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Fem örnsköldsviksbor
åker till Stockholm nåsta
helg för att delta i Folkriks-
dag mot apartheid. Det är
en stor manifestation mot
förtrycket .i Sydafrika och
Namibia. Over 900 delega-
ter från partier och orga-
nisationer i Sverige kom-
rner att finnas dår.

Id6n till en folkriksdag mot
apartheid kom vid.ett FN-forum
som hölls 1982. Folkriksdagar
hade då redan hållits vid ett Par
tillfällen men på temat nedrust-
ning.

9OO d,elegater
I samarbete med Isolera SYd-

afrikakommitt6n - ISAK
började så Svenska FN-för-
bundet arbeta med förberedel-
serna av folkriksdagen. Man
trodde från början att omkring
200 anmälningar skulle komma
in men det skulle bii betydligt
fler. När det hade kommit in
1 000 fick arrangörerna sätta
stopp" Organisationerna fick
begrånsa antalet delegater och
nu har man alltså kommit ner
till omkring 900 delegater totalt.

- Här finns representanter
för alla politiska partier, alla
ideella organisationer, fackför-
bund, studieförbund, osv, sä-
ger Arne Berglund, ordförande
i Örnsköldsviks FN-förbund.
Han kommer själv att delta,
som styrelseledamot i Svenska
FN-förbundet.

De övriga delegaterna från
Örnsköldsvik iir Stellan Bäck-
lund för ABF, Annalena Erkdn
för Örnsköldsviks FN-förening,
Torbjörn Lindgren för Väster-
norrlands läns FN-distrikt och
Gun Abrahamsson för Örns-
köidsviks lokalavdelning för
Svenska Lärarförbundet.

Ard,östgflla
Folkriksdagen kommer att

öppnas freJag 21 februari med
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ett invigningstal av Olof Palme.
Då deltar också ANC's ordfö-
rande Oliver Tambo. Första
kvållen blir det också artistgala
med både svenska och sydafri-
kanska artister.

Under lördagen ska delega-
terna arbeta i utskott, sex styc-
ken med 150 delegater i varje.
Då ska de behandla de motio-
ner - ett 80-tal - som kommit
in. Lördagen avslutas med en
midnattsmässa mot apartheid
dir biskopen predikar.

På söndagen samlas alla dele-
gaterna igen för att besluta om
motionerna. Tanken är att man
vid avslutningen av folkriks-
dagen ska ho xommit fram till
ett handlingsprogram för kam-
pen mot apartheid.
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- Den hår folkriksdagen

mot apartheid är unik i värl-
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o Arne Berglund, Annalena Erkön, Torbiörn Lindgreryt. ocl Stellan-Biickluy{ s\a alla..åka ned till
Fotkriksd,aien mot apaiiheid i Stocieholm niista kelg. Den fem_te delegaten från Ornsköldsuik, Gun

Abrahamsson sakmas På bilden.

den, säger Stellan Bäcklund.
Inget annat land har gjort en så
kraftfull manifestation mot för-
tryeket.

Och folkriksdagen mot aPart-
heid ska inte bli den slutgiltiga

manifestationen.

- Det man hoppas är att det
ska bli en fortsätining. såger
Anna Lena Erk6n. Det får inte
stanna av efter det här.


