal der 
ikke til...


