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S.e·--ciiteckning på sidan 1
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F: Ydrhöret återupptas klockan 14.20

Föremål 25. En fotostatkopia på fyra sidor, av ett brev
till I/Abu Leila, DPFLP i Beirut" och undertecknat av eller
med "Abu lad". Vcm har skrivit det här brevet?

L'

G: Det är jag som har författat det her brevet, cen jag har
inte undertecknat det. Undertecknandet "Abu lad" är inte
ett naon utan en beteckning som inne ber för mottagaren att
det tir ett ärende utav stor vikt, och det är bara ett fåtal
personer i Sveri~Q som skulle kunna använda den beteckningen

(;för undertecknande. Abu LElLA är on person som sitter i
ledningen för cn utav dom mera framträdande palestinSka
befri~lseorganisationorna, nämligen som det står här,
"DPFLP". DPFLP uttyds på engelska Democratic Popular
]Tont for Libcretion of Palestinc. Dvs Deookratiska Folk-
fronten för Palestinas befrielse. DPFLP är en marxist-
leninistisk organisation, dvs på vanligt språkbruk en kom-
munistisk organisation, till skillnad från viss~ andra
palestinska befrielserörelser som har en mera allmän
nationalistisk inriktning. Bakgrunden till det här bre-
vot, som avsändes med kurir till Mellanöstern, någon gång
i noveober 1972. är följande:

L_
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Vi hade kommit i vårt arbete så långt, att vi hade valt
att avslÖja, på det sätt son senare skedde, Gunnar EKBERG
som ett exempal på agenter för lB verksuoma inom politiska
svenska organisationer. Valet av just Gunnar EKBERG hade
träffats av flera anledninGar. Dels så kunde man här med
en enda person, knyta IB:s verksamhet till flera politiska
organisationer. Dels kunde man också m~d hjclp utav en enda
person illustrera lB: s samarbete på ett reguljärt stitt ned.
frätlIIland e oakt. Det var ntimlisen, och det har varit hela
tiden i våra avgöranden, betydels~fullt att vara s~ spar-
samma som nöjligt Ded att st~lla ut personer offentligen
som ko~mor att kunna dr~bbas hårt, socialt utav det.

v

De frågeställninGar so~ tas upp i det här brevet, gäller
unBefär följ~de: Här finns en b~skrivning utav Gunnar
EKBERGs vorksamhet, med några exempel utav enskilda opora-
tioner, inbrott och liknande. Här finns en redogörelse för
hur Gunnar EKBERG kom in i verksamheten. vad h~ själv kan
förmodas ha för kunskaper OD den organisation, som i själva
verket är hans uppdragsgivare, nämligen lB. under det att
hen själv förmodligen föreställer sig att han arbetar åt
Försvarsstaben. Här rekomm~ndoras denna organisation, DPFLP,
att vid ltigligt tillfälle underkasta Gunnar EKBERG, förhör
i Beirut. Därför att brevet är nämligen avsänt alldeles
innan Gunnar EKBERG hede för avsikt att resa till Beirut.
Det torde alltså röra sig om november 1972. Brevet reko~-
monderar alltså denna organisation, DPFLP, ~tt underkasta
Gunnar EKBERG förhör för att utröna ett antal frågeställ-
ningar som vid den här tiden var oklara för oss, här i
vårt arbete, nämligen viktigast, frågeställningen om '
Gunnar EKBERG inte arbetade, numera, alltså november 1972,
direkt för Israel i sttillet för åt den svonska militära un-
derrättelsetjänsten. Här ges en beskrivning på vilka
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