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SLAVARBm
Sydafrika använder svar

Mer än 100000 fångar "hy
betalar dem någon lön. Df
Isolera Sydafrikakommitt,
stoppa importen av frukt (
bar verkan.

Sverige importerar syda
nor, varav 36 procent, d v
ver. I dag råder det im por

Den argentinska regerin
pet Patagonien har uppfÖr1
är Argentina det nionde lar
Argentina är dock anläg~
kärnvapen.

Argentinas nye presider
tande kommer att använde
samtidigt avslog han i novI
kontrolleras av Internatior

Den 13 oktober dömdes
pen för att skapa förtroend
exil.

I samband med en annal
Alexander Shatravka och
spektive ett års fängelse. l
dokument mot gruppen. E;
roende fredsgrupp ett mis~
som kampen för fred är hu
Oinformerade personer ka
rustningsproblemen, säge,
skapande av förtroende m
ten, antisovjetiska. antisoc
politik och är västpropaga
pens appell säger att SovjE
löpningen och att det finns
de av att släppa loss en U

ILO-forskaren Yves Sabol

51 miljoner människor direl
som rör försvaren i världer

vidtagits åtgärder för att tr'
ekonomin till en uteslutar
mycket mer forsknil'19 om (
ga konsekvenserna aven v
FN :s_beräkningar skulle en l
arbetstillfällen.

51MIUONU

Förberedelsekom mil1en
har överlämnat en petition 1

I petitionen begär man en f

medeldisliJnsmis~iier il Tjel /
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FREEZE
Den mest laddade debatten var

väntad att bli den om stödet till

Freezekampanjen. Det visade sig
dock att en klar majoritet var mot
att CND skulle ställa sig bakom en
engelsk Freezekampanj som sågs
av de flesta som en reträtt till att
frysa in de missiler alla vill bli av
med. Samtidigt uttryckte alla tala
re sitt stöd för den amerikanska

rörelsen som en viktig del i den
internationella fredsrörelsen. A v

slutningsvis talade en representant
från Freezerörelsen om den förstå

else som hon hade inför det engel
ska beslutet; men poängterade
också vilken seger det skulle vara i'
fall Freezekampanjen skulle lyckasi USA.

har en tänkbar första användning;
det var två av huvudargumenten
mot en fortsatt NATO-anslutning.
Mycket liten tilltro till att reforme
ra NATO inifrån visades från
CNDs konferens som diirmed skil

jer sig från Labourpartiet som ej
vill lämna NATO.

n

LABOUR
Den resolution som togs med en

av de största majoriteterna var den
om ett ökat samarbete mellan
CND och arbetarrörelsen. Konfe

rensen speglade den växande en
heten inom labour och det faktum

att labours och fackföreningarnas
stöd till CND fördubblats enligt
årets finansiella rapport. Det gör
att arbetarrörelsen nu bidrar med

åtta gånger mer pengar än student
kårerna trots att deras bidrag är 5
gånger större än förra årets. Alltså

klarade CNDs ordförande att
hon vunnit sin vadslagning; för
svarsministerns anti-CND-kam
panj fick återupptas före julen
precis som hon förutsagt.

•I
Debatt splittrar oss, aktion

enar oss!
Så sa Joan Ruddock,

ordförande i Englands Cam
paign for Nuclear Disarma
ment (CND), efter CND:s
24:e årliga konferens den
andra och tredje december i
Sheffieid. Debatten under
konferensen hade varit livlig,
men stor enighet rådde om
de aktioner som ska genom
föras under våren.

Joan Ruddock var mycket
avspänd och nöjd efter kon
ferensen. Det finns växande
svårigheter med den inre de
mokratin, då rörelsen vuxit
sig mycket stor på kort tid.
Samtidigt visade konferen
sen stort förtroende för det
nationella rådet och för
CND:s ledning.

CND:s konferens är högsta be
slutande organ för de 82.000 natio
nella medlemmarna och har avgö
rande betydelse för de 300.000
medlemmar organiserade i lokala
grupperna anslutna till CND.
Trots den, nuvarande tillström

ningen på 1000 medlemmar i veck
an och en 60 procentig ökning av
antalet nationella medlemmar de
senaste året fanns det en anmärk

ningsvärd enhet på konferensen.

SAN ITY
En intressant sak var kritiken av

Sanity ("Englands svar på PAX")
som följde två linjer. Dels de som
kritiserade Sanity för alltför lite ut
bildande artiklar riktade inåt rörel
sen och dels de som ville ha mera
utå'triktade artiklar för allmänhe-

CIVIL OLYDNAD ten. Den nära nog omöjliga fråganDen fö~sta reso.lution konfe~e~- '.' .',; ;~_ ~.. ' ~, • :' !,,,,' 'o'i\~.' ~ur Sa n i,ty.skulletillfredsställa .allasen tog rorde aktioner mot mlSSI- " ' ,', 'HO<_ .' ' ••, onskemal Inom roreIsen lostes Inte
lerna och de var en av de många Joan Ruddoclc, CNO's d""- under konferensen. utan hänsköts
brådskande resolutioner som lagts rande .. or o till det nationella rådet. Att frågan
till den ursprungliga dagordning- • hänsköts dit visade dels konferen-
en. Den totala samstämmigheten trots den fortfarande stora förank- sens stora förtroende för det valda
inför icke-våldsaktioner och civil ringen bland unga människor så r~det och deras förtroende för Sa-

o~ydnad var så djup att saken inte ökar betydelsen av arbetarrörelsen n.~ty.~om bland ann~t lyckats över
dIskuterades nämnvärt. Det var in- för fredsarbetet iEngland. forvantan med att varva annonsö-
gen som ifrågasatte den skarpa for- En självklar stridsfråga är NA- rer och bringa ner förlustsiffrorna.
mule ringen i resolutionen: "att TO. Går det att tala mot F.rågan om en nationell aktion
med alla icke-vålds medel göra NATO-anslutningen och ändå bi- för både kvinnor och män vid Gre-

d~t prak.tH;~t om,?jligt att an- b~hålla CNDs trovärdighet; eller enham Common rörde upp en
vanda missIlerna samt att fort- blir man av den breda opinionen gammal debatt. Den slutade med
sätta aktionerna och: "intensi- betraktad som fosterlandsförräda- ett stort stöd för Greenham Com-
tiera dem tills missilerna blir re i fall man tar avstånd från NA- monkvinnornas linje och aktionen

nyttade från landet" TO. Konferensen beslutade att ar- den Il december stöddes av CND
Ett av tecknen på CNDs st yr- beta mot en fortsatt NA TO-anslut- som en aktion för enbarl-kvinnlJr

ka är regeringens rädsla. Den ning. Hotet som missilerna utgör att delta direkt i._Så-slutade även

ar:t!-CND kampanj som fått en här och den hårda oresonliga linje denna ~amla-strids~råga. i en stor
mIljon pund av skattebetalarnas som toryregeringen har tillsal!l~enhet pa den, handlmgs\'IIltga 24:e
pengar lades ner i september då mans med en känsla av_medvind av CND:s arhga konferenser i
en ivrigt önsketänkande Micha- för CND gjorde att en i1flrd resolu- Sheffield den andra och tredje de-
el Hesseltine dödförklarat CND. tionJI1ot N:t\TO togs. NA TOs stra- cember Il)S~.

Och nu på CNDs konfere~r., tegi är baserad på atomvapen och ANDRt:AS PElTERSSON
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