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en praktiska solidariteten med befrielserörelserna i södra Afrika växte fram
genom insikten om behovet av en rättvis
världsordning, en hållbar utveckling och resurshänsyn. Idéutvecklingen, som var helt avgörande
vid övergången till att inleda stöd till befrielserörelserna, omfattade endast fyra (inklusive Brödet
& Fiskarna) av de cirka tio Emmausgrupper som
fanns i Sverige. De huvudsakliga inspirationskällorna skiljde sig något åt på så sätt att de tre
Emmausgrupperna hämtade dem från vänsterrörelsen och marxistisk teori, medan Brödet och
Fiskarna hämtade sin huvudsakliga inspiration
ur den kristna radikala rörelsen. Det gemensamma ställningstagandet innebar en insikt om att
stöd endast kan bli meningsfullt om själva grundorsaken till orättvisorna angrips. Stödet riktades
till rörelser som skapats i den egna verkligheten,

D

Gatuteater mot ASEA:s agerande i Sydafrika.

»Förutsättningarna för den praktiska
solidariteten gavs av vårt samhälles
överskott på kläder och materiel
och allmänhetens förtroende för
insamlingsverksamheten.«
av människor som själva arbetade för att förändra sin situation och de orättvisa strukturerna.
Stödet innebar en resursöverföring i form av kläder, materiel och kontanta medel.
Solidaritetens djup återfanns dels i dess stillsamma protest mot världsordningen genom det
praktiska vardagliga arbetet, i solidaritet med och
för alla människors lika värde och rätt till självbestämmande. Dels i vreden över orättvisorna, vilket manifesterades genom ett aktivt deltagande i
det opinionsbildande arbetet för befrielserörelserna, mot kolonialism och apartheid.
Förutsättningarna för den praktiska solidariteten gavs av vårt samhälles överskott på kläder och
materiel och allmänhetens förtroende för insamlingsverksamheten. Återbruket av dessa resurser
var och är fortfarande medlet för gruppernas
praktiska solidaritetsarbete. Det här utrymmet
har förändrats över tid och ända in på -talet
pågick exempelvis ett »klädkrig« där de tre
Emmausgrupperna samt Brödet & Fiskarna
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fanns på den ena sidan och de kommersiella insamlingsföretagen på den andra sidan. Den praktiska solidaritetens vardag bestod och består i
huvudsak av ett arbete i en dammig och smutsig
miljö, föga glamoröst och organisationerna var
och är även med anledning av detta, beroende av
ett levande engagemang för att kunna fortsätta
och utveckla sin verksamhet.
Organisationernas utveckling gestaltar idéernas förändring och de ekonomiska förutsättningarnas förändring över tid. Hela tiden har organisationerna varit beroende av personer som haft
förmågan att se föreningens roll och möjligheter i
kampen för en rättvis världsordning och personer som haft förmågan att möta de förändrade
ekonomiska förutsättningarna. Över tid har de
ekonomiska förutsättningarna för den praktiska
solidariteten förändrats markant och därmed
finansieringen av verksamheten. De inledande
åren finansierades verksamheten enbart genom
försäljning av lump och annat insamlat på loppmarknader. Från och med  bistod SIDA med
bidrag för frakterna och genom förhandlingar
 förbättrades avtalet avsevärt mellan de fyra
grupperna och SIDA. Försäljningsintäkterna hos
organisationerna ökade, men den kraftigaste
satsningen på egna intäkter och effektivisering
kom först under -talet som en konsekvens av
kraftigt minskande SIDA-anslag. Förmågan till
anpassning var det som avgjorde och fortfarande
avgör storleken på solidaritetsstödet och därmed
organisationernas existensberättigande.
Rötterna till gruppernas praktiska solidaritetsarbete finner man i Emmausrörelsen, grundad av
6

Abbé Pierre  i Frankrike. I den här boken om
Praktisk Solidaritets medlemsorganisationer levandegörs utvecklingen, motiven för stödet, det
praktiska arbetssättet och exempel på hur samarbetet med och kampanjarbetet för befrielserörelser och frontstater tagit sig uttryck. Förhoppningen är att boken skall vara ett stöd och en
inspirationskälla för nya initiativ, där återbruk av
samhällets överskottsvaror blir till ett solidaritetsstöd. Syftet med boken är också att belysa den
praktiska solidaritetens identitet och därigenom
ge dagens solidaritetsarbetare inom organisationerna möjlighet att, med utgångspunkt i historien, ta ut riktningen i framtidens solidaritetsarbete.
DENNA BOK ÄR EN AV FEM delar i ett historiepro-

jekt, vilket behandlar det svenska solidaritetsarbetet med befrielserörelserna i södra Afrika, fram
till , när Sydafrika slutgiltigt blev fritt från
apartheidsystemet. Jag gör inga anspråk på att
boken är ett heltäckande dokument för PS (Praktisk Solidaritet) medlemsorganisationers historia. Ambitionen har varit att levandegöra de väsentliga skeendena över tid och göra det möjligt
för läsaren att tillgodogöra sig utvecklingen,
bevekelsegrunder och väsentliga faktorer som
inverkat på densamma. De övriga böckerna ges
ut av Afrikagrupperna, Isolera Sydafrika kommittén (ISAK), arbetarrörelsen och kyrkorna.
Historieprojektet finansieras till största delen av
SIDA genom Nordiska Afrika-institutet.
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Inger Holmberg och Anna Olsson bland Sundsvallsbalar.
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Abbé Pierre på
besök hos Emmaus
Stockholm 1971.
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Abbé Pierre
Abbé Pierre föddes i Lyon  av välbärgade föräldrar. Hans far hade ett stort socialt intresse och
sonen blev mycket tidigt engagerad i andra människors livsvillkor. Vid  års ålder skänkte han
bort sitt arv och blev munk. Under andra
världskriget var han fältpräst och deltog i motståndsrörelsen mot tyskarna. Därefter blev han
medlem av Nationalförsamlingen (den franska
riksdagen).
Efter andra världskriget började Abbé Pierre
att fundera kring förebyggande åtgärder, för att
motverka en upprepning av krigen. Han försökte
identifiera grogrunden och orsakerna bakom
krig. Han kom fram till att en varaktig fred inte
kan uppnås om det saknas medmänsklig förståelse och samarbete på bred front. Detta att det till
syvende och sist är de små mänskliga relationerna
som betyder något, kom att bli grundtanken i allt
Abbé Pierres arbete.

Hur Emmaus startade
 mötte Abbé Pierre en man som hette
Georges som hade det svårt både själsligt och
materiellt och gick i självmordstankar. Mötet
med Georges kom att betyda mycket för Abbé
Pierres kommande arbete. Abbé Pierre kom fram
12

till att välgörenhetstänkandet utgår ifrån att själsligt elände är ett resultat av materiell fattigdom.
Detta i sin yttersta konsekvens innebär då att
lycka kan köpas för pengar. Abbé Pierre visad att
det som behövs är livsbejakande förbindelser
mellan människor. Och livsbejakande är att veta,
att allt ens slit och hårda arbete hjälper andra
människor. Georges var den förste som flyttade
in i Abbé Pierres eget hus och delade Abbé Pierres
arbetsbördor. Abbé Pierre betraktar mötet med
Georges som starten för Emmaus. Abbé Pierres
gamla hus gavs namnet Emmaus, efter en by i
Palestina. Enligt Bibeln var det på väg till
Emmaus som lärjungarna mötte Jesus efter uppståndelsen, vilket ingav dem nytt hopp. Namnet
Emmaus följde med till alla grupper som senare
kom till och blev även namnet på den rörelse som
nu sträcker sig över hela världen. Emmaus International heter den organisation som samlar alla
Emmausgrupper över världen (www.emmausinternational.org).
Den palestinska byn Emmaus finns inte kvar i
dag, de tvåtusen palestinska byinvånarna fördrevs i juni  när Israel ockuperade Västbanken och platsen där Emmaus låg kallas sedan 
för Canada park.
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Emmaus i Paris sommaren 1960. Stellan Sandberg samtalar med Abbé Pierre

Lump blir till stöd
 lämnade Abbé Pierre Nationaförsamlingen.
Han upplevde arbetet där som ett slöseri med tid,
att ingen verklig vilja fanns att vidta åtgärder för
att lösa problemen. Han föresatte sig att istället
anta detta arbete tillsammans med sina vänner i
Den stillsamma vreden

huset. Som medlem i deputeradekammaren hade
han haft en inkomst. Nu blev de tvungna att söka
efter andra inkomstmöjligheter. En av männen i
huset berättade om sitt tidigare arbete, som
lumpsamlare och påstod att det var en guldgruva.
Man började därför samla textil-lump och skrot.
13
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Samhällets avfall fick på detta sätt avsättning och
man bidrog till att industrisamhällets produktionskedja slöts och spillprodukterna gick in i
industrin igen, till förmån för de sämst ställda.
 hemsöktes Frankrike av en vargavinter.
Bostadsbristen var skriande, tusentals hemlösa
hade ingenstans att söka skydd, undan kylan.
Den tredje januari samma år röstade Nationalförsamlingen ner förslaget att avsätta medel för
byggandet av nödbostäder. Under den följande
natten frös en liten pojke ihjäl, i en av Paris förorter. När Abbé Pierre då bad om hjälp för de hemlösa, genom den franska radion, blev responsen
enorm. Ur detta växte Emmausrörelsen, som i
dag är världsomspännande och omfattar omkring  grupper i cirka  länder.
Emmausrörelsen uppstod alltså i november
. I ett möte mellan människor som blivit
medvetna om sin privilegierade situation och sitt
sociala ansvar i en orättvis värld och människor
som inte längre hade något att leva för. Övertygade om att det är genom att befria andra som man
befriar sig själv, beslöt de att förena sina viljor och
krafter för att hjälpa varandra och de nödlidande.
För detta ändamål bildades kommuniteter
(arbets- och boendekollektiv), som arbetar för att
leva och ge, det är dessa som utgör Emmaus
insamlingsgrupper. Dessutom bildades vängrupper och volontärgrupper. Svalorna heter de
svenska volontärgrupper som samlar in pengar
och skickar ut volontärer för arbete i Latinamerika och Indien.
Klart och tydligt uttrycks Emmaus-ideologin
genom att det som bäst hjälper en människa är
14

att ge henne något att leva för och inte enbart
något att leva av. Att sträcka ut en hjälpande hand
är stort, men att ge den behövande möjlighet att i
sin tur räcka handen till en annan medmänniska
i nöd är större.

Emmaus kommer till Sverige
Abbé Pierre besökte Sandinavien under hösten
. Han höll då föredrag i Lund, Göteborg,
Stockholm, Helsingfors, Oslo och slutligen i
Uppsala. Han talade även i Sverige under , då
i Malmö och Stockholm. Abbé Pierre berättade
om hur Emmausrörelsen kommit till stånd och
hur den sedan  förgrenat sig ut över världen.
Hans föredrag blev överallt en upplevelse för
åhörarna. I Sverige bildades den första Emmausgruppen i Lund .

Lumpsamlarna i Lund. Inga Sandberg står längst till vänster och Stellan Sandberg är tredje person från vänster.
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Emmaus Manifest

Emmaus etableras
i Sverige
Våren  råkade Stellan och Inga
Sandberg läsa en artikel i en kvällstidning om Abbé Pierre, fattigpräsen
i Paris som startat ett lumpsamlarkollektiv. Artikeln berörde dem
mycket och till sommaren reste de
ner till Paris för att arbeta med
Emmaus i Neuilly-Plasance.
De var tillbaka i Sverige när Abbé
Pierre kom till Malmö, hösten .
I den stora aulan på Sankt Petriskolan i Malmö talade Abbé Pierre
om de fattiga folkens rättigheter,
detta långt innan ord som u-land
och u-hjälp fått genomslag i Sverige. Han talade om hur konflikten i
världen inte bara gäller Öst och
Väst, utan framförallt Nord och
Syd. Han förklarade att mycket av
den tekniska och ekonomiska hjälpen som ges får så lite verkan för
att det inte finns några personliga
relationer med människorna på
ort och ställe.
Dagen efter mötet i Malmö
träffade Stellan Sandberg Abbé
Pierre för ett mer privat möte.
Abbé Pierre kände till att Stellan
arbetat en tid på Emmaus i Paris
och hoppades att han ville använda erfarenheterna därifrån i SveriDen stillsamma vreden

Vår princip är den lag som hela män
skligheten är beroende av för ett men
ingsfullt liv, en verklig fred och glädje hos
varje individ och samhälle:
»Se först till deras behov som är säm
re lottade än du själv.«
»Kämpa först för och med dem som
har det svårast.«
Vår övertygelse är att iakttagandet av
denna lag befrämjar sökandet efter rätt
visa och följaktligen efter fred mellan män
niskor.
Vårt mål är att handla så att varje män
niska, varje samhälle och varje nation
kan leva, förändras och fulländas i
ett ömsesidigt utbyte där alla har sam
ma
värde.
Vår metod är att skapa, stödja och
aktivera miljöer i vilka alla känner sig
fria
och respekterade och därigenom kan
förverkliga sig själva och hjälpa vara
ndra.
Vårt första medel där så är möjligt,
är att taga vara på användbara överflö
dsprodukter, t.ex. genom lumpinsaml
ingar för att öka resurserna för trän
gan
de
solidaritetsinsatser.
Alla andra medel som skapar medvete
nhet och som utmanar bör också anv
ändas med inriktningen att man själv
först verkar för och får andra att verk
a för
dem som har störst behov, genom att
dela deras kamp både privat och i sam
hället, tills orsakerna till all nöd är undanrö
jda.
Vår frihet. EMMAUS är vid utförand
et av sin uppgift inte underställt någ
ot
annat ideal än det som uttrycks i dett
a Manifest och inte heller någon ann
an
auktoritet än sådan, som har tillsatts
inom rörelsen i enlighet med dennas
regler.
EMMAUS handlar i överensstämmel
se med FN:s deklaration om de män
skliga
rättigheterna, med rättvisa lagar i varj
e land och utan hänsyn till politisk upp
fattning, ras , språk, livsåskådning etc.
Det enda som krävs av den som vill
deltaga i rörelsens verksamhet är godkän
nande av innehållet i detta Manifest.
Våra medlemmar. Detta manifest utgö
r den enkla och klara grundvalen för
EMMAUS rörelsen. Det måste antagas
och tillämpas av varje grupp som öns
kar
vara en aktiv medlem av rörelsen.

15
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Ingrid Larris, Bernt Kviberg och andra ungdomar ute på insamling. Internationellt Emmausläger i Frankrike 1970.

ge. Han ville att Stellan skulle följa med upp till
Stockholm för att se vad som skulle kunna
komma ut av det. I Stockholm fanns det personer
som hade långt framskridna planer på att starta
en Emmausgrupp. Stellan fick frågan om han
kunde tänka sig att bli föreståndare. Stellan
avböjde eftersom han ville arbeta tillsammans
16

med människor, inte uppifrån som en socialarbetare.
På så sätt kom den första Emmausgruppen
istället att bildas den  februari  i en rivningsfastighet på Bruksgatan  i Lund. Vad de då
inte visste var att detta var början till ett Emmaus
som med tiden kom att växa ut till en stor rörelse,
Den stillsamma vreden
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Sortering inne på gården vid Bruksgatan i Lund.

med förgreningar över hela Sverige. Stellan och
Inga Sandberg var med och startade Emmaus i
Lund De var med och byggde upp grupperna i
Den stillsamma vreden

Uppsala och Stockholm och var sedan med och
grundade Emmaus Björkå .

17
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Insamling hos Emmaus lumpsamlare i Lund 1960.
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2.

FRAM TILL
1980
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Fnysinge loppis, tidigt 70-tal

Insamling på Emmaus Stockholm, tidigt 70-tal.

Den tidiga idé- och
organisationsutvecklingen
De fyra grupperna
Vid början av -talet fanns det cirka tio
Emmausgrupper i Sverige. Majoriteten av dessa
grupper fortsatte att arbeta lokalt med marginaliserade personer. På Fnysinge utanför Enköping,
Björkå utanför Åseda och Emmaus i Stockholm
däremot, inspirerades man av den politiska utvecklingen i världen. Tiden sjöd av de olika befrielserörelsernas kamp för frihet från kolonialmakterna. Kriget i Vietnam, befrielsekampen i Afrika
och befrielseteologin bidrog alla till det här politiska uppvaknandet. Brödet och Fiskarna som
20

bildades något senare, , hämtade de ursprungliga idéerna framförallt från befrielseteologin och de rörelser inom kyrkan som tog ställning i rättvisefrågorna.
Gemensamt för alla fyra grupperna var alltså
att de influerades av det omgivande samhällsklimatet, dess radikalisering och det växande stödet
för befrielserörelsernas självständighetskamp.
Grupperna tog fasta på Abbé Pierres ursprungsidé att det är orsakerna till fattigdomen som
måste angripas, med en speciell metod av hjälp
till självhjälp. Att stödet måste riktas till de mänDen stillsamma vreden
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niskor och rörelser som angriper de orättvisa
strukturerna. Att stödet endast på detta sätt blir
meningsfullt eftersom en hållbar och bestående
förändring endast kan uppnås om själva grundorsakerna till orättvisorna angrips. Med tiden
ökade också medvetenheten om att många av
dessa orsaker är ekonomiska och politiska.
När det gällde förutsättningarna för att leverera stöd var och är naturligtvis kvaliteten på det
insamlade av avgörande betydelse. De tidigaste
grupperna kallade sig ofta för lumpsamlare, vilket var vad det handlade om. Lumpen var den del
av textilierna som blev över när de användbara
kläderna och textilierna sorterats ut. Uppköpare
fanns för lumpen eftersom vissa industrier,
såsom pappersindustrin, hade användning för
detta textilavfall. Under de första åren gick
inkomsterna i huvudsak till att täcka organisationernas egna kostnader. Endast mindre kvantiteter kläder av humanitärt stöd gick till systerorganisationer i Asien eller Latinamerika. Andelen
användbara kläder ökade allteftersom och vid
mitten av -talet var det istället kläderna som
dominerade vid insamlingarna och lumpen hade
blivit en marginell del. Gemensamt för alla grupperna var alltså ökande volymer av stöd, både
kläd- och materialstöd. Hur detta gick till går vi
närmare inpå i avsnitten nedan som behandlar
gruppernas tidiga idé- och organisationsutveckling.
Stödets karaktär förändrades i och med att de
nya samarbetsorganisationerna i Syd var befrielserörelser. Kläder, materiellt och ekonomiskt stöd
fortsatte att vara ett humanitärt stöd, men det
Den stillsamma vreden

Emmaus Stockholm 1973 på Rehnsgatan 24.

blev också ett politiskt och organisatoriskt stöd.
Befrielserörelserna erhöll uppskattning hos
befolkningen eftersom de själva skötte logistiken.
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De tog emot och distribuerade kläder och annat
material i sina flyktingläger och successivt in i de
befriade områdena. Hanteringen ledde även till
att några personer skaffade sig erfarenhet kring
planering, organisering och administration. Det
var även ett organisatoriskt stöd eftersom kläderna kunde användas
»Andelen användbara som betalningsmedel
kläder ökade allt- vid mobilisering av
olika aktiviteter i lägeftersom och vid mitten ren. Kläderna kunde
av 70-talet var det även användas som
betalningsmedel vid
kläderna som domine- byteshandel för att få
tillgång till andra
rande vid insamlingarna nödvändiga
varor
eller
tjänster
som
sakoch lumpen hade blivit
nades i lägren.
en marginell del.« Från  erhöll
grupperna
SIDAbidrag, för kläd- och materialsändningar, om än i
begränsad omfattning. Grupperna fick ersättning
endast för själva fraktkostnaderna. Fraktbidraget
söktes för varje sändning, vilket var omständligt
både för SIDA och för grupperna. Möjligheten
fanns även att ansöka om informationsbidrag för
opinionsbildande arbete i Sverige. Det var inte
helt okontroversiellt vid den här tiden att söka
och få bidrag från staten och det fanns starka röster inom vissa grupper som tyckte att det var felaktigt att samarbeta med staten.
För att få till stånd en långsiktig och stabilare
grund för verksamheten tog Bertil Högberg (Brödet och Fiskarna)  initiativet till att inleda
22

förhandlingar med SIDA beträffande möjligheten
att erhålla en ersättning som grundade sig på
volymen kläder och material gruppen kunde
skicka. Förhandlingarna gällde också möjligheten
till kostnadstäckning även för vissa andra kostnader utöver de rena fraktkostnaderna. De andra tre
grupperna Björkå, Stockholm och Fnysinge bjöds
in till samarbetet, de hakade på och därigenom
förändrades förutsättningarna i grunden för
gruppernas möjligheter att leverera stöd. Det här
kilobidraget kom förutom frakter, att täcka
insamlings- och andra hanteringskostnader,
däremot inga lönekostnader. De gemensamma
samarbetsorganisationerna i Syd och samarbetet
kring SIDA-ansökningarna kom att utgöra ryggraden i det utökade samarbetet mellan de fyra
grupperna, som benämndes »Fyrgrupperna«
fram tills det att Praktisk Solidaritet bildades
.
Men låt oss ta det hela från början. Inledningsvis något om idé- och organisationsutvecklingen för Emmausgrupperna under -talet.
Därefter följer Emmaus Björkå och Brödet och
Fiskarnas utveckling under den tidiga perioden,
samt de två, vid den här tiden (fram till ),
mindre grupperna, Emmaus Fnysinge och
Emmaus Stockholm. Kapitlet avslutas slutligen
med ett avsnitt om klädkriget.

1960-talet
Under -talet präglades Emmausgrupperna av
Emmausrörelsens ursprungsidéer. En viktig
grundtanke var att man inte ska avvisa en främling, inte förhöra honom om vem han är, vart
Den stillsamma vreden
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Jämförelse av gruppernas produktivitet 1978. Sammanställning gjord av Tommy Andersson, Emmaus Stockholm.

han är på väg eller var han kommer ifrån. Dela
med dig av vad du har. De troende tillade: »Avvisa aldrig en främling, det kan vara en ängel på
resa.«
Stellan Sandberg berättar om skillnaden mellan Emmaus- och välgörenhetstanken:
»En sådan här välgörenhetsman sa till en av
männen på Emmaus i Uppsala, till en man
som arbetade och slet trots sin slitna kropp.
Det är bra att du jobbar för de fattiga barnen
ute i världen. Det är en jätteviktig sak.
Du, svarade mannen lugnt, om det vore så
viktigt, varför tar du då inte själv av dig
kavajen, kavlar upp skjortärmarna och
hjälper till?
Den stillsamma vreden

Så enkelt är det för oss. Antingen är branden ett faktum och den som upptäcker den
gör vad han kan för att släcka den. Han
ropar efter den hjälp han kan få. Det var så
Emmaus började en gång. Abbé Pierre slet
och ropade på hjälp. Den utslagne mannen i
självmordstankar hörsammade ropet och
hakade på. Att mannen själv fick lite mening
i tillvaron var bara en biprodukt, som han
fick på köpet. Nu vänder man på det och tittar bara på det positiva biresultatet och tänker.
Den här kampen mot nöden. Vilken bra
grej, den kan vi använda i vårt sociala arbete.
Och går man bort till någon vilsekommen
och säger:
Titta det brinner där borta. Det skulle
vara nyttigt för dig att jobba med släckningen. Det skulle du må bra av. Han måste
undra: Om det verkligen brinner, varför sitter du här och tjatar på mig? Gå du först, är
det verkligen så viktigt så kommer jag efter!«
De tre grupperna Emmaus Stockholm, Emmaus
Björkå och Emmaus Fnysinge bildades alla under
-talet. Något som fick stor betydelse för
Emmausgrupperna var den revolt som skedde
, på Emmaus i Lissma (utanför Stockholm).
De som arbetade i kollektivet var trötta på styrningen genom styrelsen med folk utifrån. Gruppen gjorde revolt, avsatte den gamla styrelsen och
tog själva över verksamheten. Fram till dess att
insamlingsgrupperna bröt sig loss från extern
styrning hade de varit nära knutna till Svalorna.
23
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Stellan Sandberg berättar:
»Vi skriver och antar nya stadgar och väljer
en egen styrelse. Vi far in till den gamla styrelsen och ställer ett ultimatum: ’Antingen
lämnar ni förbehållslöst över alltsammans
till oss eller så ger vi oss iväg härifrån allesammans.’ I rena förskräckelsen över att bli
stående ensamma med det stora huset, lastbilen och all bråten överlämnar de allt till
vår nybildade förening. Denna revolt får stor
betydelse för utvecklingen av Emmausrörelsen i Sverige. Under Emmausveckan i juni
månad kommer medlemmar från Lund och
Uppsala ut till Lissma (utanför Stockholm),
för att hjälpa till med arbetet och för att diskutera våra framtidsplaner. Med tiden gör
även Lundgruppen sig självstyrande på liknande sätt.«
En person som blev engagerad på Emmaus Göteborg under det tidiga -talet och började arbeta
fast i maj -, Gunnar Björberg, beskriver en del
av bevekelsegrunden för att han valde att lägga
sex år av sitt liv på Emmaus, först genom ett citat
av Rousseau:
»Hur ska man finna en form av sammanslutning som med hela den gemensamma styrkan försvarar och beskyddar varje enskild
medlem till person och egendom, en form
där var och en förenar sig med alla de övriga
men ändå bara lyder sig själv och förblir lika
fri som förut?«
Gunnar Björberg berättar vidare:
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»Olika vägar ledde fram till beslut, flera faktorer styrde dock det slutliga avgörandet.
Alltså inte i första hand ett ställningstagande
för något, snarare från något annat kombinerat med en vilja att vara någon till hjälp, på
eget initiativ, utan att göda någon generaldirektör, ingen kladdig hjälp till de fattiga barnen. Det var inga större reflektioner kring att
det var synd om de fattiga, snarare en mättnad av det överflöd vi hade och ett konstaterande att u-världen var utsugen och förtryckt och att vi i i-världen, bar skulden. Då
fanns Emmaus med sin mix av socialt arbete
hemma och biståndsverksamhet, så gott som
något.«
Stellan Sandberg berättar om Emmausgrupperna
på -talet:
»Det finns en viss likhet med den gemenskap
som jag upplevde till sjöss, som ung jungman. Skillnaden är bara den att här är vi
herrar i vårt eget hus. Här finns inga ’dom
däroppe’ som bestämmer över oss, ej heller
några som lever på vårt arbete. Överskottet
av vårt arbete går istället till människor som
behöver få vårt dagliga stöd. Här råder, oavsett bakgrund, en anda av kollektiv respekt
och ömsesidigt beroende. Vi är alla övertygade om att detta är ett nytt sätt att leva. Vi
trivs så bra att vi uppriktigt tror att alla människor egentligen skulle vilja ha det så här
om bara de fick en möjlighet. Vid ett möte
på julen  med rikskommittén för
Emmaus i Sverige slår vi fast en del riktlinjer
Den stillsamma vreden
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Emmaus i Lissma 1962.

för vårt arbete, egentligen bara en sammanfattning av vårt dagliga liv.
»Emmaus lumpsamlare är en arbetsgemenskap av människor, vilka ser som sin livsuppgift att helt ställa sina fysiska, psykiska och
ekonomiska resurser till gagn för den vanlottade och övergivna delen av mänskligheten.
Den stillsamma vreden

Det är inte en tillflyktsort för arbetsskygga,
det är ett ställe där vi arbetar. Det är inte en
välgörenhetsinrättning, där några ger och
andra får, utan en gemenskap, en familj, där
vi alla arbetar sida vid sida. Det ekonomiska
och materiella resultatet av vårt arbete är
inte det bärande, dess storlek är av under25
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ordnad betydelse, det är vår livsform, vårt
’varför’, som är den enda möjlighet, den
enda garantin för att den som i dag är fattig,
i morgon inte skall bli orsak till sin nästas
fattigdom.
Ja, så aningslöst fortlever vi arbete och
gemenskap veckorna igenom.«
Under sommarens storinsamling på Ostkusten
, fick Inga, Stellan och ett annat yngre par
höra talas om ett nedlagt glasbruk med en nästan
öde by. De blev nyfikna och begav sig dit. Väl
framme träffade de ett par gamla glasbruksarbetare. Dessa mäns berättelse blev avgörande för
Emmaus utveckling i Sverige. Genom detta möte
väcktes tankarna på ett helt nytt Emmaus kollektiv, långt borta från rivningskontrakt och trångboddhet. Emmausgrupperna i Lissma och Lund
gick samman och köpte glasbruksbyn Björkå för
  kr. I februari  bildades Emmaus
Björkå.

Emmaus Björkå
De första åren
En mycket kall februaridag  slog sig ett »skäggigt och brokigt pack«, som det heter i Björkåvisan, ner i Björkå by. Den första tiden i byn präglades av hårda villkor för människorna som flyttat dit. Mycket arbete, lite mat och lite pengar.
Fickpengen var  kronor om dagen, när det fanns
pengar till det. De människor som blev kvar var
de som klarade att både hålla visionen om det
framtida Björkå vid liv och samtidigt orkade med
det hårda arbetet och slitet.
26

Infarten till Emmaus Björkå.

Människor med olika idéer om sitt eget drömsamhälle drog in i byn, först hippies, som dock
skrämdes iväg av det hårda arbetet. Därefter kom
storstädernas vänstergrupper. Som ett slags
vänsterrörelsens missionärer, vilka hade tagit till
sin uppgift att frälsa de politiska hedningarna i
byn! De talade om utsugning och förtryck, hämtat ur böckernas värld. Detta medan de flesta i
Björkå själva hade upplevt utsugning och förtryck i verkligheten. Något gott förde dock storstädernas vänstergrupper med sig, vänstertidningar av olika slag, vilka behandlade befrielserörelserna i Vietnam och Afrika. Sakta men säkert
började människorna i Björkå by att ta till sig
budskapet. Insikten som växte fram var att om
stödet skall vara meningsfullt måste det gå till de
Den stillsamma vreden
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Möbelrenovering hos Emmaus lumpsamlare i Lund 1960, Stellan Sandberg står längst fram.

människor och organisationer som angriper de
orättvisa strukturerna.

Stöd till befrielserörelserna
Redan tidigt fanns det personer som »hade med
sig« ett politiskt engagemang. Lennart Värmby
började  och hade varit politiskt aktiv inom
Den stillsamma vreden

SSU innan han hamnade på Björkå. Han var
också aktiv på tidskriften Kommentar och deltog
även i möten i Stockholm vilka arrangerades av
Unga Filosofer, föreningen som både gav ut
Kommentar och Häften för Kritiska studier. Även
Stellan Sandberg berättar att den första gången de
röstade på Lissma kollektivet , röstade många
27
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Emmaus Björkå.

på C-H Hermansson och kommunisterna. Så
visst fanns det ett politiskt ställningstagande även
om inte någon i byn var partipolitiskt ansluten
under de första åren i byn.
 skickades den första klädsändningen till
en befrielserörelse. Den gick till FNLA, en befrielseorganisation i Angola.  skickade man för
28

första gången stöd till PAIGC i Guinea Bissau.
Det tillsattes en kommitté i Björkå  vilken
bestod av Morgan Jonsson, Lennart Palmeus och
Lennart Värmby. Uppdraget var att kontakta alla
befrielserörelser de kunde hitta. Lennart Palmeus
tog själv initiativet till att resa ner till Dar es
Salaam i Tanzania, där alla befrielserörelserna
Den stillsamma vreden
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fanns eftersom Tanzania var en fristad för dem.
Han reste  med föreningens välsignelse och
ett rekommendationsbrev. Lennart Värmby
använde sina kontakter med Kommentar för att
lista så många befrielserörelser som möjligt och
skrev brev till dem. Morgan Jonsson kontaktade
Afrikagrupperna för att skaffa sig information
om vilka befrielserörelser Afrikagrupperna
samarbetade med. I den mån de olika befrielserörelserna hade representation i Sverige eller Europa så fick man information från dessa representanter. Livliga diskussioner följde i Björkå by
kring om, hur och vilka befrielseorganisationer
som skulle stödjas. Stödet till befrielserörelserna
inleddes således innan något samarbete med
politiska partier hade etablerats.
Redan  läste Christer Johansson, en artikel
i en tidning som berättade om Björkås stöd till
befrielserörelserna. Christer hade då bland annat
varit aktiv i Afrikagrupperna. Vid den här tiden
började alltså personer att dra sig till Emmaus
Björkå (EB) just med anledning av att föreningen
engagerade sig för befrielserörelserna. Marion
Sobeck har, liksom Christer Johansson, arbetat på
EB sedan . Hon berättar om varför hon valde
att komma med i arbetet:
»Här såg jag en möjlighet att förverkliga
mina idéer och samtidigt stödja och hjälpa
andra som kämpade för att förbättra sina
levnadsvillkor.«

och ett halvt år på Emmaus Chile. För första
gången i sina liv hade de organiserade marxistiska studier. En helt ny värld öppnades. Stellan
berättar:
»Det är en otrolig upplevelse för Inga och
mig. Det är som att länge ha haft hela golvet
fullt av färgglada pusselbitar utan att veta
vad vi skall använda dem till. Så plötsligt fal-

Radikaliseringen av Emmaus Björkå
Inga och Stellan Sandberg reste till Chile under
Allendetiden. De reste dit  och stannade i ett
Den stillsamma vreden

Ur brev från Lennart Palmeus (Palle), på plats i Tanzania,
jan-71.
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ler bitarna på plats och bildar en enhet. Vi
hade tänkt oss att resa iväg till Sydamerika
för att i misärens omedelbara närhet engagera oss än mer i praktiskt arbete. Istället blir
vi för första gången klara över hur viktigt det
också är med teoretiska studier, för att man
skall kunna förstå världen omkring sig.«
Brevet som Inga och Stellan Sandberg skickade
hem till Björkå våren  och som byggde på
deras nya kunskaper och erfarenheter, slog ner
som en bomb i Björkå by. I inledningen till brevet
skrev de:
»Sitter här och försöker tänka lite framåt och
tillbaka i tiden. För att få en liten översikt
över vad det varit för mening med allt det
här flackandet runt i världen och med tolv
års arbete för Emmaus, där det passerat
säkert tusen människor genom årens lopp.
Hur kommer det sig att vi, trots att det inte
tycks ha ändrat sig så mycket på sista tiden,
ändå på fullt allvar räknar med att ge oss
hem till Björkå för att fortsätta eller snarare
börja om på nytt. För att få lite ordning i det
hela skall vi under varje period försöka belysa a) ekonomi och arbete b) människorna c)
dominerande idéer d) allmän kritik. Avslutningen är några tankar om vad vi kan göra
av Björkå.«
Brevet rörde om ordentligt mitt i de livliga diskussionerna kring vilka befrielserörelser som
behövde stödet mest. Särskilt funderingarna som
Inga och Stellan framförde om hur Björkå skulle
30

kunna få en funktion för en mer socialistisk
utveckling i Sverige. Åter ur brevet:
»Björkå, som betytt så mycket och som verkligen skolat och fostrat många, skulle ju
kunna utvecklas till en riktig politisk skola
och en neutral zon dit människor inom
vänstern, arbetare och studenter, skulle
kunna komma, för en bestämd tid, något
halvår eller så och lära av varandras erfarenheter och tillsammans med oss studera en
del väsentliga frågor, samtidigt som de deltar
i uppbygget av en vettig produktion och ett
praktiskt arbete för att ge materiellt stöd åt
tredje världens befrielserörelser.«
Dessa diskussioner innebar en svår tid för människorna i Björkå by. Gamla vänner som ställdes
mot varandra. Några ville omedelbart slänga det
gamla överbord, andra ville trampa på i gamla
hjulspår. I maj  är de ense om att studier
behövdes för att kunna komma fram till en
gemensam plattform. Olika socialistiska partier
bjöds in till ett studieseminarium. De fastnade
för KFML(r)s grundkurs då den inte innehöll
egna tolkningar, utan utgick direkt ifrån de gamla
klassikerna Marx och Lenin. Från det här studieseminariet har Teddy John Frank, grundare och
förgrundsgestalt för KFML-/KPML(r), berättat
om hur representanterna från KFML(r) kom att
uppskattas av byborna i Björkå. På Björkå vid
den här tiden hade man två frukostar, den första
kl. . och därefter en andra frukost kl. .,
däremellan arbetade Björkåborna. Studieseminariet innehöll en övernattning och den andra
Den stillsamma vreden
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dagen skulle studierna påbörjas först efter den
andra frukosten kl. .. Det som Björkåborna
uppskattade hos KFML(r)-delegaterna var att de,
till skillnad från övriga delegater, gick upp i arla
morgonstund och arbetade tillsammans med
Björkåarbetarna, mellan första och andra frukosten. En studiegrupp från KFML(r)s Kalmaravdelning tog sedan motsträvigt på sig uppgiften att
hålla studier för ett trettiotal personer i Björkå by.
Motsträvigt, förmodligen då detta lumpsamlarkollektiv uppfattades som något flummigt i deras
proletära ögon.
Så inleddes alltså
Det som Björkåborna samarbetet
med
som
senare
KFML
(r),
uppskattade hos
blev KPML(r). Det här
KFML(r)-delegaterna samarbetet kom under
var att de, till skillnad -talet att förtätas till
från övriga delegater, en mycket nära relation
och inverkade både på
gick upp i arla morgon- ide- och organisationstund och arbetade till- sutvecklingen hos Björkå. Exempelvis infördes
sammans med Björkå- »demokratisk centraarbetarna, mellan förs- lism«  vilket effektiviserade beslutsgången
ta och andra frukosten. genom att de ultrademokratiska stormötesdiskussioner begränsades kraftigt. Demokratisk
centralism innebar att besluten skulle komma
underifrån, men när ett beslut väl var fattat ställde sig alla bakom och det blev ledningens (styrelsens) uppgift att genomföra besluten. Det accepterades alltså inte att andra linjer drevs när besluDen stillsamma vreden

tet var fattat. Givetvis fanns många synpunkter
och reflektioner kring detta nära samarbete mellan Emmaus Björkå och KFML(r)/KPML(r). De
som inte ville arbeta under dessa förutsättningar
lämnade föreningen. Vi skall här få ta del av några
synpunkter kring samarbetet:
Stellan Sandberg:
»Ja, banden till KFLM(r) stärks för lång tid
framöver. Det går inte helt smärtfritt. Det
finns fortfarande mycket av sekterism och
trångsynthet kvar både här och där. Men vi
får en fastare grund att stå på.«
Lennart Värmby, arbetade – på Emmaus
Björkå:
»Jag var en av de få som varit politiskt aktiv.
Jag var med i en grupp som skulle reda ut
vart vi skulle skicka kläder i framtiden, och
jag tyckte att vi skulle skriva till varenda
befrielserörelse vi hittade. Utvecklingen till
det politiska hållet har jag nog bidragit till.
Men att binda upp sig till ett enda politiskt
parti, det var världens misstag. En sån institution som Björkå ska samarbeta så brett
som möjligt. Det absurda som jag upplevde
var att jag mycket aktivt bidrog till att knyta
kontakterna med befrielserörelserna och den
antikoloniala kampen ofta efter livliga diskussioner. När jag sedan i valrörelsen 
blev inbjuden som ombudsman i vpk fick
jag finna mig i att bli anklagad för att vara
»höger« av nyfrälsta kpml(r)-are! Några av
dem hade bara några år tidigare spjärnat
31
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Revolutionär sång. Emmaus Björkå, 70-tal.

emot och/eller varit tveksamma till befrielserörelserna. Ack ja.«
Gunnar Björberg (arbetade – först på
Emmaus i Göteborg, därefter på Björkå):
»Min insats i arbetet vid övergången till
Marxismen-Leninismen är försumbar. De
personer med en mera odogmatisk syn på
tillvaron, dit jag räknade mig själv, skrämdes
idémässigt av den aggressivitet vis avi samhället och dess institutioner som kom i
dagen. Jag drar inga andra slutsatser än att
när ’pionjärandan’ var över så måste det till
32

något annat avvikande beteende. En yttre
’fiende’ stärker gruppen som bekant. När
ingen fiende finns konstruerar men en. Jag
förringar inte på något sätt Emmaus arbetet,
det vore att förneka mig själv.«
På frågan om man hade kunnat mobilisera
samma kampanda för befrielsekampen utan det
nära samarbetet med KPML(r) svarar Gunnar
Björberg:
»Tveklöst ja, utan att ha djupanalyserat frågan. Retoriken skrämde betydligt fler än den
attraherade. Även om jag som mer eller
Den stillsamma vreden
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Ebbe, loppisansvarig på Björkå. Tidigt 70-tal.

mindre född socialist tjusades och fascinerades en smula av hyllningsretoriken men det
blev med tiden, så att säga, ’änna môcke’.
Hälsningsfrasen mellan de utvalda var inte
’god morgon’ eller liknande, den var ’röd
front!’ Även om detta kanske var en aning på
skämt så uppfattades fenomenet som en
gruppmarkering, en känsla av ’vi och de
andra’. Jag slutade och mönstrade på en båt
för att senare endast återkomma som sporadisk besökare av loppmarknaden.«
Christer Johansson, som arbetat på EB sedan :
Den stillsamma vreden

»Det kändes som ett privilegium att få
komma till ett ställe som Björkå. Att i en god
gemenskap med likasinnade få möjlighet att
genom praktiskt arbete verka för de fattiga
och förtryckta. Idealism, arbetarmoral och
solidaritetstänkande frodades i arbetskollektivet. Jag ser tillbaka på -talet i Björkå med
stor saknad. Deviserna: ’Största möjliga stöd
till befrielserörelserna!’ ’Kamp mot imperialismen!’ var genomlysande i hela föreningens
verksamhet. Vi upplevde också att vi medverkade till att imperialismen försvagades.
Vi byggde ett arbetskollektiv i Björkå som
33
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Internationellt Arbetslag
på Emmaus Björkå, 70-tal.
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jag tror att man faktiskt kan säga var fulländat. Allt var organiserat i detalj, för att
underlätta både arbetets flöde och medarbetarnas fritid.
De organiserade studierna, fyra timmar i
veckan på arbetstid, utvecklades till att bli
en mycket viktig del av verksamheten.
Genom studierna såg vi helheten, stödet till
befrielserörelserna var enormt viktigt, men
vi insåg också att det var lika viktigt att ekonomiskt stödja exempelvis de vilda strejker
som var vanligt förekommande i Sverige på
-talet. Vi förverkligade den proletära
internationalismen i praktiken.
Genom studierna hade vi successivt närmat oss KPML(r), men vi ville även samarbeta med övriga solidaritets- och vänsterorganisationer, tyvärr visade det sig att vårt
samarbete med errarna i detta avseende var
till nackdel. Den övriga vänstern och solidaritetsrörelsen tackade ofta nej till våra
förslag om gemensamma kampanjer och
dylikt, ibland öppet med hänvisning till vår
relation med errarna. Bland de som tackade
ja var KPML(r), och vi hade under åren
stort utbyte av samarbetet med KPML(r)
och dess ungdomsförbund. Flera framgångsrika kampanjer genomfördes till förmån för solidaritetsarbetet och de nationella befrielserörelserna.
Parallellt upprätthöll vi emellertid kontakterna med övriga vänstern, och i dag
, har Emmaus Björkå mycket goda
relationer med de flesta partier och organiDen stillsamma vreden

sationer inom vänster- och solidaritetsrörelsen.«

Fraktstödet och förändringar
Efter övergången till att stödja befrielserörelserna
ansöktes om fraktbidrag från SIDA, vilket beviljades från och med . Finansieringen av frakterna ökade kapaciteten hos grupperna överlag,
så även hos Björkå. De kunde genom detta öka
insamling och sändningar. Samtidigt växte även
inkomsterna från de egna loppmarknaderna, allteftersom verksamheten utvecklades. Emmaus
Björkå expanderade sin verksamhet och etablerade verksamheter både i Skåne Ask i Skåne och i
Göteborg. Egenskapen som EB uppvisar mer än
de andra grupperna var förmågan att växa. Utökningen av verksamheten var förstås av avgörande
betydelse för att EB kunde leverera allt större
volymer stöd till befrielserörelserna och senare
även till frontstaterna.

Filialen Fredriksdal i Skåne-Ask.
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Eiron Larsson lastar balar på Fredriksdal.
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Brödet och Fiskarna
Ursprungsidéerna och bildandet
På stiftsgården i Rättvik i maj  diskuterade
medarbetare i Västerås Domkyrkoförsamling
huruvida det kristna budskapet togs på allvar
eller inte. En uppfattning bland några var att man
borde göra mer i praktiken för sina medmänniskor.
Lennart Bendix, en stark profil, en praktiker
med visioner som arbetade för Domkyrkoförsamlingen, hade startat ett café »Senapskornet«
som låg nära en gymnasieskola i Västerås. Där
tillbringade många gymnasister sina håltimmar.
Det hade också blivit en slags värmestuga för
ensamma och socialt handikappade personer.
Lennart Bendix var en av de personer som hade
samlats i Rättvik och som ville göra något ytterligare för människor som hade det svårt, inte bara
erbjuda värme och en kopp kaffe.
Den ursprungliga gruppen av Brödet och Fiskarna bildades av nio personer, där Lennart Bendix var en av de drivande. Utifrån en radikal kristen grundsyn ville nu gruppen utöka sitt arbete
för personer med olika typer av sociala problem,
såsom missbruksproblem. Men man visste inte
riktigt hur. Bernt Kviberg råkade befinna sig i
Västerås, han vikarierade tre månader som ungdomspastor hos Baptistförsamlingen. Han var
inspirerad dels av »Ny gemenskap« som precis
hade bildats av Hans Nyberg i Stockholm. Det var
en organisation knuten till kyrkan som riktade
sig till utslagna personer och som bland annat
arrangerade »Alternativ Jul«. En annan inspiraDen stillsamma vreden

Lennart Bendix, Brödet och Fiskarna.

tionskälla för honom var den radikala kristna
rörelsen i Sydamerika. Han hade också varit två
somrar på Emmaus Internationella sommarläger
i Frankrike och Schweiz. Därefter hade han arbetat ett år på Emmaus Fnysinge och hade bestämt
sig för att så snart han slutfört sitt vikariat i Västerås, skulle han flytta till Värmland för att starta
en ny Emmausgrupp där, med en kristen
utgångspunkt. Men så blev det inte.
37
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Genom Senapskornet möttes de två, Lennart
Bendix och Bernt Kviberg. Gruppen som Lennart
var med i hade bildat »Brödet och Fiskarna«.
Namnet kom till i Lennart Bendix lägenhet, där
det hängde en glasmålning i fönstret som föreställde bespisningsundret i Nya Testamentet, där
Jesus får bröd och fiskar att räcka till många människor och gruppen valde då att benämna
aktionsgruppen för »Brödet och Fiskarna«. Så ett
namn fanns, men vad skulle gruppen syssla med
rent konkret? Bernt berättade om sina planer att
bilda en Emmausgrupp i Värmland, Lennart
tände på idén och tyckte då att kunde inte Bernt
göra detta i Västerås istället?
»…Jesus får bröd Genom mötet mellan Bernt
och fiskar att räcka och Lennart föddes Brödet och
Fiskarna.
till många människor
I samma veva var Västerås
kommun igång med att lägga
och gruppen valde då
ut delar av den sociala verkatt benämna aktions- samheten på utomstående
organisationer.
Kommunen
gruppen för ’Brödet erbjöd gruppen att ta en lokal i
och Fiskarna’.« anspråk ett stenkast från Senapskornet. Kyrkan ställde upp
med en heltidstjänst för verksamheten och förutsättningarna var genom detta gynnsamma för den
nybildade gruppen. Inledningsvis var Bernt Kviberg ensam, men så småningom spred sig ryktet
att något var på gång och personer med olika bakgrund anslöt sig. Många hade allvarliga alkoholproblem och Bernt arbetade dygnet runt för
att få verksamheten att fungera. Insamlingsverksamheten inleddes under hösten . Bernt hade
38

genom Reinold Falbeck, som var jurist och representerade Emmaus Norden i Emmaus International, fått kontakt med en Emmausliknade grupp i
Helsingborg, Nygårdsgruppen. Genom att ta
intryck från deras stadgar och program kunde
den nybildade gruppen formalisera sin verksamhet. Emmaus Björkå var en förebild för Brödet
och Fiskarna (BoF) framförallt när det gällde att
organisera det praktiska arbetet. Inledningsvis
kanaliserades klädstödet via Emmaus Stockholm.
Brödet och Fiskarna började leta efter ett u-landsprojekt dit överskottet från insamlingsverksamheten kunde gå. Genom kontakter med Svalorna i
Lund bestämde sig gruppen för att börja stödja ett
byutvecklingsprojekt i Thanapara i Bangladesh.

Kunskapsutveckling
Den första ekumeniska u-landsveckan hölls 
och följdes av u-landsveckor ända fram till talet. Dessa arrangerades över hela landet och
kom att vara inspirations- och kunskapskälla för
Brödet och Fiskarna under många år framåt, speciellt under -talet eftersom veckornas teman
var nära förbundna med BoF:s stöd till befrielserörelserna i södra Afrika. Det var Svenska Ekumeniska Nämnden, Svenska Missionsrådet och
Sveriges Kristna Ungdomsråd som stod bakom
u-veckorna nationellt. Personer från BoF deltog i
de här studierna. Bertil Högberg var vid den här
tiden studieorganisatör för Frikyrkornas studieförbund och hade i uppdrag att förankra u-veckan i Västmanland och Dalarna. Genom sitt uppdrag fick han kontakt med BoF och kom så småningom att arbeta alltmer med dem.
Den stillsamma vreden
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Stöd till befrielserörelserna
Bernt Kviberg reste till byn Thanapara i januari
 för att skaffa sig en uppfattning om projektet. Det visade sig att de som bestämde i byn,
byrådet, en samling män, inte alls ansåg att stödet
skulle kanaliseras till de människor som hade det
svårast i byn, änkorna, vilka betraktades som
fredlösa. Stämningen blev hotfull, men Bernt
hade insett att stöd till en by med en sådan konservativ struktur endast skulle befästa densamma
och därmed vara helt meningslöst. I april 
inleddes så diskussioner på BoF om möjligheten

att istället inleda stöd till rörelser som själva arbetar för att förändra orättvisa strukturer och
genom det arbetar för hållbara förändringar. Den
politiska processen hade därmed inletts hos BoF.
Ur verksamhetsberättelsen :
»I april började en livlig diskussion om målgrupper för klädsändningar, framförallt
handlade samtalen om viljan att stödja sådana grupper som medvetet arbetar på en förändring av rådande förhållande. Att befrielserörelserna var de riktiga målgrupperna var
vi ’nog’ överens om. Att jag skriver ’nog

Bernt Kviberg och Stefan Skimutis lastar klädbalar till SWAPO på Brödet och Fiskarna 1975.
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Biskop Mannas Buthelezi från Sydafrika besöker u-veckan
1974.

beror på att det våldsliga inslaget i dessa
rörelser är en känslig fråga för många av
oss.«
Eva Tånneryd började på Brödet och Fiskarna
hösten , hon uttryckte sin syn på arbetet
inom BoF vid tidpunkten, i en artikel i tidningen
»Femina«:
»Många tror att man jobbar här för att få ett
sabbatsår. Men här lär man sig sådant som
man har hjälp av hela livet. En människa
måste ha en uppgift. Gemenskap betyder
mer än hög levnadsstandard. Tillvarata överflödet i samhället. Begränsad konsumtion
och återanvändning.«
40

Studierna som Bertil Högberg (BoF) initierade
utifrån de ekumeniska u-landsveckorna var ett
pilotprojekt för att få igång arbetet kring rättvisefrågorna. På BoF inleddes interna studier kring
rättvisefrågorna under hösten . Samma år
skickades de första sändningarna till SWAPO,
befrielserörelsen i Namibia. I november  hölls
den andra ekumeniska u-landsveckan och även
detta år behandlades situationen i södra Afrika,
under veckan arrangerade BoF morgonandakterna, direkt i radions P.
Våren  är det politiska ställningstagandet
klart och organisationen definierar sig som en
antiimperialistisk organisation. Stödet till byprojektet i Bangladesh avvecklades. Stödet till
befrielserörelserna utökades och även stöd till
ZANU, befrielserörelse i Zimbabwe inleddes.
För BoF skedde övergången till att stödja befrielserörelserna utifrån den radikala kristna rörelsens rättvisetänkande. Genom de ekumeniska ulandsveckorna knöt man även kontakter med
människor från länderna i södra Afrika. Även de
tidiga internationella arbetslägren genomfördes
genom den kristna organisationen Ecumenical
Youth Service. Det som skiljer BoF från de övriga
tre grupperna, under processen som leder fram
till stöd för befrielserörelserna, är huvudkällan
till kunskap och inspiration.
Ur BoF:s broschyr /:
»Inspirationskälla för Brödet och Fiskarnas
arbete är det kristna budskapet om kärlek
och rättvisa mellan människor. Brödet och
Fiskarna vill visa på nöd och orättvisor
Den stillsamma vreden
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EYS arbetsläger på Brödet och Fiskarna 1974.

lokalt och internationellt, samt aktivt arbeta
för att undanröja dess orsaker.«
Det verkar också vara så att den här utgångspunkten gav organisationen en naturligt öppen
karaktär där ett brett samarbete med andra organisationer prioriterades.

Brödet och Fiskarna på 70-talet
Fram till  sorterade aktionsgruppen Brödet
och Fiskarna under Stiftelsen S:t Simon.  bildades »Stiftelsen Brödet och Fiskarna«. Stiftelsen
Den stillsamma vreden

skulle ha till uppgift att stödja och främja den
diakonala verksamheten som bedrevs av aktionsgruppen Brödet och Fiskarna. Styrelsen vid den
här tiden bestod både av personer som arbetade i
aktionsgruppen och personer utifrån.  tyckte
de som arbetade på BoF att man gott kunde klara
sig utan externa personer. Hos Emmausgrupperna på -talet var detta en dramatisk process och
även hos BoF innehöll övergången till att bli en
självstyrande grupp en viss dramatik.
Under ‒ övergavs också den kristna idégrunden för organisationen samt det tidigare
41
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Tröjtryckning på Brödet och Fiskarnas internationella
arbetsläger 1975.

Claude Chokwenda (ZANU) besöker BoF:s internationella
arbetsläger 1975.

uttalade uppdraget att fungera som rehabiliterriskerade att gå om intet, erbjöd de sig att ta över
ingsverksamhet för personer med olika typer av
verksamheten. Det var i det här läget som stadmissbruksproblematik. Vid slutet av  uppstod
garna skrevs om, för att göra det möjligt att överen stor kris i organisationen. Persohuvudtaget fortsätta verksamheten.
nalomsättningen var hög, och den
Stadgeändringen innebar att även
»Vid
slutet
av
dåvarande styrelsen klarade inte av de
utomstående, i det här fallet tidigare
allvarliga problemen utan ville lägga
1978 uppstod medarbetare, kunde väljas in som
ned verksamheten. Några medarbetamedlemmar och ingå i styrelsen för
en stor kris i BoF. Den här organisationsformen
re bröt sig in i lokalen för att fortsätta
arbetet. Ett par år innan hade flera organisationen.« lever kvar än i dag men har praktiseerfarna medlemmar slutat, däribland
rats i begränsad omfattning. Den
Eva Tånneryd och Bertil Högberg.
ende som satt med i styrelsen under
-talet efter att han slutat arbeta på BoF var BerTillsammans med ytterligare två gamla medarbetil Högberg, han skötte då ekonomin. Eva Strimtare Göran Johansson och Göran Nilsson gick de
ling som också återkom i och med reorganiserin och försökte medla. När de gamla medlemingen av BoF, kom att stanna under femton år,
marna insåg att allt de varit med att bygga upp
42
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var förtroendevald i styrelsen under alla dessa år
och ordförande i tio år.
Övertagandet  innebar att personer med
erfarenhet och organisatorisk kompetens kunde
genomföra reformer i organisationen. Dessa
innebar att man lämnade den kollektiva boendeformen, med andra ord var föreningen inte längre inblandad i livet utanför arbetsplatsen. Lön
infördes, istället för fickpeng och gruppen slutade
kalla sig för en kristen grupp. En tydligare organisationsstruktur arbetades fram, där ansvarsfördelningen mellan styrelse, arbetsutskott och
medlemsmötet definierades och genomfördes.
Den här strukturen blev bestående, till skillnad
från de tidiga årens försök till omorganiseringar,
vilka inneburit konstanta förändringar som
malde sönder föreningen. Man genomförde stegvisa rationaliseringar av klädhanteringen, vilket
ledde fram till en kraftig utökning av verksamheten. Dessa reformer i organisationen var helt
avgörande för BoF:s förmåga att utöka stödet till
befrielserörelserna. Ur Eva Strimlings jubileumstal :
»Arbetet har inte förlöpt utan kriser. För det
mesta har problemen kunnat lösas. Hösten
 drabbades vi dock av en allvarlig kris
som hotade gruppens existens. På våren 
reorganiserades gruppen och ett mödosamt
återuppbyggnadsarbete startade. De ekonomiska villkoren förbättrades något för de
anställda och vi blev ett mer renodlat
arbetskollektiv.«
Det vi kan se här är att vid samma tidpunkt som
Den stillsamma vreden

Ben Amatila (SWAPO) besöker BoF:s internationella
arbetsläger 1975.

Emmaus Björkå införde »demokratisk centralism« för att komma ifrån de långa stormötena
och ineffektivitet, väljer BoF en annan väg, även
om syftet var detsamma, att få till stånd en effektivare beslutsstruktur och i förlängningen en
effektivare organisation. BoF valde att genomföra
en modell med tydligt definierade delar och en
lämplig balans mellan styrelse, arbetsutskott och
medlemsmöte. De som var med och genomförde
dessa förändringar, anser att man uppnådde en
ändamålsenlig och effektiv beslutsstruktur utan
att för den skull låta delaktighen gå förlorad.
43
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Det breda samarbetet och det
opinionsbildande arbetet
Under -talet inledde BoF ett utbrett samarbete
med olika Afrikagrupper. Mot slutet av sjuttiotalet började sjukvårdspersonal som arbetat i
Moçambique att bilda sjukvårdsgrupper i Sverige. Ninni Uhrus från Uppsala var med från början och startade sjukvårdsgrupperna, vilka ägnade sig åt att samla in och gå igenom sjukvårdsutrustning. Det fanns flera sjukvårdsgrupper i Sverige, bland annat i Uppsala, Västerås och Stockholm. De turades om att under helger, på frivillig
basis, gå igenom den insamlade utrustningen i

Brödet och Fiskarnas lokaler i Västerås fram till
. Inledningsvis skickades sjukvårdsutrustning
och tandläkarutrustning till Moçambique, men
snart nog gick utrustning även parallellt till
SWAPO. Kontaktnätet som byggdes upp gjorde
det senare möjligt att sjösätta ett omfattande
sjukvårdsprojekt i samarbete med SWAPO och
Afrikagrupperna. Projektet presenteras närmare i
kapitlet om stödet till SWAPO. Brödet och Fiskarna hade för övrigt en stor andel materielsändningar. Utöver sjukvårds- och tandläkarutrustningar, vilka till största delen sköttes av frivilliga
krafter, så ägnade sig åtminstone två personer, av

Ambulans till SWAPO, från Västerås.
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över  anställda, under flera år åt materialsändningarna. Det handlade om allt från sängar,
madrasser och kuddar till verktyg, husgeråd, cyklar och symaskiner.
BoF samarbetade mycket med skolor, exempelvis genomfördes ett Operation Dagsverke
, där pengarna som samlades in resulterade i
en ambulans till SWAPO. Under -talet hade
BoF också samarbete med många kyrkor. Det
mest långlivade var med Svenska Kyrkan i Västerås stift. Exempel på ett samarbetsprojekt med
mobiliserande egenskaper var det med babykit
(startpaket). Dessa blev en gåva från kvinnor till
kvinnor. Ninni Uhrus, som nämndes ovan, hade
varit ungdomsmedarbetare på Stiftsgården i
Rättvik (Västerås Stift). Hon initierade projektet
efter att tanken växt fram under hennes arbete
som distriktssköterska i Moçambique. Hon kom
hem till Sverige på semester  och på hösten
samma år bildades en »Södra Afrikagrupp« i Västerås Stift. Arbetet började med insamlingar av
barnkläder och leksaker och syföreningarna
sydde startpaket till nyfödda. Verksamheten med
startpaket ökade lavinartat inom Stiftet och
många tusentals startpaket har färdigställts i
syföreningar och andra sammanhang, exempelvis i arbetslöshetsprojekt. Vid den här tiden
skickades startpaketen till Moçambique, numera
skickas de till Angola.
Även det opinionsbildande arbetet var högt
prioriterat på BoF under -talet. Information
ute i skolorna sågs som viktigt och man använde
varje tillfälle till att finnas med i tidningen, framförallt i VLT (Västmanlands Läns tidning). Vid
Den stillsamma vreden

Skolinformation 1974. Stefan Skimutis, Gunilla Söderström, Anders Olovsson, Bernt Kviberg och Eva Tånneryd
från Brödet och Fiskarna.

mer än några månaders frånvaro i pressen, ansåg
man att något var på tok!
Vi har nu fått följa de två större grupperna på
lite närmare håll under tiden fram till . Dessa
två grupper är de som skiljer sig mest åt, men
kom trots det fram till samma slutsats. Att stödet
måste riktas till rörelser som skapats i den egna
verkligheten, av de människor som lever i samhället och att det var i stödet till befrielserörelser
som en hållbar utveckling kunde växa fram. Detsamma gällde för Emmaus Fnysinge som bildades  och höll till utanför Enköping fram till
 och därefter flyttade till Sundsvall. Detta
gällde även för Emmaus Stockholm, vars historia
inleddes  i Lissma (utanför Stockholm).
45
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Emmaus Fnysinge och Emmaus Stockholm, fram till 1980
Emmaus Fnysinge
Emmaus Fnysinge i Altuna utanför Enköping,
grundades av Patrik Protain och hans hustru Barbro . De kom då från Emmausgruppen i Vallentuna. Emmausgruppen hyrde Fnysinge gård
från maj , fram till mars . Därefter flyttade gruppen till Sundsvall och blev Emmaus
Sundsvall. Vanligtvis bestod gruppen endast av
mellan – personer. Inledningsvis skickades stödet till ett pojkhem i Peru. Diskussionerna kring
att istället skicka stöd till befrielserörelserna tog
fart under vintern .

Danska skolbarn besöker Fnysinge, tidigt 70-tal.
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De som diskuterade kring ändrad inriktning
på stödet vintern  var Susanne Burmeister,
Ingrid Larris, Karl Erik Manell och Ann Mari
Heed. De enades om att stödet skulle gå till befrielserörelser och från och med  kom det materiella stödet från Fnysinge i huvudsak att gå till
befrielserörelser i södra Afrika. Sändningarna
gick till FRELIMO, MPLA och ZANU. Den första
tiden förmedlades kläderna till dessa befrielserörelser via Emmaus Björkå.
Ideologiskt stod Emmaus Fnysinge närmare
Emmaus Stockholm och Emmaus Björkå, än
Brödet och Fiskarna. De tre Emmausgrupperna
hade alla växt fram under likartade förhållanden
och genomgick en likartad utveckling både i fråga
om idéer och levnadsbetingelserna för Emmausarbetarna. De tidiga åren bestod av hårt arbete
och mycket spartanskt leverne. På Fnysinge hade
man exempelvis , fyra kronor i fickpeng per
dag. Det var även vanligt med en enkel kosthållning för ett par kronor per dag. Brödet och Fiskarna hade något bättre ekonomiska förutsättningar redan från början, med stöd från kyrkan
och kommunen.
En dag kom ett par personer från en grupp
som kallade sig »Auroragruppen« förbi Fnysinge
loppis. Bo Göran Dahlberg var en av dessa. Besökarna väckte intresset hos Fnysingegruppen för
befrielsekampen i Oman, vilket ledde fram till att
större delen av det ekonomiska stödet från Fnysinge, i många år kom att gå till PFLO, befrielserörelsen i Oman. Förbindelselänken mellan FnyDen stillsamma vreden
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Fnysingegänget, sent 70-tal.

singe och PFLO var den danska solidaritetsorganisationen KROAG (Kommittén för revolutionen
i Oman och Arabiska golfen), vilka förmedlade
det ekonomiska stödet till PFLO. Tidigt satsade
Fnysinge på att prioritera ekonomiskt stöd och i
förhållande till antalet anställda lyckades man
också generera stora överskott. Åren innan de
flyttade, upplevde gruppen vissa begränsningar i
verksamhetens förutsättningar, såsom lokalens
bristande ändamålsenlighet och begränsningar i
Den stillsamma vreden

insamlingsområdet. Det begränsades i söder av
Emmaus Sköldinge, i öster av Emmaus Gryttby, i
norr av Emmaus Borlänge och i väster av Brödet
och Fiskarna. Ur verksamhetsberättelsen :
»Att vi inte ska ge oss in i konkurrens med
Brödet och Fiskarna på deras område är
självklart, eftersom vi båda stödjer ZANU.
Konkurrens skulle leda till ökade kostnader
för båda grupperna och därför minskat
bistånd till ZANU. Däremot är inte vårt hän47
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synstagande till de tre nämnda Emmausgrupperna lika självklart, eftersom dessa
grupper har en annan inriktning än vi. Vi
har helt enkelt mindre gemensamt med
dessa grupper än med Brödet och Fiskarna,
trots att vi också har Emmausnamnet. Men
just namnet har varit den främsta orsaken
till att vi hittills avhållit oss från att gå in i
övriga Emmausgruppers områden. Om vi
skulle göra det, skulle vi riskera att skapa
mycket förvirring hos allmänheten.«
Fnysingegruppen blev uppsagda från sitt hyreskontrakt per den  mars . Inger Holmberg,
Anna Olsson och Tomas Lundberg (numera
Tejle) flyttade då verksamheten till Sundvall.

Emmaus Stockholm
Fram till dess att insamlingsföreningarna började
bryta sig loss från extern styrning var de nära
knutna till Svalorna, vilka hade samma ursprung
som de insamlande Emmausgrupperna. Emmausgruppen i Lissma, utanför Stockholm, kallade sig »Emmaus unga lumpsamlare«. En förgrundsgestalt på Emmaus Stockholm (ESt) var
Ingvar Enghart som tidigt blev engagerad i
Emmaus rörelsen. – arbetade han för
Svalorna hos Emmaus i Peru och började därefter
på Emmaus i Vallentuna. På Kusta gård i Vallentuna, där Stockholmsgruppen hade sin bas
– kallade de sig »Lump för u-hjälp«. 
flyttade gruppen till Värtahamnen,  till
Rehnsgatan , en rivningsfastighet där det tidigare varit ett slakteri. På Rehnsgatan samarbetade
48

Abbé Pierre och Ingvar i samspråk på Emmaus Stockholm
1971.

Den stillsamma vreden

Emmaus061129

07-01-22

18.50

Sida 49

gruppen bland annat med »Ny Gemenskap« vars
arbetssätt och verksamhet även var en inspirationskälla för Bernt Kviberg på BoF. Ny Gemenskap kom en dag i veckan under några år och sorterade kläder hos Emmaus.  var det dags för
flytt igen nu till en rivningskåk ett par kvarter
bort, på Luntmakargatan.
Stockholmsgruppen hade svårt att växa till sig
och under sjuttiotalets andra hälft bestod gruppen endast av – personer. Under sjuttiotalet
hade de inte någon stationär press, att pressa kläder i, utan skickade ofta kläder till Björkå, för
pressning och balning. Periodvis hade föreningen
möjlighet att sätta upp en press, men lokalerna
var för små ända fram till . Förmodligen hade
lokalproblemen
stor
»ESt skickade det inverkan på gruppen
första stödet till och dess sammansättning. Först genom flytFNLA, en befrielse- ten till Årsta Skolgränd
hösten , stabiliserarörelse i Angola.« des gruppen och kunde
även växa till sig. Dels
var lokalen mer ändamålsenlig än tidigare och
det var inte ett fallfärdigt hus, dels stabiliserades
ekonomin för verksamheten genom SIDA-bidragen och ökade försäljningsintäkter.
Emmaus Stockholm skickade det första stödet
till en befrielserörelse i södra Afrika, , det
gick till FNLA, en befrielserörelse i Angola. 
inleddes stöd till PAIGC och året därefter stöd till
MPLA i Angola, stödet till FNLA hade då avbrutits. Övriga befrielserörelser i södra Afrika som
Emmaus Stockholm skickade stöd till var FRELIDen stillsamma vreden

MO, ZANU, SWAPO och ANC. ESt satsade tidigt

på storloppisar, vilka ägde rum några gånger per
år. De öppnade en butik på Långholmsgatan 
när intäkterna från loppisarna inte räckte till.
Liksom Emmaus Fnysinge prioriterade Stockholmsgruppen det ekonomiska stödet under talet.
ESt hade ett brett och nära samarbete med
Södertälje Afrikagrupp som senare kom att starta
en egen insamlings- och sorteringsverksamhet.
Även andra Afrikagrupper och många skolor
bedrev också regelbundet insamling för vidarebefordran genom ESt. Insamlingsgruppen hade
också en stor stödgrupp av frivilliga som bland
annat deltog på jätteloppmarknader och på regelbundna insamlingskampanjer vid stora köpcentra i Stockholmsområdet.

Klädkriget
Tillgången på kläder och allmänhetens förtroende för insamlingsverksamhet berörde givetvis alla
grupperna, då utrymmet för klädinsamling var
begränsat. I striden med de kommersiella insamlingsföretagen om detta begränsade utrymme
kom både etik och volymer i fokus.
 började privata lump- och skrotföretag
att samarbeta med olika ideella hjälporganisationer vid klädinsamlingar runtom i Sverige. Frälsningsarmén och Rädda Barnen var först ut med
att låna ut sina namn, men de drog sig ur efter
kritik i media. Därefter dök bland annat Tältmissionen och Barnens Dag upp och lånade ut sina
namn. För detta fick de en ringa ersättning,
antingen per kilo eller en fast ersättning för ett år.
49
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Emmaus Stockholms-gänget, tidigt 70-tal.
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Vid mitten av -talet låg ersättningsnivån
från de privata företagen till de ideella organisationerna vanligtvis på mellan – öre
per kilo.
Bland de största privata insamlingsföretagen, vilka köpte andras namn på detta
sätt, fanns Sandbäckstvätten i Bålsta, Solna
Metall, Solna export och PLM i Ystad. Av
de kläder som var för dåliga för att användas gjordes lump och putstrasor. En del
gick till pappersbruken. Användbara kläder packades och exporterades till u-länder. Sandbäckstvätten sålde kläder på
export till Marocko, Tunisien och Libanon.
Insamlingarna skedde under falsk
flagg. Människor som fick insamlingssäckarna i sina brevlådor, trodde utifrån
texten på säcken att kläderna skulle
komma fattiga människor till gagn. Det
var dock endast smulor som gick till
ändamålet, resterande vinst gick till de
privata insamlingsföretagen. Klädkriget var som hetast under andra halvan
av -talet. Emmaus i Björkå, Fnysinge
och Stockholm, samt Brödet och Fiskarna, var alla aktiva i klädkriget, som
fick stor uppmärksamhet i media.
Detta ledde till att många organisationer drog sig
ur samarbetet med de kommersiella insamlingsföretagen. I början av -talet var striden avgjord
och de stora kommersiella insamlingsföretagen
avvecklade sin verksamhet.
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Inbjudan till Arbetsläger
på Emmaus Stockholm 1978.
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Demonstration för PAIGC, MPLA och FRELIMO 1974 i Stockholm.
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3.

STÖDET TILL
BEFRIELSEKAMPEN
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De portugisiska kolonierna
DEN PORTUGISISKA KOLONIALMAKTEN höll
sig kvar in i det längsta i sina afrikanska kolonier;
Guinea Bissau, Kap Verde öarna, Moçambique
och Angola. Med hjälp av en öppet brutal vapenmakt höll de stormaktsdrömmen vid liv. Nationaliströrelserna i de portugisiska kolonierna började med fredligt, politiskt arbete, med krav på
mänskliga rättigheter och demokrati. Svaret på
de fredliga metoderna var arresteringar och massakrer.

PAIGC – Guinea Bissau
Bakgrund
– Partido Africano da Independencia da
Guinée Cabo Verde. (Afrikanska partiet för Guinea-Bissaus och Kap Verdes självständighet).
Självständighetspartiet för Guinea Bissau och
Kap Verde öarna bildades , det var då en
underjordisk frihetsrörelse.  inleddes den
väpnade kampen. Amilcar Cabral, en av grundarna av PAIGC och ledare för rörelsen fram till sin
död, skrev redan :
»Genom vår befrielsekamp bidrar vi verksamt till den portugisiska fascismens fall«.
Hans förutsägelse visade sig bli verklighet.
PAIGC

54

Affisch producerad av
Stockholms Afrikagrupp 1974.
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Amilcar Cabral mördades , förmodligen
av kolonialmakten.«
Under år av strider utan framgång mot befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna, växte
missnöjet bland Portugals lägre officerare. Antonio de Spinola arbetade som militärguvernör i
Guinea Bissau, på uppdrag av kolonialmakten
Portugal. År  var måttet rågat och missnöjet
riktades mot regimen i Portugal. Antonio de Spinola var en av de officerare som genomförde
kuppen mot fascisterna, han blev Portugals president efter kuppen.
Kuppen i Portugal ledde dock inte till omedelbar frihet för kolonierna. General Spinola drog
ut på övergångsprocessen. PAIGC, MPLA och
FRELIMO fortsatte därför striderna tills överenskommelserna om självständighet var i
hamn. Guinea Bissau blev den första av de portugisiska kolonierna som vann sin självständighet. Självständighetsdagen firades den  september .

Stödet till PAIGC
Sommaren  kontaktade Emmaus Björkå
PAIGC:s representant i Sverige, Onésimo Silveria. De undrade huruvida PAIGC var intresserade av stöd, i huvudsak i form av kläder. Lennart
Palmeus (EB), klargjorde redan i det första brevet
problemet med fraktfinansieringen. Han poängterade dock att finansieringen av fraktkostnaderna skulle kunna bli av engångskaraktär om det
blev möjligt med kontinuerliga sändningar, eftersom PAIGC i så fall skulle kunna sälja en del av
Den stillsamma vreden

Affisch producerad av Uppsala
Afrikagrupp 1973.

kläderna för att finansiera kommande frakter.
I september kontaktade Lennart Palmeus även
Afrikagruppen i Uppsala angående deras ställningstaganden för befrielserörelser i södra Afrika.
Framförallt efterfrågade han ett förslag från Afri55
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Guinea Bissau 1975.
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kagruppen beträffande möjligheten att skicka
kläder och material till Guinea Bissau.
Ur brevet från Afrikagruppen i Uppsala,
genom Sture Lidén  oktober :
»Allmänt kan man säga att vi stödjer de
organisationer som deltog i Khartoumkonferensen , nämligen PAIGC, MPLA,
FRELIMO, ANC, ZAPU och SWAPO. ZANU
och SWANU betraktar vi som splittringsrörelser utan folkligt stöd. Detta gäller i synnerhet SWANU som så vitt känt inte har
någon som helst aktivitet inne i Namibia.
Om SWAPO:s syn på sig själva kan man läsa i
Södra Afrika bulletinen nr . Något aktuellt
om ZAPU och ZANU kan jag för ögonblicket
inte finna.«
Afrikagruppen ville återkomma beträffande konkreta förslag angående klädsändningar till Guinea Bissau. Med blyerts längst ned på brevet finns
antecknat: »Anm. PAIGC tar emot kläder, det är
bara att skicka till Conakry«. Förmodligen blev
sändningsmöjligheterna klarlagda i samband den
här brevkorrespondensen mellan Björkå och
Afrikagrupperna och den första klädsändningen
skickades redan i november .
Emmaus Stockholm skickade den första sändningen till PAIGC via Emmaus Björkå som
genomfördes i ett samarbete mellan Uppsala
Afrikagrupp, Emmaus Stockholm, Emmaus
Björkå och Lutherhjälpen. Den här containern
hade sin ursprungsdestination i Guinea Conakry,
men utländska trupper angrep Conakry när fartyget var på väg dit och det blev nödvändigt att
Den stillsamma vreden

destinera om containern till Dakar i Senegal. I
Dakar uppstod problem med att få ut containern
från hamnen och man bestämde sig för att framtida stöd måste gå till Guinea Bissau via Guinea
Conakry.
I november  beviljades SIDA-stöd för frakter av kläder till PAIGC, vilket underlättade de
fortsatta sändningarna betydligt. Stödet till
PAIGC pågick fram till .

MPLA – Angola
Bakgrund
MPLA – Movimento Popular para a Libertacao de

Angola. (Folkrörelsen för Angolas befrielse).
Rörelsen för nationell självständighet från
kolonialmakten Portugal bildades . Stora
delar av MPLA:s ledning arresterades . Inom
MPLA insåg man att det enda som återstod var
den väpnade kampen vilken inleddes  i Angola. Ledaren för MPLA hette Agostinho Neto.
Politisk mobilisering var här, liksom i de andra
kolonierna en förutsättning för kampens framgångar. I Angola handlade det bland annat om
mobilisering kring att stoppa tvångsarbete på
kaffeplantager och andra anläggningar. Med
andra ord utgick mobiliseringen från människornas omedelbara behov och livssituation. Självständighetskampen pågick främst i landets norra
och östra delar, där även befriade områden upprättades av MPLA.
Ytterligare två organisationer verkade i Angola.
Det var FNLA och UNITA, vilka sade sig kämpa
för Angolas frihet. Portugal och dess allierade
bland annat USA och Sydafrika, försökte splittra
57
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befrielsekampen för att behålla kontrollen över
rikedomarna i Angola. Därför fick FNLA stöd
från CIA (amerikanska säkerhetstjänsten) och
diktatorn Mobutu i grannlandet Zaire, medan
UNITA fick stöd från portugiserna.
Efter kuppen i Potugal undertecknades en
överenskommelse i januari  mellan MPLA,
FNLA, UNITA och den nya portugisiska regeringen, vilken innebar att Angola skulle bli självständigt  november samma år. Avtalet saboterades
av FNLA och UNITA som understöddes av USA:s
säkerhetstjänst CIA. Senare anslöt sig även styrkor från Zaire och Sydafrika, i kriget mot MPLA.
Manövrerandet mot MPLA misslyckades. Den 
november  kunde president Agostinho Neto
utropa Folkrepubliken Angolas självständighet.

Det tidigaste stödet
till angolanska flyktingar
 skickades det första stödet någonsin, till en
befrielserörelse i södra Afrika, från två Emmaus
grupper. Dessa sändningar gick till FNLA:s (Frente
National para a Liberataco de Angola.) flyktingläger i Kongo. Kontakterna sköttes genom organisationen »Mission of Angola in Scandinavia« och
representanten i de skandinaviska länderna vid
den här tiden hette Mateus Neto.
Han var angolansk flykting och sökte upp organisationer som kunde tänkas sig att stödja FNLA:s
arbete.
Både Emmaus Stockholm och Emmaus Björkå
hade kontakt med Mateus Neto redan .
Under  och  gick stödet till angolanska
flyktingar i FNLA:s flyktingläger.
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Vilken befrielserörelse
skulle stödjas i Angola?
I juli  kontaktade Morgan Jonsson »Södra
Afrika, informations bulletin« som var Afrikagruppernas tidskrift. Morgan var en av de tre personer som utgjorde u-landskommittén på Emmaus Björkå (de övriga två var Lennart Värmby
och Lennart Palmeus). Uppdraget de hade fått,
var att ta fram så många befrielserörelser som
möjligt och kontakta dem. Morgan hörde sig för
om var vilka kontakter Afrikagrupperna hade
med befrielserörelserna i Angola och hur klädbehovet för dessa såg ut.
Svaret från Afrikagrupperna var klargörande.
De hade kontakt med MPLA och de hade redan
fått en förfrågan från dem om klädstöd. Man var
också tydlig med att Afrikagrupperna gjorde den
bedömningen att den enda befrielserörelsen värd
att stödja i Angola var MPLA. Afrikagrupperna i
Lund erbjöd sig också att bidra till fraktkostnaderna om Emmaus Björkå var intresserade av att
skicka kläder till MPLA. Genom Dick Urban Vestbro undrade Lunds Afrikagrupp hur mycket EB
redan hade sänt till FNLA och huruvida Emmaus
Björkå var berett att avbryta klädsändningar till
FNLA.

Stödet till MPLA
Efter den här korrespondensen mellan Emmaus
Björkå och Afrikagrupperna, beslutade sig medlemmarna på Emmaus Björkå, efter ett förslag
från U-landskommittén, att kontakta MPLA för
att vidare undersöka möjligheterna till klädstöd.
Den  augusti  skickades ett brev från EB
Den stillsamma vreden
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till Antonio Neto, representant för MPLA i Stockholm. I brevet ställdes frågan om MPLA var
intresserad av stöd från EB och i så fall, vilken typ
av kläder och möjligen andra behov som föreningen skulle kunna bidra till att täcka med
insamlat material. I brevet efterfrågades också om
MPLA hade kapacitet för löpande bekräftelserutiner, samt om man hade möjlighet att sälja en del
av kläderna för att kunna finansiera kommande
sändningar.
I december  kom svar både från MPLA:s
representant i Stockholm, Antonio Neto och från
MPLA:s representant i Lusaka, Zambia, Lucio Lara.
»…den enda
befrielserörelsen Man ville ta emot stöd från
Emmaus Björkå, men inte
värd att stödja i var säkra på att de kunde
Angola var MPLA« sälja en del av det som skulle komma att skickas. Så
den framtida finansieringen förblev fortfarande
osäker.
 skickades de första sändningarna till
MPLA. Den  april  kom ett bekräftelsebrev
för den första sändningen från Emmaus Stockholm till MPLA. Brevet kom från MPLA:s representation i Dar es Salaam i Tanzania. Ur brevet,
som var undertecknat av Pedro Van Dunem:
»The bales came in very good condition but
not the cartons. We should like to suggest in
future to use only bales. We also like to thank
you for this importandt support that you
gave us and let us hope so, you will give to
our fighting people against colonialism and
we shall be very happy if you increase this
Den stillsamma vreden

aid, an importandt fact for the development
of our struggle.«
Emmaus Stockholm och Emmaus Björkå samarbetade kring sändningarna vid den här tiden. ESt
skickade sina sändningar via Björkå. Redan 
hade grupperna även ett samarbete med studentkåren i Sthlm, vilka samlade in mediciner till
MPLA. Medicinerna förmedlades sedan via
Emmaus Stockholm till Emmaus Björkå, som
skötte sändningarna. Både Afrikagrupperna och
Utrikespolitiska föreningen i Stockholm genomförde insamlingar för att täcka fraktkostnaderna
för de inledande sändningarna.
Redan i den tidiga brevkorrespondensen går
det att utläsa hur grupperna verkligen ansträngde
sig till det yttersta för att leva upp till de olika
befrielseorganisationernas behov. År  skickade exempelvis EB stöd till hela sju befrielserörelser. I januari  beklagade EB att de skulle bli
försenade med utlovade sändningar till MPLA, då
föreningen först måste tillgodose de övriga befrielserörelserna genom deras redan fastställda
sändningsplaner.

Fraktfinansieringen
Ur korrespondens mellan Emmaus Björkå och
Afrikagrupperna framgår det att vid inledningen
av stöd till MPLA var finansieringen av frakterna
ett stort problem. Lutherhjälpen var inte intresserat av att finansiera dessa sändningar och vid den
här tidpunkten hade något samarbete ännu inte
inletts med SIDA. Lennart Palmeus skrev i sitt
svar till Afrikagrupperna, att man räknade med
59
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att om det skulle bli fortsatta sändningar till
MPLA, så skulle fraktkostnaderna bli av engångskaraktär. Med andra ord skulle endast den
första sändningen, i så fall, finansieras från Sverige och att det naturligtvis skulle vara till stor
hjälp om Afrikagruppen i Lund kunde bidra till
frakten för den första sändningen till MPLA.
Emmaus Björkå räknade således med att även
MPLA skulle kunna sälja en viss del av sändningen och därmed efter första sändningen finansiera
fraktkostnaderna för de
fortsatta sändningarna.
»…ett brev från SIDA, Man räknade med att
vilket bekräftade att de kläderna var värda
ungefär  kr/kg och att
ansökta 11 000 kr hade fraktkostnaderna för en
beviljats för klädfrakterna sändning motsvarade ca
‒% av värdet på kläoch att pengarna skulle derna. Om mottagaren
betalas ut direkt till då kunde sälja en del av
Emmaus Björkå.« de sända kläderna och
annat sänt material,
kunde fraktkostnaderna
täckas på detta sätt.
Problemen med fraktkostnaderna fortsatte
och i april  skickade EB ett brev till MPLA där
man berättade att  ton kläder fanns färdiga för
att skeppas till MPLA men att finansieringen av
frakterna saknades. Man bad MPLA att stå för
kostnaden på   SEK.
I maj  var frågan om fraktfinansiering äntligen löst, MPLA:s representation i Stockholm
hade då fått ett brev från SIDA, vilket bekräftade
att de ansökta   kr hade beviljats för kläd60

frakterna och att pengarna skulle betalas ut direkt
till Emmaus Björkå.

Relationen mellan MPLA
och Emmausgrupperna
Det var Emmaus Björkå, Emmaus Stockholm
och Emmaus Fnysinge som skickade stöd till
MPLA. Relationen med befrielserörelsen sköttes
framförallt per brev, telefon eller besök hos representanten för MPLA i Skandinavien, som även
besökte Emmausgrupperna med jämna mellanrum. När stödet inleddes och fram till maj 
var det Antonio Neto som representerade MPLA i
Skandinavien, därefter var det Saydi Mingas och
slutligen Maria Háller.
När det gällde bekräftelser på att sändningarna
kommit fram sköttes dessa framförallt av MPLA i
Dar es Salaam, Tanzania. Kläderna skickades via
Brazzaville i Kongo eller via Dar es Salaam i Tanzania till Zambia. Några besök i södra Afrika
gjordes inte för det här tidiga stödet. Stödet till
befrielserörelserna präglades av ett fullständigt
förtroende och man hade en ansträngd ekonomi
under den här tiden. Organisationerna ansåg att
det ekonomiska överskott som kunde uppbådas
skulle gå till befrielserörelserna, inte till uppföljningsresor.
Ur ett brev från Agostinho Neto, MPLA:s president, daterat  december , skickat till
Emmaus Björkå:
»Taking advantage of your support, I would
like to draw your attention for our needs of
cloth in the Northern Front. In the case of
this request will meet your approval, we ask
Den stillsamma vreden
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you to send them B.P Brazzaville Peoples
Republic of Congo. Do accept Dear Comrades, my best thanks for your help and our
revolutionary greetings.«

lingsgrupperna återupptog klädstödet  till
frontstaten Angola. (Se sid. )

FRELIMO – Moçambique
Bakgrund

Emmaus Björkå efterfrågade  om MPLA
kunde skicka någon av sina kamrater för att arbeta med dem i Björkå by. President Agostinho
Neto svarar i samma brev som ovan att han helt
håller med om att den typen av samarbete alldeles säkert skulle ge en större ideologisk kunskap
och utveckla samarbetet mellan organisationerna. Men han skrev att det var omöjligt att avvara
någon person för arbete i Björkå, utifrån de prioriteringar de var tvungna att göra inom MPLA.

Stödets betydelse och
fortsatta behov av kläder
Ur ett brev från Antonio Lengue, MPLA i Luanda
 juli :
»Vi begagnar oss också av tillfället att än en
gång informera er om att de gåvor ni skänkt
vårt folk under  har anlänt i gott skick.
Situationen vad gäller kläder blir mer och
mer kritisk och solidariteten från våra progressiva vänner är fortfarande nödvändig:
Problemet med tillgången på kläder är
kanske svårare nu, framförallt därför att
majoriteten av de som flytt från Angola,
antingen till Portugal eller till Sydafrika och
Zaire, har lämnat vårt land i en nästan katastrofal situation framförallt i inlandet.«
Stödet till MPLA fortsatte fram till . InsamDen stillsamma vreden

– Frente de Libertacao de Moçambique. (Moçambiques befrielsefront).
Vid ett fredligt möte , i Mueda, i norra
Moçambique besköts deltagarna av kolonialmaktens polis.  personer dödades. Insikten att
endast väpnad kamp kunde leda till befrielse
växte fram och  inleddes den väpnade kampen i Moçambique.
Två linjer utvecklades inom FRELIMO, den ena
med Eduardo Moldane som ledare, de ville krossa kolonialsystemet och ersätta det med en ny
samhällsordning, där bönderna skulle få
huvudrollen. Den andra linjen nöjde sig med att
få bort kolonialmakten, men brydde sig inte lika
mycket om böndernas behov. Den senare falangen kontrollerade till en början handeln i FRELIMO:s befriade områden, i norra Moçambique. De
betalade bönderna dåligt för varor som exporterades. Bönderna började protestera mot utsugningen och denna falang förlorade i inflytande.
Detta ledde till starka motsättningar inom FRELIMO. Eduardo Moldane mördades  av en
brevbomb, troligen från Portugals hemliga polis.
Mordet utfördes med hjälp av medlemmar i FRELIMO. Trots detta stärktes FRELIMO, nu under
ledning av Samora Machel. Motsättningarna
levde trots allt vidare och skulle komma till
uttryck efter självständigheten. Den  juni 
vann även Moçambique sin självständighet.
FRELIMO
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Stödet till FRELIMO
Den  september  skickades brev från
Emmaus Björkå både till FRELIMO i Dar es
Salaam, Tanzania och FRELIMO-gruppen samt
FRELIMO-Sweden.
På motsvarande sätt som för PAIGC och MPLA
frågade EB (Emmaus Björkå) huruvida befrielserörelsen FRELIMO var i behov av klädsändningar.
I brevet till FRELIMO i Dar es Salaam nämns dock
ingenting beträffande huruvida FRELIMO skulle
kunna sälja en del av sändningen för att finansiera kommande sändningar.
I stället föreslog EB, genom Lennart Palmeus
att FRELIMO-gruppen och FRELIMO-Sweden
skulle stå för finansieringen av klädsändningarna
till FRELIMO, förutsatt att organisationen tackade ja till erbjudandet. Ur brevet till FRELIMOgruppen och FRELIMO-Sweden:
»Fraktkostnaden till Dar ligger på drygt
:–/ton varför exempelvis ett bidrag till
fraktkostnaderna på  :– skulle möjliggöra transport av  ton, motsvarande ett värde
av  :–! Varje krona till FRELIMO skulle
således kunna tjugofemdubblas!«
Ur svarsbrevet från Sören Lindh, FRELIMO-gruppen:
»Vi har studerat Ert erbjudande om att
sända kläder till FRELIMO med intresse. Som
framgår av bifogade verksamhetsberättelse
har gruppen dels en lokal karaktär, dels hittills haft en även i övrigt medvetet begränsad
verksamhet. Detta med klädsändningar ligger alltså något vid sidan av tidigare verk62

samhet. Avgörande för det hela bör dock
vara hur FRELIMO ställer sig. Vi ska just skriva ett brev där vi bl.a. tar up den frågan. I
den mån Ni får svar före oss, vilket är troligt,
vore vi tacksamma att få veta vad det går ut
på. Vi återkommer med ett besked om vårt
ställningstagande på årsmötet.«
Den  november  ringde Sören Lindh, mitt
under ett pågående föreningsmöte på Emmaus
Björkå. Han hade då talat med en person ur FRELIMO:s centralkommitté, Joaquin Chissano
(sedemera Moçambiques president). Chissano
tyckte att det var en god idé att skicka kläder för
de pengar FRELIMO-gruppen vanligtvis brukade
låta gå oavkortat till FRELIMO. Även prioritetsordningen för kläder stämde väl överens med
Björkås sortiment, de önskade dels i första hand
filtar alternativt vinterkläder och i andra hand
sommarkläder, dels i första hand damkläder, i
andra hand barnkläder och i tredje hand herrkläder.
Under pågående föreningsmöte kunde således
beslut fattas om att klädsändningar till FRELIMO
skulle inledas. Man beslutade också att fraktkostnaderna skulle delas lika mellan Emmaus Björkå
och FRELIMO-gruppen. Som övre gräns för vad
man från Björkås sida vågade lova var  :–/
år vilket skulle innebära att om FRELIMO-gruppen kunde stå för lika mycket, skulle kläder
kunna skickas för en fraktkostnad på  :–/år,
vilket innebar ca  ton kläder.
I januari skickades den först sändningen iväg
till FRELIMO i Dar es Salam. Joaquin Chissano
Den stillsamma vreden
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Lennart Palmeus illustrerar i ett brev hur transportproblemen kan lösas. Se kartan sidan 64.

bekräftade sändningen per den  mars  och
skrev:
»We have started to send bales into the liberated areas of Moçambique. Now the problem we have is on the transportation from
Dar es Salaam to the South of Tanzania and
to Zambia specially because of the raining
Den stillsamma vreden

season and lack of veichles. But we are doing
our best to have it all transfered as soon as
possible because our people are in a very
high need of it. For the south we expect to
hire a little space in one of the ships wich
connect Dar es Salaam to Mtwara. We would
like to thank you for the gift and the FRELI63
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»Landsvägen är närmast ofarbar under regntiden.« Ur Lennart Palmeus brev, se sidan 63.

MO Group for their contribution for the

freight. We hope that this concrete support
will continue.«
Den  juni  skickade Joaquin Chissano en
bekräftelse på att den andra sändningen kommit
64

fram till Mtwara. Destinationshamnen ändrades
från Dar es Salaam till Mtwara, efter de beskrivna
transportproblemen vid den första sändningen. I
det här brevet meddelade FRELIMO att de hade
möjlighet att betala för frakter:
»We take this opportunity to give you our
Den stillsamma vreden
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»Under pågående föreningsmöte kunde
således beslut fattas om att klädsändningar till FRELIMO skulle inledas. Man
beslutade också att fraktkostnaderna

rikespolitiska Föreningen bidrog till fraktkostnader för tidiga sändningar till FRELIMO. Det var
Emmaus Björkå och Emmaus Stockholm som
skickade stöd till FRELIMO under befrielsekriget.
En stor del av korrespondensen kring FRELIMO
sändningarna fram till  handlade om fraktfinansieringen. Den helt avgörande förändringen
kom (som för övriga befrielserörelser) , när

skulle delas lika mellan Emmaus Björkå

SIDA beviljade stöd till fraktkostnader även för FRELIMO. Sändningarna till FRELIMO fortsatte fram

och FRELIMO-gruppen.«

till . Stödet återupptogs  till frontstaten
Moçambique. (Se sid. )

first reaction to the proposal for payment of
bigger shipments in future. Our organization
would be prepared to pay for the shipment.«
Den  september  skickade FRELIMO i Dar es
Salam även ett brev till FRELIMO-Sweden, där
man dels tackade för ett ekonomiskt stöd och
även informerade om att FRELIMO ställde sig
bakom förslaget från Björkå om fraktfinansiering:
»About the proposal you have recieved from
the Emmaus Bjorka to help them on the
shipment of clothes to us we would like to
inform you that we agree since it serves to
cover one of our major needs.«
Även Svensk-Tanzaniska Föreningen och Ut-

Den stillsamma vreden

Utvärdering av det tidiga
stödet till befrielserörelserna
När stödet inleddes för PAIGC, MPLA och FRELIMO fanns inte ens tillräckligt med pengar hos
grupperna för att finansiera frakterna av klädsändningarna, så utvärderingsresor var det inte
tal om. Från  fick grupperna SIDA-bidrag
som täckte själva fraktkostnaderna, men inte
någon kostnadstäckning för andra typer av kostnader i verksamheterna. När ekonomierna ute
hos grupperna allteftersom förbättrades under
-talet, dels genom SIDA-bidragen, dels genom
ökande försäljningsintäkter skulle det förmodligen ha varit möjligt med utvärderingsresor. Men
respekten och förtroendet för befrielserörelserna
bidrog till att den saken vanligtvis inte kom på
tal. I solidaritetsarbetet såg man sig som ett med
befrielserörelserna, i kampen mot imperialismen.
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Självständighetsfirande i Zimbabwe 1980.
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Rhodesia/Zimbabwe
ZANU – Zimbabwe

 inleddes den väpnade kampen med slaget
Bakgrund
vid Sinoia, i norra Zimbabwe. De första åren av
Vid Berlinkonferensen ‒ styckades den
väpnad kamp utvecklades inte befrielsekampen
afrikanska kontinenten upp av de europeiska
positivt, den saknade politisk mobilisering. Fram
makthavarna. Motståndet mot kolonialisterna i
till  fanns det två befrielsearméer. Den ena
Syd Rhodesia (nuvarande Zimbabwe) går tillbaka
knuten till ZANU och den andra knuten till
ända till den här tiden, till slutet av -talet.
ZAPU.  inleddes ett visst samarbete inom den
Redan  hade Syd Rhodesia fått visst självstyre
Patriotiska Fronten.
av Storbritannien. Till Syd Rhodesia kom nybygI januari  inleddes en offensiv mot Ian
Smith´s armé (rhodesiska regimens armé). Regigare och stora kolonier av vita uppstod med starmen fick allt svårare att isolera Patriotiska Fronka ekonomiska och politiska intressen.
ten. Gerillan hade folkets aktiva stöd och försåg
Nationaliströrelsen i Rhodesia kämpade länge
med fredliga medel för att skaffa
»1966 inleddes den gerillan med mat och information.
medborgerliga
rättigheter
och
Hundratals afrikanska soldater som
bekämpa missförhållanden. Fredliga väpnade kampen tvingats in i Smith´s armé gick över
demonstrationer besköts, ledarna
med slaget vid till gerillan. Smith-regimen angrep
fängslades och organisationerna
även Moçambique och försökte
Sinoia,
i
norra
bannlystes. Det fredliga politiska
tvinga Moçambique att upphöra med
arbetet visade sig inte vara en framstödet till befrielserörelsen. Resultatet
Zimbabwe.«
komlig väg. ZAPU (Zimbabwe Afriblev det omvända. Moçambique
stängde gränsen till Rhodesia .
can People´s Union) bildades, två år senare
 befann sig landet i fullt krig. Patriotiska
bröt sig en stor del av medlemmarna ut och
Fronten behärskade en väsentlig del av landsbyggrundade Zimbabwe African National Union
den och i grannländerna fanns över  
(ZANU), utbrytarna uppmanade till handling av
effektivare slag. Allt fler politiskt aktiva drog slutflyktingar med stort behov av mat, kläder, skor,
satsen att det enda alternativet som stod till buds
mediciner och undervisningsmaterial. I april 
för att befria befolkningen var den väpnade kamhölls ett val i Rhodesia med syfte att tillsätta en
pen.
svart marionettregering. Patriotiska Frontens
67
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partier, ZANU och ZAPU
hölls för olagliga och var
i fullt krig. Patriotiska inte valbara. Stora demonFronten behärskade en strationer utbröt i Salisbury (nuvarande Harare)
väsentlig del av lands- under slutet av  och
mobiliseringen visade det
bygden och i grann- djupa stöd som Zimländerna fanns över babwes frihetskamp hade
hos befolkningen. På hös100 000 flyktingar.« ten  började förhandlingar i London som i december resulterade i den
så kallade Lancaster House-överenskommelsen
och vapenvila.
 fick så äntligen Zimbabwe sin frihet. Efter
en mycket turbulent valkampanj vann ZANU i
parlamentsvalen i februari en jordskredsseger.
Självständighetsdagen firades den  april .

»1978 befann sig landet

Stödet till ZANU och samarbetet med
insamlingsorganisationerna
När stödet till ZANU inleddes på allvar, med allt
större volymer, från mitten av -talet, hade alla
fyra grupperna redan erfarenhet av stöd till befrielserörelser. Emmaus Björkå och Emmaus Stockholm hade varit först ut och skickat sitt första
stöd till en befrielserörelse i södra Afrika .
Emmaus Fnysinge och Brödet och Fiskarna
skickade det första stödet till befrielserörelser i
södra Afrika, . Skillnaden mot det allra tidigaste stödet till befrielserörelserna (innan ),
var att man nu fick bidrag från SIDA för fraktkostnaderna.
Ur ett brev till Ingvar Enghart på Emmaus
68

kommunen i Stockholm som skrevs den  oktober  av H.W. Chitepo, dåvarande ordförande
för ZANU, på besök i Sverige:
»About the th of October , I together
with Claude Chokwenda, a comrade of mine
who is studying in Stockholm, had the great
pleasure of spending some time with you
and your friends. When we parted on the
underground train that night, I was left both
humbled and encouraged by the small
insight I had into the Emmaus community,
encouraged because I realised that starting
from very different positions and circumstances, your community and us share a
common concern for freedom, dignity and
worth of human being.«
Emmaus Björkå frågade alla befrielserörelser de
hade samarbete med om det fanns någon möjlighet att skicka någon eller några kamrater från
rörelsen för att delta i verksamheten i Sverige. De
fick positivt svar från ZANU. Ur ett brev som
bekräftade detta, skickat den  november 
från ZANU och undertecknat av Noel G. Mukene,
Secretary for External Affairs:
»Our Party is very pleased to hear your suggestion that we should send two of our comrades to work with you in Sweden. We are
ready to send them.«
I slutet av september  stod det klart vilka
kamrater från ZANU som skulle komma till Björkå, ur ett brev från N.G. Mukene (Secretary for
External Affairs, ZANU):
Den stillsamma vreden
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»Emmaus Björkå frågade alla befrielserörelser de hade samarbete med om det
fanns någon möjlighet att skicka någon
eller några kamrater från rörelsen för att
delta i verksamheten i Sverige. De fick
positivt svar från ZANU.«
»Herewith are the two Comrades, George
Rutanhire and Jairos Ruredzo, as per
arrangement between our Party and your
group. They are there to help you as well as
learn while they are there. We look forward
to increase cooperation and further understanding between our organisations. We
would like to express our heartfelt gratitude
for the assistance you have always accorded
us and we are confident that this warm relationship will further be enhanced.«
George Rutanshire och Jairos Ruredzo vistades på
Björkå från september  till juni . De arbetade i arbetskollektivet samt spred information
om situationen och befrielsekampen i Zimbabwe
på olika informationsmöten. Deras vistelse i
Björkå by hade stor betydelse för att det allteftersom växte fram starka band mellan Emmaus
Björkå och ZANU. Ett erkännande för Björkå,
som fick bekräftat att deras stöd var så viktigt att
ZANU till och med avvarade två officerare från
ZANLA, befrielsearmén, för att dessa skulle arbeta
Den stillsamma vreden

Lastning till ZANU på Brödet och Fiskarna 1977.
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Brödet och Fiskarnas första kontantstöd till ZANU 1974.

Claude Chokwenda (ZANU) besöker Brödet och Fiskarna.
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tillsammans med människor- »…Emmausna i Björkå by.
Korrespondensen mellan människorna medEmmaus Björkå och ZANU
var tät och kom ofta in på frå- vetet avstod från
gor som berörde oklarheter
materiell standard
kring kampen och dess olika
konstellationer. Korrespon- för att kunna bidra
densen hade en annan karaktär än den tidigare med de med ett så stort stöd
tidiga
befrielserörelserna,
PAIGC, MPLA och FRELIMO. som möjligt till
Med ZANU diskuterades
politik, med de tidiga befriel- befrielseserörelserna kretsade korrerörelserna.«
spondensen kring sändningarna. Breven mellan EB och
ZANU var ofta långa. Björkås brev innehöll ofta
påståenden och frågor, där svaren förväntades
bringa klarhet kring de oklarheter som uppstod
under kampen för Zimbabwes befrielse. Svarsbreven från ZANU var tillmötesgående och hade
en ton av ömsesidighet. Ett slags bekräftelse på att
man kämpade tillsammans, var kamrater i kampen. Grupperna följde kampen i Zimbabwe med
stort intresse och tog ofta gemensamma ställningstaganden vid olika händelser under befrielsekriget i Zimbabwe.
Den mycket enkla livsstilen som karaktäriserade Emmausgrupperna kunde medföra kulturkrockar! Ingrid Larris från Fnysingegrupppen
berättar om ett besök på ZANU:s nyöppnade kontor i Stockholm där kontrasten var stor och oväntad för besökarna från Fnysinge vilka gjorde stora
Den stillsamma vreden

Emmaus061129

07-01-22

18.50

Sida 71

ögon inför heltäckningsmattor och tjusig
inredning! På motsvarande sätt förundrades
säkerligen ofta representanter för befrielserörelser som besökte dessa tidiga Emmausgrupper, över att Emmaus människorna medvetet
avstod från materiell standard för att kunna
bidra med ett så stort stöd som möjligt till
befrielserörelserna. Moton Malianga från
ZANU:s centralkommitté besökte exempelvis
Fnysinge i september . Han kom då från
förhandlingsbordet i »Vita tåget« på Victoriabron, högt över Zambesifloden och skulle
på sitt Sverigebesök träffa SIDA, UD och SAP,
men tog först en tur till Fnysinge och Brödet
och Fiskarna!
Alla fyra grupperna besöktes regelbundet av representanter för ZANU. Det var
företrädare för ZANU placerade i olika länder i Europa och Afrika. Exempelvis Herbert Chitepo, som tidigare nämndes.
Andra exempel på representanter som
besökte grupperna var Simon Muzenda
och Didymus Mutasa. I september 
kom ingen mindre än Robert Mugabe
(dåvarande ordförande i ZANU) till Sverige, även han åkte först till Brödet och
Fiskarna för att diskutera klädinsamlingar och varuleveranser. Där blev han bjuden på middag med irländsk fårstuvning. En av aktivisterna på BoF kommenterade besöket: »Det här är för oss,
som det måste vara för ASEA, när Wallenberg kommer till stan.« På programmet för Mugabes Sverigebesök stod sedan, bland
Den stillsamma vreden

Emmaus Stockholm samlar kläder till ZANU: flyktingläger.
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annat möten med UD, SIDA och biståndsminister
Ola Ullsten.
I januari  besökte Bertil Högberg (BoF)
ZANU i Maputo, Moçambique. Han träffade där
Didymus Mutasa, vice ekonomiansvarig med
speciellt ansvar för att skaffa fram pengar.
D. Mutasa beskrev läget för Bertil:
»En stor del av våra militära styrkor har nu
begett sig in i landet. Nu återstår att få in det
politiska ledarskapet och flyktingarna. Våra
behov är nu fördubblade. Vi måste starta
från scratch inne i landet eftersom vi inte

helt kan avveckla vad vi har etablerat här. Vi
kommer naturligtvis att försöka få ekonomiskt stöd inne i Zimbabwe, men det kommer att bli svårt. Det är ju knappast några
företag eller affärsmän som kommer att ge
oss pengar. Vi kommer i stor utsträckning att
vara beroende av ert och andra solidaritetsgruppers stöd. Vi ber er att ändra era prioriteringar för ett par månader till vår förmån.
Vi tror att det finns en %-ig chans att vi
ska kunna skapa en ZANU-regering!«
Detta resulterade bland annat i ett inköp och för-

Sally Mugabe besöker Emmaus Björkå.
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sök att skicka papper och tryckeriutrustning till
ZANU inför valet i mars . BoF samordnade
detta tillsammans med de andra grupperna och
med ett visst stöd från Holland. Utrustningen
beslagtogs dock av de rhodesiska myndigheterna
och kom alltså aldrig fram. I Sverige fick
biståndsministern förklara för riksdagen anledningen till att inte statliga medel hade beviljats
för denna flygtransport.
Vid självständighetsfirandet i Zimbabwe 
fanns bland annat representanter från Emmaus
Björkå på plats i Harare. Christer Johansson (EB)
som var i Harare, nämner självständigheten för
Zimbabwe som en alldeles speciell höjdpunkt,
med anledning av Björkås nära samarbete och
utbyte med ZANU under många år.

Några röster om stödets betydelse
Josiah Tongogara, hög befälhavare i befrielserörelsen ZANU (DN ⁄-):
»Mina egna kläder kommer för övrigt från
Sverige« säger han och visar på byxor och
skjorta. »Många av våra kamrater bär, liksom
jag kläder vi fått från Emmaus grupperna i
ditt land, det är en viktig hjälp; man kan inte
slåss utan skjorta, skor eller transportmedel.
Hälsa svenskarna det och tacka för den hjälp
vi hittills fått.«
ZANU:s nye representant i Stockholm, Robert
Mandebvu skrev med anledning av att ZANU fyllde  år ⁄-:
»Vi skulle vilja uttala vår uppskattning över
det mycket betydelsefulla arbete som ni har
Den stillsamma vreden

Robert Mugabe besöker Brödet och Fiskarna, bilden publicerades på
DN:s ledarsida.

gjort under dessa gångna, framgångsrika år.
Ert bidrag i form av kläder, mediciner, finansiell hjälp etc. har varit till stort värde och
hjälp till vårt folk. Vi är fast övertygade om
seger, mer övertygade än någonsin förr, då vi
påbörjat vårt :e år av tillvaro och kamp.
Uppgiften att administrera över två miljoner
människor i de befriade områdena (skaffa
kläder, mat och medicin) är enorm. Vi hoppas verkligen att er klara förståelse för dessa
våra plikter skall sporra er att fördubbla era
ansträngningar och skicka mer förnödenheter tills vårt folk uppnår segern.«
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niskor hade hört talas om att det fanns vita
som stödde deras kamp. Men de har aldrig
träffat några förut och blir nu överväldigade
och hyllar oss med sång och musik.«

Utvärdering av stödet till ZANU

ZANU:s tryckeri i Maputo 1980.

I oktober  besökte Christer Johansson och
Eva Lundström Zimbabwe. De sökte då upp
George Rutanshire som arbetat nio månader på
Björkå ‒. Han tog dem med på ett valmöte
i ett litet samhälle som heter Pokoteké. Ur Proletären ‒ oktober :
»George börjar mötet med en revolutionär
sång som alla stämmer in i. Sedan presenterar han oss för mötesdeltagarna. Dessa män74

Under våren  reste representanter för insamlingsgrupperna ner till södra Afrika och besökte
då bland annat ZANU i Maputo, Moçambique.
Det var Christer Johansson och Henric Thorn
från Emmaus Björkå som vid besöket bland
annat träffade Robert Mugabe, Simon Muzenda
och Terai Ropa från ZANU. För stödet till organisationen gällde samma förhållningssätt som för
de tre tidigare befrielserörelserna. Respekten var
stor och förtroendet likaså, liksom uppfattningen
att man var förenade i kampen mot imperialismen. Man förde politiska diskussioner under
besöket, men gjorde inga närmare utvärderingar
eller undersökningar kring stödet till ZANU.
Afrikagrupperna tog aldrig ställning mellan
ZANU och ZAPU. Det fanns olika åsikter. När PF
(Patriotiska Fronten) bildades satsade man på att
lyfta fram enhetssträvandena i PF. Eftersom Afrikagrupperna under denna tid samlade in mycket
kläder för Zimbabwe till de olika grupperna, men
framförallt till BoF, så blev det ett problem att allt
hamnade hos ZANU. I Afrikagruppernas styrelse
fick Bertil Högberg uppdraget att försöka lösa
problemet. Under  blev det så att BoF upplät
sina lokaler för de Afrikagrupper som ville
komma och sortera och packa kläder till ZAPU.
Framförallt var det Göteborgs Afrikagrupp som
packade till ZAPU.
Den stillsamma vreden

Emmaus061129

07-01-22

18.50

Sida 75

ZANU:s flyktingläger i Mocambique 1979.

Den stillsamma vreden
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Sortering på Emmaus Björkå, tidigt 70-tal, Marion Sobeck närmast i bild.
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som fyllts av det
praktiska solidaritetsarbetet, har under åren förändrats på ett liknande sätt hos grupperna. Som i
alla verksamheter sker utveckling i växelverkan
med samhället i övrigt. De tidiga grupperna
gestaltade ett alternativ till det omgivande samhället, där valet, dels att själva leva resurssnålt
samt att överlämna allt överskott i stöd, var den
praktiska konsekvensen av ett ställningstagande.
Tommy Andersson, som arbetar på Emmaus
Stockholm sedan :
»Emmaus var en tidig reaktion, byggd på
insikten och behovet av en rättvis världsordning, hållbar utveckling och resurshänsyn.«

VARDAGEN, ALLA DE DAGAR

I det här avseendet kan man säga att Emmausrörelsen var mycket tidig idémässigt. Det är först
det senaste decenniet som det omgivande samhället alltmer talar i termer av »hållbar utveckling«. En konsekvens av att nya samhällen växer
till ekonomiskt och att jordklotet inte räcker till
för en livsstil som den Väst först erövrade.

60- och 70-talets vardag
Ramarna för vardagen under -talet och långt
in på -talet, gavs utifrån att kommuniteterna
både var arbets- och boendekollektiv. Levnadsformerna var spartanska, ingen lön togs ut,
78

endast en ringa fickpeng och vanligtvis var även
kosthållningen mycket enkel. De som arbetade
inom kollektivet var inte anställda i vanlig
bemärkelse och »personalkostnaderna« var försumbara. Det var den totala livsformen som räknades. Stellan Sandberg:
»Vid frukostbordet dryftas de mest närliggande spörsmålen och där fördelas dagens
sysslor. Många följer med insamlingsbilarna
till Stockholm. Med följer folk och prylar till
loppmarknadsbutiken vid Hornsgatspuckeln
uppe på Söder. Några stannar hemma för att
sortera och pressa kläder i balar. De får även
vara behjälpliga med husets sysslor i övrigt,
som att bära ved och vatten. Arbetsdagarna
är långa och alla hjälper till med avlastningen på kvällarna. Allt skall till sina platser.
Eftersom vi lever och bor på själva arbetsplatsen, mitt i lumpen och bråten, så är vi
tvungna att hålla god ordning. Vi slutar aldrig dagen förrän allt är på plats. Då först kan
vi slå oss ned vid en rykande het kvällssoppa
och känna samhörighet och tillfredsställelse
över vad vi åstadkommit under en lång
arbetsdag.«
När Emmaus Stockholm befann sig på Kusta gård
i Vallentuna hade föreningen fyra stycken tre tons
Den stillsamma vreden
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lastbilar. De hade också en långtradare. Insamlingarna som föreningen genomförde omfattade
nästan hela landet. Insamlarna stannade några
veckor i varje distrikt. Ett par av medarbetarna
delade först ut säckar till hushållen, kvarter för
kvarter, samt ett kort som meddelade vilken
veckodag de skulle återkomma för att hämta upp.
Det som samlats in på de mindre lastbilarna ute i
distriktet, hämtades upp av långtradaren, vilken
åkte tillbaka till sorteringen i Vallentuna, eller till
Vallentunagruppens filial i Fellingsbro.
Livsglädjen och friheten, i vardagen, under den
här tiden berättar Stellan Sandberg om:
»Det här är något av det friaste och härligaste liv vi kan föreställa oss, detta att få resa
omkring och bara dras med det nödvändigaste. Komma till nya helt främmande
städer. Hitta en plats att bo på, kanske en
vacker campingplats vid havet. Finna ett billigt matställe. Gå till kommunen och tillfälligt låna en rivningskåk som vi behöver som
bas. Gå till lokaltidningen för att få dem att
skriva om vår verksamhet.
»Det här är något Lära känna städer gata för
av det friaste och gata, hus för hus, genom att
först dela ut flygblad och
härligaste liv vi kan sedan åka runt och samla in
föreställa oss, och fylla järnvägsvagn på järnvägsvagn. Sitta trötta vid tälten
detta att få resa på kvällen med en kopp kaffe
omkring och bara och njuta av ett gott dagsverke
dras med det nöd- eller ströva runt och utforska
stadens hemligheter.«
vändigaste.« Eva Tånneryd berättar om
Den stillsamma vreden

baksidan med det kollektiva livet under -talet:
»Alla på Brödet och Fiskarna skulle leva på
samma nivå med fri mat och logi samt en
fickpeng. Om man hade sparade pengar från
tidigare liv så fick man ansöka hos medlems-

Göran Larsson putsar silver, en vanlig hemuppgift vid
lindrig sjukdom, Emmaus Björkå 70-tal.

mötet för att få använda dem. Till exempel
fick jag ansöka om att ta sparade medel för
att bekosta en resa till mina föräldrar i
Örnsköldsvik. Svaret var visserligen ja utan
diskussion, men det skulle vara öppenhet
kring den privata ekonomin. En annan med79
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lem skaffade sig en liten segelbåt för privata
medel utan att fråga om lov. Det blev stora
diskussioner och hur skulle man nu hantera
detta. Slutligen enades man om att han skulle få äga båten, men alla skulle kunna få låna
den.«

70-tal blir 80-tal
Gruppernas idé- och organisationsutveckling
under -talet leder fram till att de alltmer prioriterar solidaritetsmålen. Själva livsformen med
boendet integrerat i det kollektiva blir ett hinder
för att öka stödvolymen till befrielserörelserna,
boendekollektivet och fickpengen avskaffas. Med
lön, om än inledningsvis mycket låga löner, förändrades kraven på medarbetarna genom att ett
anställningsförhållande etablerades. Effektiviseringen av verksamheten under -talet, med
ökande volymer solidaritetsstöd var nu det som
gav tillfredsställelse. Vardagen förändrades genom detta. Kringsysslorna minskade och antingen arbetade man med insamling, sortering, pressning, lastning, på loppis eller i butik. I takt med
ökande intäkter ökade även de administrativa
arbetsuppgifterna, även om dessa fortfarande
ofta inte sågs som något »riktigt« arbete bland
eldsjälarna inom Emmausgrupperna.
Björkå by låg isolerat, mitt ute i den småländska skogen. Utöver de vardagliga arbetsuppgifterna kring insamling, sortering, pressning, packning och lastning, hade byinvånarna även ett
dagis, en personalmatsal och ett matvaruförråd
att sköta. De längre insamlingsturnéerna vilka
gjordes vår och höst, varade i veckor och insam80

Karin pressar kläder. Emmaus Björkå 70-tal.
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larna bodde då hos vänner och bekanta. De som
deltog i dessa insamlingar kontaktade lokala tidningsredaktioner på plats, för att insamlingarna
och dess ändamål skulle kunna uppmärksammas
i lokal press. Det insamlade materialet lagrades
sedan antingen i någon rivningskåk som kommunen ordnat eller i någon lada ute på landsbygden, därifrån hämtades sedan det insamlade
materialet under vintrarna.
I Västerås Stiftsbok / beskrev Eva
Strimling under rubriken »Brödet och Fiskarna –
praktiskt solidaritetsarbete« vari det praktiska
och vardagliga solidaritetsarbetet bestod, vid
mitten av -talet hos BoF:
»Rent praktiskt fungerar arbetet så här: Varje
vår och höst har vi stora insamlingar då
delar vi ut säckar till hushållen. På dessa
insamlingar får vi in ⁄ av kläderna. Den
återstående tredjedelen får vi in genom
hämtningar efter påringning från folk under
resten av året och genom inlämningsställen
som vi har i Arboga, Köping och andra orter.
Dessutom finns det olika församlingar, skolor, Afrikagrupper osv. på olika orter i
Mellansverige som ordnar insamlingar, där
vi tar hand om kläderna. Sedan kläderna
sorterats i olika kategorier pressas de i balar.
Detta gör vi för att underlätta lagring och
transport av kläderna. Dessa tar ingen skada
av sammanpressningen. Varje bal väger  kg
och en normal sändning är på ca  ton dvs.
 balar. Detta verksamhetsår (⁄-‒⁄) kommer vi att slå eget rekord och skicka
närmare  ton kläder. Vad vi tyvärr inte får
Den stillsamma vreden

Eva Strimling och Bertil Högberg på klädberget, Brödet
och Fiskarna 70-tal.

Johan Larsson samlar kläder på Brödet och Fiskarna 1977.
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Dagis Emmaus Björkå.

in i tillräcklig mängd är till exempel babykläder, underkläder, skor och strumpor. I mån
av pengar köper vi ibland in dessa saker för
att komplettera sändningarna. Förutom kläder och skor samlar vi in annat material som
82

vi packar i lådor eller containers. Det är
bland annat tält, sovsäckar, ryggsäckar, verktyg, leksaker, madrasser och sängar. Bidrag
från SIDA täcker transporter och vissa andra
omkostnader för klädhanteringen.«
Den stillsamma vreden
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Insamlingssäckar till hushållen, 80-tal.

Vera Bucht (tidigare Dufwa) arbetade på Emmaus Stockholm ‒, berättar om en insamlingsdag i mars, vid mitten av -talet:
»Mekki och jag, två lagom starka kvinnor i
sina bästa år, skulle sköta insamlingen i ett
bostadsområde i Sollentuna. Vi kopplade
släpkärran med de gröna flakmopparna efter
den gulgröna stora Bedfordbilen och körde
Den stillsamma vreden

iväg. Det var grått och mulet, men vi var vid
gott mod. Insamlingssäckarna hade delats ut
av en reklamfirma och säckarna väntade på
oss vid portar och grindar. Vi hade kartor
över insamlingsområdet i en klämma på
mopederna och parkerade Bedforden på en
central plats. Därefter delade vi upp området
mellan oss, bestämde tid för lunchträff och
sparkade igång mopederna. Denna dag var
det mycket klädsäckar och prylkartonger
utsatta.
Det blev många vändor med fulla lass till
bilen. Det var viktigt att lasta ordentligt från
början; säckarna innerst som murar med en
högre kant utåt och prylarna i flyttkartonger
vid sidorna. Vid lunch var bilen redan mer
än halvfull och vi hade ett stort område kvar.
Vid tretiden kom jättesnöflingor neddansande från himlen och det började bli mörkt.
Skulle vi behöva åka hem och tömma? Bilen
var nästan full!
Vi packade om lite och körde de sista
gatorna utan mopeder, så att lasset sjönk
ihop och det blev lite mer plats uppe vid
taket. Det gick! Vi kunde stänga jalusin och
körde i snögloppet för att hämta släpkärran
med mopederna. Oj, där var ytterligare en
gata med säckar som vi hade missat. Tur att
vi upptäckte det! Vi hämtade släpkärran och
packade den full också.
På hemväg tornade en jättebrant backe
upp sig framför oss, skulle vi komma upp
med vårt tunga lass i snömodd? Vi höll tummarna och bilen verkligen stånkade sig upp
83
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På väg till containern,
Emmaus Björkå 70-tal.
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Carsten Clouman, Emmaus Stockholm, ute på insamling, 80-tal.

över krönet!! Mycket nöjda kom vi till sorteringslokalen på Årsta Skolgränd och lastade av, säckar med blöta kläder öppnade vi
och spred ut, så att de skulle torka.
Ja det var med stor tillfredsställelse jag
styrde hem på min cykel den dagen, med en
stark känsla och övertygelse om att arbeta på
’rätt sida’.«

Den stillsamma vreden

90-talet gör entré
Med kraftigt minskande SIDA-bidrag på -talet
förändrades även vardagen ute i grupperna. De
ekonomiska argumenten blev alltmer nödvändiga i kampen för att upprätthålla verksamhetens
legitimitet och kunna ge ett rimligt ekonomiskt
och/eller materiellt stöd. Mot slutet av -talet
ges därför ramarna för verksamheten alltmer
utifrån det mest ekonomiskt lönsamma. Lönerna
85
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Camilla Larsson ute på uppdrag med den mobila
klädpressen.

Henrik Hedén och den mobila pressen.

låg nu på kollektivavtalsnivå, eller en bit därunder. Vardagens krav hade förändrats ute i grupperna, utmaningarna såg annorlunda ut, arbetsuppgifterna i vardagen styrdes alltmer av huruvida det var lönsamt att lägga arbetstid på dem eller
inte.
Det ekonomiska stödet till enskilda organisationer i Syd blev allt viktigare, i takt med att
minskande volymer klädstöd skickades. Ekonomisk och organisatorisk kompetens blev än mer
avgörande för utfallet på solidaritetsstödet.

Vardagens arbetsglädje och
förändrade förutsättningar
Anders Jansson (Brödet och Fiskarna) berättar
att han på tidigare arbeten inte stannade mer än
ett par tre år, trots att han arbetat inom vitt skilda
yrken. Bland annat som förskollärare och svetsare, innan han kom till BoF , där han fortfarande arbetar kvar. Drivkraften för honom har
hela tiden varit stödet, att se till att verksamheten
genererar största möjliga stöd till samarbetspartners i Syd, genom ett ideologiskt ställningstaganDen stillsamma vreden
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de för alla människors lika värde och en rättvis
världsordning. I vardagen har arbetsglädjen varit
mycket viktig, men de förändrade förutsättningarna för verksamheten har även inverkat på
handlingsutrymmet och friheten i det vardagliga
arbetet, Anders:
»Jag tänkte på det häromdagen när jag cyklade till jobbet att jag fortfarande kan känna
en stor tillfredsställelse, när jag utifrån min
samlade erfarenhet och kunskap planerar
och organiserar upp någon del av verksamheten och ser att den fungerar ändamålsenligt och effektivt. Det är inte lika ofta numera som för  till  år sedan, men det betyder mycket för mig.«
När Anders började på BoF hade en ny era precis
inletts för föreningen. Bertil Högbergs insikt om
de stora fördelarna med att, efter branden (se
kap.), uppföra en egen och ändamålsenlig lokal,
hade till slut vunnit gehör bland föreningsmedlemmarna på BoF.  stod den moderna lokalen
färdig i Västerås. Vid den här tiden stod SIDA i
huvudsak för finansieringen av verksamheten.
Lönerna var relativt låga, vilket innebar att personalkostnaderna per person inte var så höga, så det
fanns gott om medarbetare inom organisationen.
Dessa förutsättningar gav Anders och andra
medarbetare en frihet och ett stort handlingsutrymme för innovationer av olika slag. Engagemanget sträckte sig långt utanför det praktiska
arbetet:
»Jag gav mycket av mig själv, tänkte och
levde med jobbet dygnet runt.«
Den stillsamma vreden

Tavelförsäljning till stöd för befrielsekampen i södra Afrika

Den huvudsakliga stödformen under andra »Arbetet innebar i genomhalvan av -talet var snitt pressning och packmateriell och innovationerna hade till syfte ning av en 20 fots contaiatt effektivisera och för- ner varannan vecka. Det
bättra det vardagliga
tog vanligtvis två dagar att
arbetet med materialet
som skulle vidarebe- pressa och packa en
fordras till Syd. Anders
container och åtminstone
Jansson, Jan Löfgren
och Mats Brenner kon- en övernattning ingick
struerade exempelvis på plats.«
en press /, som
sedan kom att köpas in även av Emmaus Sundsvall och Emmaus Stockholm och som fortfarande
används i det dagliga pressningsarbetet av
biståndskläder. En papperspress byggdes om till
mobil klädpress och det mobila pressteamet från
87
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Brödet och Fiskarna åkte runt och pressade kläder som insamlingsgrupper hade samlat in och
sorterat i säckar. Ur Brödet och Fiskarnas verksamhetsberättelse ‒:
»Under året har utvecklingen av den mobila
klädpressen fortskridit. Investeringar har
gjorts i olika maskiner för att göra arbetet
enklare och mindre tungt. Detta gör att vi i
dag på ett effektivare sätt kan ta hand om
den ökande inströmningen av färdigsorterade kläder från föreningar och grupper runt
om i Mellansverige. Produktionen av kläder
med mobilpressen har ökat från  ton till
 ton jämfört med föregående år.«
Lillkyrka i Ludvika, Emmaus i Borlänge och
Emmaus i Gryttby var exempel på grupper som
fick regelbundna besök av arbetslaget kring den
mobila klädpressen, vilket kunde bestå av Jan
Löfgren, Anders Jansson, Henrik Hedén eller
Camilla Larsson från Brödet och Fiskarna. Det
mobila pressteamet kunde också utgöra ett av
inslagen vid olika insamlingskampanjer som
anordnades i samarbete med skolor eller solidaritetsföreningar. Arbetet innebar i genomsnitt
pressning och packning av en  fots container
varannan vecka. Det tog vanligtvis två dagar att
pressa och packa en container och åtminstone en
övernattning ingick på plats.
När klädsändningarna som stödform minskade i början av -talet avvecklades det mobila
pressteamet, eftersom behovet inte längre fanns
för riktigt stora klädvolymer. De minskande
SIDA-bidragen utlöste andra tankar hos medar88

betare på BoF och efter en lång övertalningsprocess i föreningen, kunde några eldsjälar landsätta
sina idéer. Det handlade om att öka föreningens
egna intäkter genom att etablera filialer runtom i
Västmanland. Först ut blev Sala , därefter
Köping  och Enköping . Anders berättar:
»Det fanns stora fördelar med att starta från
noll. Vi slapp kämpa för att förändra invanda mönster, utan kunde istället skapa nytt
från grunden.«
Köpingsfilialen har från början genererat stora
överskott, med cirka ⁄ av omsättningen i vinst,
vilket i dag () motsvarar ca   kr per
år. Detta omvandlas till ekonomiskt stöd för
samarbetspartners i Syd. Inledningsvis samlades
ca  ton kläder in per år i Köpingsområdet och i
dag samlas ca  ton in varje år.
Man kan säga att friheten minskade och kraven ökade på medarbetarna genom de minskande SIDA-anslagen och samtidigt ökande personalkostnader per person. De förändrade förutsättningarna minskade det individuella handlingsutrymmet, genom att verksamheten med
nödvändighet var tvungen att effektiviseras för
att generera vinst. Stödformen förändrades mot
slutet av -talet, till att i allt högre grad komma
att bestå av ekonomiskt stöd och en minskande
andel materiellt stöd. Minskningen av den materiella stödformen fortgår än idag. Anders:
»Utmaningen för oss i dag () är dels att
möta konkurrensen från övriga aktörer på
andrahandsmarknaden. Detta för att kunna
överföra ett så stort ekonomiskt stöd till våra
Den stillsamma vreden
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Marion Sobeck pressar lump på Emmaus Björkå, tidigt 70-tal.
Den stillsamma vreden
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samarbetspartners i Syd som möjligt. Dels se
till att föreningslivet, där engagemanget är
drivkraften, utvecklas. Bägge delar är nödvändiga för att verksamheten ska kunna
överleva långsiktigt.«

Vardagens arbetsfördelning
mellan kvinnor och män
På sextiotalet levde den traditionella uppdelningen av arbetsuppgifter kvar ute i de tidiga Emmausgrupperna, men på sjuttiotalet inleddes ett
experimenterande utifrån kampen för jämställdhet. Idéernas driv»… gick man dock delvis kraft, själva levnadstillbaka till de typiska formen som ett
alternativ till det
man- och kvinnosysslor- omgivande samhälna. Det bara blev så.« lets livsstil, märktes
även när det gällde
fördelningen av arbetsuppgifter mellan könen på
-talets Emmaus Björkå. Marion Sobeck (EB),
berättar:
»Killarna placerades på de typiska kvinnliga
sysslorna (kök och dagis) och kvinnorna
skulle ta för sig på killarnas område (köra
lastbil, sköta kläd- och lumppressarna och
lastningarna).
I sorteringen lärdes killarna upp på textilkunskap och sålde sedan i tygkällaren,
medan kvinnorna sålde möbler. Man kom
dock inte ifrån en känsla av att som kvinna
behöva överträffa sig själv i kroppsstyrka för
att bli erkänd som jämställd. Det fanns olika
idéer om vad som är jämställdhet och när
90

det gällde mera radikala förslag, förklarades
det att de får vänta till efter »revolutionen.«
Expansionen på -talet innebar effektiviserande
åtgärder ute i grupperna för att göra det möjligt
att bistå samarbetspartners i Syd framförallt med
så mycket materiellt stöd som möjligt. -talets
expansion innebar istället satsningar på ökning
av de egna försäljningsintäkterna, vilket senare
även kom att göra det möjligt, för flera grupper,
att mot slutet av -talet alltmer satsa på ekonomiskt stöd, istället för materiellt stöd. Marion
berättar om hur dessa förändringar även påverkade kvinnors arbetsuppgifter på Emmaus Björkå:
»På - och -talet när föreningen expanderade och man på stadsenheterna, i Göteborg, Malmö och Halmstad, införde
månadslönesystem gick man dock delvis tillbaka till de typiska man- och kvinnosysslorna. Det bara blev så. Eftersom lönen var liten
var man glad för de nya arbetskamrater som
kom och man gick mer efter att använda de
kunskaper var och en hade. Det eftersträvades visserligen att få proportionerlig fördelning av könen i de olika arbetsuppgifter,
men man såg det ej längre som ett av
målen.«
För EB:s del har -talet inneburit stora förändringar av organisationen, där olika åtgärder
vidtagits för att försöka anpassa verksamheten till
förändrade förutsättningar, vilket även inverkat
på arbetet för jämställdhet, Marion:
Den stillsamma vreden

Emmaus061129

07-01-22

18.51

Sida 91

»Först på -talet började man igen med
en diskussion om jämställdhet som resulterade i en jämställdhetspolicy och årligt återkommande handlingsplan. Den tuffa tiden
verkar vara förbi och man arbetar mer med
tanke på att ha en bra personalpolitik som
tar hänsyn till den enskilde individen.«

SÄPO och det vardagliga
arbetet i Gävlegruppen
Även SÄPO har intresserat sig för det vardagliga
arbetets innehåll ute i grupperna, speciellt intressanta var förstås Emmaus Björkå, med sitt uttalade samarbete med KPML(r) under -talet. Något
som kanske förvånar mer var att SÄPO så sent
som  upprättade en särskild akt beträffande
Gävleborgs Biståndsgrupp (se sid. ), under
rubriken »Hotet från vänster«. SÄPO:s uppfattning om vardagens innehåll på Gävleborgs
Biståndsgrupp i slutet av - och början av talet är anmärkningsvärd, i akten står att läsa:
»Organisationen bedriver enligt uttalanden i
massmedia biståndsverksamhet i u-länder. Det
har emellertid klart framgått att biståndsverksamheten har utgjort en mindre del därav och att
den politiska aktiviteten med klar anknytning till
KPML(r) är den mest dominerande.«
Lars Lundberg, före detta ordförande i Gävleborgs Biståndsgrupp, berättar:
»Det är naturligt för vänstermänniskor att
söka sig till Biståndsgruppen då det i dess
stadgar står att föreningen är partipolitiskt
obunden men arbetar efter en antiimperiaDen stillsamma vreden

listisk grundsyn. Under den period som
SÄPO observerade organisationen var jag
ordförande. Under alla dessa år har det
endast funnits en medlem som sagt sig vara
medlem i KPML(r). Föreningen samlar årligen in ca  ton kläder i hela Gävleborg. I
Valbo sorteras kläderna, det är tyvärr inte
ovanligt att folk lämnar rena skräpet. Sådana
kläder slängs. Resten packas i balar som
väger  kilo styck. Därefter lastas dessa
balar i en container för att sedan med båt
fraktas till mottagaren. I genomsnitt sker en
lastning per månad. En frakt kostar ca
  kr. Men innan allt detta sker har man
redan tecknat avtal med mottagarländerna.
För Gävleborgs Biståndsgrupp har man i
huvudsak tre mottagare. En av dessa är
Angola. Det har skrivits ett avtal om att årligen skicka  ton kläder till Angolas motsvarighet till socialstyrelsen. Vidare finns ett
avtal om Polisario i Västsahara att skicka kläder och skor. Till sist finns ett förbindande
om att skicka kläder till Nicaragua, samt i
mån av tillgång även till andra Latinamerikanska länder. Att kunna organisera och
genomföra detta är som alla förstår en
enorm arbetsuppgift som förutom frivilliga
krafter kräver  anställda samt jättelokaler,
fordon med mera. Allt detta har alltså SÄPO
kommit fram till, är av sekundär betydelse
och det viktiga har varit att arbeta för
KPML(r). Man kan ta sig för pannan för
mindre.«
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Skylten upp för Gävleborgs Biståndsgrupp.
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Idé- och organisationsutveckling
Omvärlden inför 80-talet
Framgångarna i kampen mot imperialismen kulminerade  när USA besegrades i Vietnam och
Portugal fick lämna sina kolonier i Afrika. Människor över hela världen inspirerades i kampen
för självständighet. Även i länder som Filippinerna, Oman, Palestina och Eritrea slogs människor
för sitt oberoende och sin frihet från utländskt
inflytande. Bland PS medlemsorganisationer
lämnades också stöd till självständighetsrörelser i
dessa länder. Emmaus Fnysinge, som senare blev
Emmaus Sundsvall lämnade under många år sitt
huvudsakliga ekonomiska stöd till PFLO, självständighetsrörelsen i Oman och även Emmaus
Björkå skickade stöd till PFLO men de skickade
kläder. Likaså gav Emmaus Björkå stöd till den
palestinska organisationen PFLP samt till EPLF
och ELF i Eritrea. Även Brödet och Fiskarna
skickade stöd till Eritrea. Stödet till POLISARIO,
Västsahariernas befrielserörelse, inleddes 
och fortgår än idag, vilket vi återkommer till i det
avslutande kapitlet.
Under -talet levde tron på att en rättvis
94

världsordning var inom räckhåll, självständighet
uppnåddes i några av de länder grupperna lämnade stöd till, Guinea Bissau , Moçambique
och Angola  samt Zimbabwe . Dessa länders frigörelse från de forna kolonialmakterna
sågs också som ett bevis för att kampen för rättvisa var framgångsrik. Därför präglades inledningen av -talet av stor optimism hos insamlingsgrupperna.
De nya staterna, som inte ens hade varit stater
innan européerna drog upp statsgränserna i slutet av -talet, stod inför uppgiften att sköta
alla uppgifter inom en statsbildning. Detta i helt
söndertrasade länder, där större delen av de personer som tidigare skött dessa uppgifter, hade
lämnat länderna och återvänt till den forna kolonialmakten eller annorstädes.

Förändringar i frontstaterna
och omvärlden under 80-talet
Som ett resultat av Sydafrikas aggressiva destabiliserings politik i Angola och Moçambique, inleddes i början av -talet diskussioner om att återDen stillsamma vreden
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uppta stödet till dessa länder.  återupptogs
stödet till Angola och  till Moçambique. Det
här innebar att Praktisk Solidaritet och dess medlemsorganisationer för första gången lämnade
stöd genom statliga myndigheter.
Klädstödet till frontstaten Angola var framförallt ett humanitärt och politiskt stöd eftersom det
gick till internflyktingar genom statens institutioner. Själva hanteringen innebar även ett organisatoriskt stöd, liksom
»De nya staterna, möjligheten till mobilisom inte ens hade varit serande aktiviteter i
flyktinglägren. I de fall
stater innan européer- kläderna såldes kunde
na drog upp stats- de omvandlas till ett
budgetstöd och blev då
gränserna i slutet av ett institutionellt stöd.
1800-talet, stod inför Men den stora måluppgiften att sköta alla gruppen för stödet var
de som drabbats håruppgifter inom en dast av kriget, såsom
statsbildning.« internflyktingar, föräldralösa barn, handikappade eller äldre utan försörjning.
Stödet till Moçambique innebar något nytt.
Det användes framförallt för att ge ny livskraft åt
landsbygdens jordbruksproduktion och handelsnät. Tillgången till kläderna i varubristens
Moçambique, innebar en stimulans för bönderna
att producera ett överskott för försäljning. Den
här aktiviteten blev en motor i Moçambiques
landsbygdsekonomier som vi kommer att titta
närmare på under kapitlet för stödet till frontstaten Moçambique.
Den stillsamma vreden

Omvärlden förändrades i slutet av -talet.
Berlinmuren föll  och det »Kalla kriget« gick
mot sitt slut. Tidigare givna allianser, var inte
längre självklara. Möjligheterna för enskilda stater att föra en självständig politik och bestämma
över sin egen utveckling försvårades i och med att
endast en supermakt blev allenarådande. Detta
innebar givetvis även förändrade förutsättningar
för de nya självständiga staterna.

Förändrade förutsättningar –
organisationsutvecklingen
Vid inledningen av -talet hade insamlingsorganisationerna uppnått inarbetade relationer
med både befrielserörelser och SIDA. Förhandlingarna med SIDA  ledde fram till förmånligare villkor och gav organisationerna förutsättningar att planera verksamheten mer långsiktigt.
Bidraget till gruppernas omkostnader för klädsändningar mer än fördubblades från , kr/kg
 till , kr/kg . Dock ersattes inga personalkostnader. Det höjda bidraget möjliggjorde en
volymökning på klädstödet från  ton  till
  ton  för insamlingsorganisationerna.
För budgetår ⁄ hade sändningsvolymen
vuxit upp emot   ton och intäkter från försäljningsställen i Sverige på ca  miljoner kr/år.
Under -talet var det idéutvecklingen som var
motorn och drev på utvecklingen av organisationerna. Hos -talets etablerade biståndsorganisationer flyttades fokus från uppbyggnad och även
ofta kamp för att överhuvudtaget överleva som
organisationer, till att istället kretsa kring optimering av verksamhetens resultat. Ökad insam95
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ling, effektivisering och rationalisering genomfördes hos organisationerna för att uppbåda så
mycket stöd som möjligt till befrielserörelser och
frontstater.
Under -talet inleddes ytterligare en ny epok,
med nya förutsättningar och därmed krav på
insamlingsorganisationernas anpassningsförmåga. De tidigare relativt generösa SIDA-anslagen
under -talet, minskade kraftigt. För de organisationer som arbetade vidare under de nya förutsättningarna blev de ekonomiska argumenten allt
tyngre och förmågan att anpassa sig till de nya
ekonomiska förutsättningarna, blev alltmer
avgörande även för storleken på solidaritetsstödet.

Förändrade uppföljningsrutiner
Under -talet och även flera år in på -talet var
den enda kontrollen och uppföljningen att kläderna som skickats hade nått fram till rätt mottagare. Detta kontrollerades noggrant och mycket
av korrespondensen mellan grupperna och befrielserörelserna kretsade kring detta.
Förhållningssättet grundade sig dels på de ekonomiska begränsningarna. Speciellt under början
av -talet fanns det helt enkelt inte pengar till
resor och när det sedan fanns pengar, då tyckte
man att det var bättre att använda pengarna till
ekonomiskt stöd, till befrielserörelserna. Det var
dessutom en hederssak att ge ett villkorslöst stöd
till befrielserörelser med ett bred folklig förankring och det var deras prioriteringar och beslut
som gällde för hur stödet skulle användas.
När SIDA-bidragen började öka från och med
96

 ställdes allt högre krav från SIDA på redovisningen från grupperna. Genom bättre uppföljning ökade också kunskapen inom PS om samarbetsorganisationernas verksamhet samt stödets
funktion och betydelse. Detta förbättrade också
möjligheterna att bedöma samarbetsorganisationers förmåga att med hög integritet kunna arbeta
i svåra och ibland korrupta miljöer.

Expansionen
Under -talet bestod dessa insamlingsgrupper
vanligtvis av ett tiotal personer per grupp som
arbetade i fallfärdiga rivningskåkar som samlade
in upp till två hundra ton per år. Under -talet
växte framförallt Emmaus Björkå och Brödet och
Fiskarna. Medan Emmaus Fnysinge och Stockholm fortfarande var relativt små. Under -talet
expanderade samtliga insamlingsorganisationer.
Man satsade framförallt på ökad insamling av
kläder då kvalitén på de skänkta kläderna blev allt
bättre.
De insamlade kläderna fick ett allt högre
bruksvärde, med andra ord en längre återstående
»livslängd«. Alternativkostnaden för att tillfredsställa samma klädbehov i Syd med nya kläder var
hög, vilket motiverade SIDA att lämna stöd för att
täcka omkostnader för den ökade volymen klädsändningar under -talet. SIDA-anslagen i kombination med ökande försäljningsintäkter hos
grupperna, möjliggjorde en expansion av organisationernas verksamhet. Brödet och Fiskarna
byggde egna ändamålsenliga lokaler för hela
verksamheten, där både produktion och loppmarknad inrymdes under samma tak. Lokalen
Den stillsamma vreden
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invigdes  juni , vilket innebar en ny era för
kläderna fick ett allt BoF med kraftigt förbättrade förutsättningar
högre bruksvärde, för verksamheten.
Nya insamlingsgrupmed andra ord en
per etablerades under
längre återstående -talet.  hade fyra
»livslängd«. grupper tillkommit. Det
var Örebro biståndsgrupp, Gävleborgs biståndsgrupp, Insamlingsgruppen i Värmland,
vilka alla tre inledningsvis fick mycket stöd från
BoF, samt Ystads fredsgrupp som samarbetade
med Emmaus Björkå. EB hade öppnat ytterligare
en filial, i Malmö och Emmaus Sundvall en i
Luleå. Gävle Biståndsgrupp bildades  och har
fortsatt sitt arbete med det praktiska solidaritetsarbetet och presenteras därför i ett eget avsnitt
nedan. Afrikagruppen i Södertälje inledde  en
egen insamlings- och sorteringsverksamhet, i
samarbete med Emmaus Stockholm och öppnade sedermera även en butik. I början av nittiotalet
utökade BoF sin verksamhet med tre filialer, 
tillkom Sala,  Köping och till sist , Enköping. BoF öppnade också ytterligare ett försäljningsställe, en boutique med ungdomsinriktning, »Robins Andra Hand«, i centrala Västerås
.
Emmaus Björkå invigde en presscentral i
Göteborg  med kraftigt ökad produktionskapacitet, vilket skedde parallellt med att en ny sorteringsenhet upprättades i Maputo, Moçambique. Göran Larsson (EB) berättar om varför en

»De insamlade

Den stillsamma vreden

presscentral etablerades i Göteborg och en sorteringsenhet i Maputo, Moçambique:
»EB i Göteborg var särskilt engagerade i stödet till Moçambique. Dels genom samarbetet
i Namunoprojektet (se sidan ) vars personal var Göteborgsbaserad, dels med Internationella Folkhögskolan som drev projekt ISA
(Internationellt Solidaritets Arbete) tillsammans med oss. Projekt ISA sorterade kläder
och för att försäkra oss om tillgången startade vi  särskilda insamlingskampanjer till
förmån för Moçambique. Dessa slog väl ut
och ett klädberg började växa i Göteborg. Vi
försökte sända överskottet till Björkå men de
klarade inte att hantera allt. Att avstå från
denna möjlighet att öka stödet var inte att
tänka på så vi började diskutera att starta en

Insamlingsgruppen Värmlands lokal.
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Sortering på Insamlingsgruppen Värmland.

sorteringsanläggning för grovsorterade sommarkläder i stora balar. Vi hade sett att UFF
redan hade en sådan i Göteborg, så vi gjorde
studiebesök där för att sno lite idéer. Att
starta en Presscentral krävde stora investeringar och för att kunna söka medel hos SIDA
för detta krävdes beslut i -gruppen. Övriga
medlemsorganisationer var positiva till etableringen i Göteborg, dels för att vi kunde
visa att vi hade kapacitet att driva verksam98

heten och hålla den med kläder och dels för
att skeppningskostnaderna var lägre från
Göteborg. Beslutet att etablera Presscentralen i Göteborg togs av den nybildade riksorganisationens (PS) styrelsemöte :e februari
. Vid samma möte behandlades ett förslag till samarbetsavtal med AGRICOM gällande den planerade sorteringsenheten i
Maputo.« (se sidan ).
Andra fördelar med att etablera en presscentral i
Den stillsamma vreden
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Sverige och en sorteringsenhet i Moçambique var
att det gav kostnadsbesparingar i form av billigare
emballage och bättre lastvikt i containrarna från
Sverige. Inget sorteringsarbete flyttades från Sverige till Moçambique utan kategorin »sommarmix« var fortsatt densamma i Göteborg och sorteringsarbetet i Moçambique innebar en vidare
förädling av kläderna där dessa detaljsorterades i
kategorier som passade den mocambikanska
efterfrågan på begagnade kläder. Även arbetsmiljön var en faktor som hade betydelse vid etablerandet av en presscentral.
PC fick kapacitet att hantera mångdubbelt i
jämförelse med de vanliga sorteringsanläggningarna ute hos insamlingsorganisationerna. Detta
gav ett ekonomiskt utrymme för investeringar i
utrustning som motsvarar de krav som ställs på
en modern arbetsplats.
Kläderna sorterades vid löpande band vilket
sparade medarbetarnas axlar från många lyft och
kast av plaggen. Bra ventilation och arbetsbelysning var andra områden som nu kunde beaktas,
vilket det tidigare hade prutats på. Insamlingskapaciteten för PC låg redan från början kring 
ton per år där ca  % skickades. Insamlingskapaciteten ökade sakta och ligger i dag på ca  ton,
där ca % sorteras ( ton) och resten säljs
osorterade.
Under -talet bestod organisationerna totalt
av ett -tal heltidsarbetande personer. Samt ett
-tal tillfälligt arbetande personer/år, bland
annat genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder
såsom ALU och lönebidrag.
Dessutom arbetade hundratals frivilligarbetare
Den stillsamma vreden

Diogenes Galvez lastar storbalar med kläder på Emmaus
Björkås presscentral i Göteborg.

hos organisationerna, vilka kom och hjälpte till
på sin fritid.

Gävleborgs Biståndsgrupp
Initiativet till att bilda Gävleborgs biståndsgrupp
togs av Karin Fürst. Hon hade länge tyckt att det
borde finnas en praktisk solidaritetsorganisation
i en så stor stad som Gävle. Hon hade tagit intryck av Brödet och Fiskarnas och de övriga
Emmausgruppernas verksamhet och insamlingar
hade tidigare genomförts i området, då genom
samarbete mellan BoF, Gävle Afrikagrupp och
kyrkor i Gävle. Exempelvis genomfördes en klädinsamling till SWAPO:s flyktingläger i Kwansa
Sul, Angola under den Ekumeniska u-landsveck99
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Gävleborgs Biståndsgrupp huserade inledningsvis i en skolbyggnad.
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an i Gävle . Förberedelserna inför bildandet
av Biståndsgruppen inleddes under hösten - då
ett budgetförslag arbetades fram av Ove Ericsson
och presenterades för ansvariga i Gävle kommun,
vilka beslutade sig för att stödja initiativet.
Inspirationskällorna var flera vid bildandet av
Gävleborgs Biståndsgrupp . I styrelsen fanns
personer med olika utgångspunkter för sitt engagemang i den praktiska solidariteten. Exempelvis
hade Karin Fürst sin hemvist i den radikala vänstern och var politiskt aktiv i KPML(r), Ove Ericsson var aktiv i Afrikagrupperna och Stefan Carlsson arbetade inom den radikala kristna rörelsen,
genom SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom). Afrikagruppare som Ninni Berggren, Maja
Brask och Karin Wahlund tog tidigt ett stort
ansvar i arbetet med att organisera upp det praktiska arbetet på Biståndsgruppen och ganska
snart kom även Peter Tham att inta en ledande
roll. Gerardo Lizano, som engagerade sig i
Biståndsgruppen genom den Salvadoranska föreningen, kom också tidigt med i arbetet och arbetar fortfarande kvar på Biståndsgruppen.
Genom kontakt med Brödet och Fiskarna fick
Karin Fürst ta del av erfarenheterna som Brödet
och Fiskarna fått när Örebro Biståndsgrupp bildades. Utgångsläget var gynnsamt för gruppen,
eftersom Arbetslöshetsexpeditionen i Gävle kommun ställde sig bakom idén. Gävleborgs
Biståndsgrupp fick använda en skolbyggnad
hyresfritt och fick dessutom ett startbidrag på
 :-. Kommunen betalade en handledare på
heltid och beredskapsarbetare fick arbete hos
gruppen. För kommunen handlade projektet i
Den stillsamma vreden

Jonas Ullberg ute på insamling i Gävle 1990.
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huvudsak om att sysselsätta arbetslösa ungdomar
och för initiativtagarna till Gävleborgs Biståndsgrupp var det verksamhetens solidaritetsmål som
var det väsentliga.
Inledningsvis fungerade gruppen som ombud
för Brödet och Fiskarna i Västerås, vilka ersatte
Gävleborgs Biståndsgrupp för en del av deras
insamlings- och sorteringskostnader och gav
stort stöd och hjälp under de inledande åren,

framförallt genom Lasse Ström (BoF). Samarbete
kring insamling har skett på flera orter runtomkring Gävle och olika grupper har engagerat
sig i insamlingar av kläder och annat materiel.
Exempelvis Söderhamns Afrikagrupp samlade in
stora volymer till Biståndsgruppens verksamhet
under den här perioden. Utvecklingen gick
snabbt för Gävleborgs Biståndsgrupp och 
blev de medlemmar av Praktisk Solidaritet.

Besök av SWAPO och
ANC hos Gävleborgs
Biståndsgrupp, våren -87.
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Organisationsstrukturen skiljer sig åt vid en
jämförelse med Emmausgrupperna och Brödet
och Fiskarna. Här är det framförallt personer
som inte arbetar med det praktiska arbetet som
initierat och driver Gävleborgs biståndsgrupp.
Ove Ericsson berättar:
»Jag hoppades att de som jobbat på
Biståndsgruppen skulle fortsätta att arbeta
i föreningen och styrelsen efter ›aktiv
tjänst‹. Det har också skett, fast i mindre
utsträckning än jag trodde.«
Afrikagrupperna var en förebild för detta tankesätt genom sitt sätt att arbeta med volontärverksamhet hos samarbetsorganisationer i
södra Afrika. Där var och är förhoppningen
att volontärerna efter aktiv tjänst i södra Afrika, engagerar sig i Afrikagruppernas föreningsarbete här i Sverige. Genom den här
organisationsstrukturen sker allt föreningsarbete på ideell basis, det vill säga på
obetald tid. Till skillnad från grupperna där
föreningen utgörs av medarbetarna, där
även en stor del av själva föreningsarbetet sker på
betald tid. Görel Forsling och Gunilla Löfgren var
exempel på två personer som på fritiden var
mycket föreningsaktiva både i Biståndsgruppens
styrelsen och i det praktiska arbetet. I Emmausgrupperna var och är det medarbetarna som även
utgör styrelse och det är endast medarbetare som
kan bli medlemmar. På Brödet och Fiskarna finns
utrymme för personer som inte själva är medarbetare att bli invalda i styrelsen, även om det
tillämpats i en begränsad omfattning.
Den stillsamma vreden

Tidig reklam från
Gävleborgs Biståndsgrupp.

Samarbetet med
Daglig Verksamhet
En ny samarbetsform inleddes i slutet av -talet,
med ett stort antal dagligverksamhet för omsorgstagare med olika handikapp vilka både
arbetade med insamling, sortering och försäljning. Samarbetet har haft stor betydelse för flera
av insamlingsgrupperna och bidragit väsentligt
103
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Pia och Magdalena arbetar i
Emmausbutiken i
Kallhäll.

till verksamhetens uppfyllande av solidaritetsmålen.
På Kallhälls dagligverksamhet arbetade Gunilla Pehrsson och Anders Drougge  när de kom
på idén att föreslå ett samarbete mellan KDV
(Kallhälls Daglig Verksamhet) och Emmaus
Stockholm. Idén kom för övrigt att belönas med
ett stipendium från SHIA (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening).
På Emmaus Stockholm fick de kontakt med Vera
Bucht (tidigare Dufwa), förslaget föll i god jord
och ett samarbete inleddes.  öppnades den
första butiken, en prylbutik, med pompa och ståt
i Kallhälls centrum. Bengt Lindqvist (socialmi104

nister) klippte band och stämningen var hög vid
invigningen av denna första KDV/Emmausbutik.
Trummisar från Namibia fanns på plats och även
Bengt Lindqvist stämde in i trumspelandet! Idag
drivs fem butiker i samarbete mellan Järfälla
kommun och Emmaus Stockholm. Dessa butiker
bidrar med en stor del av det ekonomiska överskottet som Emmaus Stockholm skickar till
samarbetspartners i södra Afrika.
Även Emmaus Björkå inledde sitt samarbete
med kommunal dagligverksamhet , på initiativ av Elisabeth Björquist, föreståndare vid verksamheten i Lysekil. Samarbetet utvidgades till att
omfatta ett antal dagligverksamheter på VästkusDen stillsamma vreden
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lig verksamhet i början av nittiotalet, bland
annat genom sin filial i Sala. I Västerås fanns en
grupp från dagligverksamhet som arbetade
integrerat med Brödet och Fiskarna i samma
lokaler på Branthovdagatan under några år.

Emmaus Sundsvall

Håkan (t.h.) säljer böcker på antikvariatet Bokskorpionen
i Kallhäll.

ten och i södra Sverige. Dessa sköter ett antal
insamlingsboxar på sina respektive orter och
tömmer dem, andra sorterar kläder samt har försäljning av kläder. Arbetet innebär ett stimulerande komplement till övrigt arbete, både genom
arbetsuppgifterna och med anledning av att det
innebär ett stöd till andra människor ute i världen. Några dagligverksamheter har också besökt
samarbetspartners i Syd och där gjort studiebesök på olika projekt som de själva bidragit med
egeninsatsen till.
Brödet och Fiskarna hade samarbete med dagDen stillsamma vreden

Emmaus Sundsvall bildades den  november
. Efter det att Emmaus Fnysinge lagts ned
flyttade några personer till Sundsvall för att
fortsätta verksamheten där.  bildades
Emmaus Sundsvalls filial i Luleå. I huvudsak
skickades det materiella stödet till befrielserörelserna i södra Afrika, till samma befrielserörelser som de övriga tre grupperna. ZANU, SWAPO,
ANC och i mitten av -talet inleddes även stöd
till frontstaterna Angola och Moçambique.
Fram till  skickades det huvudsakliga ekonomiska stödet till PFLO i Oman. Därefter gick
det ekonomiska stödet framförallt till sjukvårdsprojekt i Filippinerna, antingen genom SFF
(Svensk Filippinska föreningen) eller genom NDF
(Nationella Demokratiska Fronten) i Filippinerna. Vissa år skickades även ekonomiskt stöd till
ZANU, SWAPO eller ANC. Emmaus Sundsvall var
även aktiva i det opinionsbildande arbetet för
SWAPO och ANC. ESu lämnade riksorganisationen Praktisk Solidaritet  men samarbetet
fortsatte kring frakterna med SIDA-stöd.
 började Emmaus Sundsvall att avveckla
»klädstödet«, det vill säga hela verksamheten
kring insamling, sortering och packning av kläder till södra Afrika. Emmaus Sundsvall kvarstod
i egenskap av en biståndsfond genom bildandet
105
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av Stiftelsen ESUL (Emmaus Sundsvall-Luleås
biståndsfond). Enligt beslut på ett extra årsmöte 
juli  var avvecklingen ett faktum. Där står följande att läsa om orsakerna till avvecklingen av
klädstödet:
»Framåt mitten av -talet stod det klart att
förutsättningarna för klädstödet ändrats
väsentligt. Allt mer av kläderna fungerade
som bidrag till utvecklingen av en marknadsekonomi i mottagarländerna och
biståndsorganet SIDA började skära ned det
s.k. fraktbidraget. Emmaus Sundsvall-Luleås
biståndssändningar sker inom ramen för ett
samarbetsavtal med riksorganisationen
Praktisk Solidaritet: vi har ännu i år fått stå
utanför det köp/sälj system som PS beslutat
tillämpa, men det står klart att vi inte kan
räkna med den förmånen nästa år. Skulle vi
fortsätta klädstödet måste vi börja agera
grossister på världsmarknaden och vi känner
ingen entusiasm för detta. Samtidigt som
klädstödet ändrat karaktär har den sent vaknande miljömedvetenheten medfört ökande
konkurrens om givarnas kläder. Sänkta realinkomster breddar marknaden i Sverige för
»second-hand« försäljning och många ser att
det finns pengar att tjäna på återvinningen.
Föreningen har inte klarat sig tillräckligt bra
i den ökande konkurrensen. Vi är mycket
tacksamma att fortfarande ha trogna givare
som kommer med kläder och annat av god
kvalité, men bland det övriga insamlade
finns allt mer som måste kasseras: det medför lika mycket arbete för mindre kläder.
106

Inkomsterna från loppmarknadsverksamheten räcker dessutom inte alls till för att
finansiera biståndsfrakterna i framtiden. Det
känns riktigt att stryka ett streck för klädbiståndet här och realisera våra tillgångar för
ekonomiskt stöd snarare än att låta dem
rinna bort i ett växande underskott.«

Medlemsstyrda organisationer och solidaritetsstöd
Generellt kan man säga att fortfarande under talet och även in på -talet, togs inte ekonomiska eller administrativa arbetsuppgifter riktigt på
allvar ute i grupperna. De stora SIDA-bidragen
bidrog till att medvetenheten om den egna insatsen, dess möjligheter och begränsningar inte
växte fram. Först under -talet började insikter
om behovet av ekonomisk och strategisk kompetens att etableras i grupperna. Under lång tid sågs
inte »kontorsarbete« som något riktigt arbete.
Ofta fick de som insåg vikten av långsiktig planering och hade organisatorisk och ekonomisk
kompetens kämpa i hård motvind.
Gävleborgs Biståndsgrupp får exemplifiera hur
ekonomin tvingade gruppen mot ett ställningstagande som byggde på en insikt om den egna insatsen, organisationens möjligheter och begränsningar. Ur verksamhetsberättelsen för ⁄:
»Genom hela Gävleborgs Biståndsgrupps
korta historia har det funnits två olika synsätt på hur Gävleborgs Biståndsgrupp skall
fungera. Generellt beskrivet kan man säga att
det ena synsättet grundat sig på ett missnöje
mot den rådande arbetssituationen och
Den stillsamma vreden
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utifrån detta missnöje krävt bättre rutiner,
bättre organisation, mer kontroll av penningaflödet, tagna beslut etc. samt krävt mer
ansvarstagande av de anställda. Det andra
synsättet har karaktäriserats av en relativ
nöjaktighet med hur Gävleborgs Biståndsgrupp fungerat och menat att, framförallt,
kraven på större ansvarstagande bort riktas
mot den tidsbrist som rått. Att man helt
enkelt inte hunnit med att göra det man
skall. Under de första fyra åren har den senare åsikten varit den klart förhärskande, men
under detta verksamhetsår har arbetsgruppens förändrade sammansättning skapat en
stor minoritet för det första synsättet. Detta
har skärpt motsättningarna, vilket kulminerade i att minoriteten vid både ett arbetsgruppsmöte och ett styrelsemöte hotade
med att säga upp sig om ingen förändring
kom till stånd.«
Denna process illustrerar en spänning som ofta
uppkommer inom idébaserade och medlemsstyrda organisationer. Spänningen, som uppstår
när alla medlemmars röster ska väga lika tungt,
oavsett kunskap eller kompetens, samtidigt som
omfattningen av verksamheten växer och blir alltmer komplex. Med kompetens avses här kunskaper som krävs för att fatta riktiga beslut för en
organisations långsiktiga överlevnad och handlar
framförallt om kunskaper i ekonomi och organisation. Felaktiga ställningstaganden i frågor som
får ekonomiska konsekvenser kan äventyra legitimiteten för verksamheten och i förlängningen
Den stillsamma vreden

hela organisationens existens.
Vi går vidare till nästa verksamhetsberättelse
⁄:
»Det gångna verksamhetsåret har inneburit
kraftiga omvälvningar för Gävleborgs
Biståndsgrupp. Den grova misskötseln av
ekonomin, som den förra styrelsen är ansvarig för, resulterade i en smärre kris i början
av verksamhetsåret. Läget var då så allvarligt
att drastiska åtgärder var tvungna att vidtas.
Därför sades fem av Gävleborgs Biståndsgrupps anställda upp till den :e november.
Detta kombinerat med en genomgripande
effektivisering av verksamheten har vänt den
negativa trenden.«
Och till sist ett par utdrag ur verksamhetsberättelsen från ⁄:
»Mest omskakande har förstås det konkurshot som hängt över oss efter nyår varit.
Efter flera år med dålig ekonomi för föreningen har vi varje år ägnat oss åt att ta ut
förskott av det kommande verksamhetsårets
SIDA-bidrag. De pengar vi var skyldiga PS
gjordes om till lån av de övriga medlemsorganisationerna, utom Emmaus Stockholm,
som är försatta i konkurs och därför inte kan
ha några fordringar och Emmaus Sundsvall
som vägrade låna ut så mycket som en krona
till oss.«
Här kan vi utläsa en stor dramatik, där situationen blev allvarlig med anledning av olika fak107
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torer. Gävleborgs Biståndsgrupp (GB) hade tagit
ut förskott från PS på förväntade SIDA-medel,
som sedan inte beviljades. I samma veva genomfördes flytten av verksamheten till nya lokaler i
Valbo, vilket innebar minskade intäkter under en
period. Men konkurshotet undanröjdes och
verksamheten kunde komma på fötter. Dels
genom stöd från Praktisk Solidaritet och dels
genom olika åtgärder för förbättrade rutiner,
organisation och kontroll. Med andra ord effektivisering och satsning på ökade försäljningsintäkter. Emmaus Stockholm gick i konkurs . Men
en del av medlemmarna startade upp verksamheten på nytt och har på motsvarande sätt arbetat
med kostnadsbesparingar och satsning på försäljningsintäkter.
När ekonomin har små vinstmarginaler och
måste prioriteras är det vanligt att föreningsfrågor kommer i bakgrunden, tiden räcker helt
enkelt inte till för de personer som engagerar sig.
För GB:s del märktes detta genom ett minskande
medlemsantal i föreningen och genom att även
studierna kring samarbetspartners blev lidande,
vilket också kan få negativa konsekvenser för den
framtida verksamheten.

Bildandet av riksorganisationen Praktisk Solidaritet 1989
Inför bildandet av Praktisk Solidaritet var diskussionerna livliga. Två ytterligheter utkristalliserade sig beträffande organisationens struktur och
innehåll. Den ena, vilken hade störst stöd vid bildandet, innebar att medlemsorganisationerna
skulle smälta samman i den nya riksorganisatio108

nen. Den andra uppfattningen, innebar det motsatta, att så litet som möjligt skulle beslutas
genom riksorganisationen. Att endast de gemensamma sändningarna, samordningen av dessa,
SIDA ansökningar och rapportering samt ekonomisk administration kring dessa skulle skötas av
riksorganisationen. Framförallt Emmaus Björkå
och Emmaus Stockholm argumenterade för den
förstnämnda lösningen, medan representanter
från framförallt Brödet och Fiskarna och
Emmaus Sundsvall stod för den senare uppfattningen. Sätter man sig in i den tidiga idé- och
organisationsutvecklingen, så förefaller dessa
ställningstaganden helt naturliga (se kap. ). I dag
() kan vi säga att det blev den senare modellen som kom att gestalta Praktisk Solidaritet.
Grupperna står helt självständiga, men samordnar allt kring sändningarna och samarbetet med
de gemensamma samarbetsorganisationerna i
Syd genom PS.

Skiljelinjer mellan
Praktisk Solidaritet och UFF
 bildades UFF (U-landshjälp från folk till
folk) i Danmark på initiativ av Tvindskolorna.
UFF tog efter Emmaus arbetssätt med insamling
och loppmarknader för stöd till tredje världen.
Organisationen utvecklade på kort tid en omfattande verksamhet i hela Europa och även i andra
länder och startade många projekt med tonvikt i
södra Afrika. UFF fick dock mycket kritik för det
sekteristiska sätt man bedrev verksamheten på,
utan insyn och med en otydlig hierarkisk styrning av verksamheten. UFF var från början inte
Den stillsamma vreden
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intresserade av samarbete med
andra organisationer, men med
tiden ändrade man sig och
sökte bland annat samarbete
med PS. Samarbete avböjdes
dock av PS, med hänvisning till
att det är oacceptabelt att som
UFF bedriva en insamlingsverksamhet med dubbla strukturer.
En formell stuktur och en reell,
vilken är dold för insyn vad gäller dess verksamhet, organisation och syften.

Aspekter på klädstöd till
samarbetspartners i Syd
Varje land måste själv avgöra nivån på inflödet av
importerade nyproducerade kläder liksom nivån
för import av begagnade kläder till landet, i förhållande till den egna textilproduktionen utifrån
landets egna förutsättningar och prioriteringar.
Vissa länder med stor egen textilindustri, som till
exempel Sydafrika, har infört importrestriktioner
för begagnade kläder. Denna styrning kan ske
genom tullavgifter eller genom subventioner av
den egna textilindustrin. En stor del av klädvolymer som tidigare producerades i Afrika tillverkas
numera i Asien av extremt lågavlönade textilarbetare. Mycket kläder exporteras direkt från
Asien till Afrika. En annan del går till Europa och
Nordamerika där de efter en tids användning kan
samlas in och skickas vidare som bistånd eller säl-
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Klädstödet

jas i second-handaffärer. För många människor i
våra samarbetsländer i södra Afrika är inte nyproducerade kläder något alternativ, eftersom de
inte har råd att köpa dem. En femtedel av jordens
befolkning lever i extrem fattigdom, många av
dessa människor lever i södra Afrika och så länge
människor lever under dessa förhållanden så kan
de begagnade kläderna utgöra det enda alternativet för att kunna klä sig. »Partnerexport«, som
beskrivs i det sista kapitlet, är en samarbetsform
som utarbetats på senare år vilken innebär att en
samarbetspartner i Syd, i vårt fall ADRA i Angola,
säljer kläderna själva och ersätter PS för en del av
kostnaderna för insamling, sortering och frakt av
kläderna. Deras eget överskott från försäljningen
går sedan till landsbygdsutveckling i Angola (se
sid. ).
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Sharpevilledagen
den 21 mars, affischen
producerad av Stockholms Afrikagrupp.
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6.

FORTSATT
STÖD TILL
BEFRIELSEKAMPEN
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ANC – Sydafrika
Bakgrund
Sydafrika var det enda landet i världen som hade
rasdiskriminering, apartheid, inskrivet i lagen.
Det var de vita som hade den ekonomiska makten, de ägde gruvorna, fabrikerna och de bördiga
jordbruksmarkerna. Sydafrika ockuperade grannlandet Namibia och styrde med samma apartheidlagar under hård terror. Sydafrikas krigsmaskin var den starkaste i Afrika och anföll regelbundet grannländerna som befriat sig från kolonialmakten. Dessa länder sågs av apartheidregimen
som ett farligt exempel för den svarta majoriteten,
eftersom befolkningarna där hade lyckats frigöra
sig från det rasistiska förtrycket.
ANC (African National Congress), var den
ledande befrielserörelsen i kampen mot apartheid. Den var också den äldsta befrielserörelsen i
Afrika och grundades redan . Frihetsmanifestet utformades , det hade då varit partiets
linje under decennier. Efter Sharpevillemassakern
, då  människor dödades och  sårades
vid en fredlig demonstration, förbjöds ANC.
ANC vädjade då till omvärlden om bojkott av Sydafrika. Nelson Mandela fick uppdraget att bygga
upp en gerillaorganisation, Umkhonto we Sizwe,
Nationens spjut och året därpå inleddes den väpnade kampen.
112

Apartheidregimens grymheter avlöste varandra i Sydafrika, men under -talet övergick framgångarna alltmer till antirasisternas sida. Det
inhemska motståndet fick alltmer stöd av händelser som utspelade sig i grannländerna. De sydafrikanska invasionsstyrkornas nederlag i närheten
av den angolanska staden Cuito Cuanavale, var så
förödmjukande att Sydafrika inte gjorde några
fler invasionsförsök i Angola. I Moçambique
lyckades regeringen hålla stånd mot den Sydafrika-finansierade banditgerillan RENAMO. Namibia var på väg att frigöra sig från Sydafrika.
Även starka krafter i Väst vände sig emot apartheidregimen. Landet utsattes för allt mer omfattande bojkottaktioner. Det samlade motståndet
ledde till Mandelas frigivande och sedan ett allmänt val där den svarta befolkningen för första
gången hade rösträtt. Genom valen  befriades Sydafrika från det fascistiska apartheidsystemet och ANC tog över makten.

Stödet till ANC
I oktober  besökte Lindiwe Mabusa, ANC:s
representant, Brödet och Fiskarna. Hon berättade
då att hon var glad över att BoF skickade stöd till
SWAPO och ZANU, eftersom stödet till dessa
befrielserörelser också var ett stöd till ANC. Lindiwe berättade att material som skickades till
Den stillsamma vreden

Emmaus061129

07-01-22

18.51

Sida 113

Lindiwe Mabusa (ANC) och Bertil Högberg (B&F)

»Elda under din vrede«, en årlig manifestation på Sharpvilledagen.

Maputo i Moçambique gick in i Swaziland och in
i Sydafrika till människor som behövde kläder.
De som delade ut kläderna förklarade varifrån
stödet kom och detta gav en mobiliserande effekt,
eftersom människorna då visste att de hade stöd
ute i världen.
Stödet från insamlingsorganisationerna till
ANC handlade både om materiellt och ekonomiskt stöd samt opinionsbildande arbete av olika
Den stillsamma vreden

slag. Organisationerna engagerade sig också
inom ramen för ISAK:s (Isolera Sydafrika Kommittén) arbete. ISAK var en paraplyorganisation
med cirka  medlemsorganisationer. I samarbete med ISAK arrangerade Brödet och Fiskarna
exempelvis »Elda under din vrede«, en årlig
manifestation kring en eld som hölls brinnande
under ett dygn på Sharpvilledagen den  mars.
 och  hade det årliga internationella
arbetslägret (IAL) på Brödet och Fiskarna, besök
av studenter från ANC:s frihetsskola SOMAFCO
(Solomon Mahlangu Freedom College).
Natten innan lägret skulle inledas - förstördes en stor del av BoF:s sorterings- och försäljningslokaler genom en anlagd brand. Under
113
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mot befrielserörelserna och Brödet och Fiskarna. Men vi är fast beslutna att så snabbt
som möjligt ta igen den förlust som åsamkats oss och fortsätta  års arbete.«

Natten efter att arbetslägret 1982 hade avslutats, brann
Malma igen.

arbetslägret  uppmärksammades ANC-ungdomarna och lägrets stöd till ANC under flera
veckor både i lokal- och riksmedia, bland annat i
Aftonbladets bilaga »Ung«. Natten efter arbetslägrets slut brann Brödet och Fiskarnas lokaler
igen. Det var BoF:s fasta övertygelse att dessa
bränder var ett direkt eller indirekt verk av den
sydafrikanska säkerhetstjänsten. Den andra branden var mycket demoraliserande för gruppen och
det fanns personer som tyckte att verksamheten
skulle läggas på en mycket låg nivå. Dock ville de
flesta fortsätta och någon månad senare vid Brödet och Fiskarnas -årsjubileum höll Eva Strimling ett jubileumstal. Ur talet:
»Vår övertygelse är att branden var anlagd.
Vilka intentioner förövaren än haft så är det
ett stöd för imperialismen och ett sabotage
114

Flera attentat med anknytning till kampen i
södra Afrika genomfördes under -talet. I
Stockholm och London detonerade bomber på
ANC:s kontor. Dag Hammarsköld biblioteket i
Uppsala, där unik och värdefull dokumentation
bland annat om kolonialismen i södra Afrika,
brann upp. Även en infiltratör från den sydafrikanska säkerhetstjänsten ertappades på Svenska
Kyrkans riksmöte.
Engagemanget var stort och medlemmarna i
de olika grupperna engagerade sig i bojkottkampanjerna.  bildades exempelvis en aktionsgrupp på Brödet och Fiskarna mot ASEA:s Sydafrika handel. När ASEA i juni  påbörjade en
leverans av  lok från ASEA till Sydafrika, informerade arbetare på ASEA, Brödet och Fiskarna
om vad som var på gång och BoF tog initiativet
till bildandet av »Aktionsgruppen mot ASEA:s
sydafrikahandel«. Aktionsgruppen arbetade med
protestlistor, skrev insändare, delade ut flygblad
och samlade in pengar till ANC. Ur ett av
aktionsgruppens flygblad:
»De sydafrikanska rasisterna kan oblygt säga:
’Varje sydafrikansk vara som köps är ytterligare en sten i en mur som säkrar vår fortsatta existens.’ Sedan spelar det ingen roll om
det gäller frukt, stål, trupptransportfordon,
datorer eller som här i Västerås, lok. Ty i juni
ska ASEA sända trettio stenar till rasisternas
Den stillsamma vreden
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ANC-lagret i Luanda. Mitten av 80-talet.

mur, trettio lok och det i enlighet med
svensk lag.«
I en insändare i Västmanlands Folkblad hänvisade Hans Andersson, medarbetare på BoF och
aktiv i aktionsgruppen till ANC:s ståndpunkt i
frågan:
»Vi uppmanar er till total bojkott av SydDen stillsamma vreden

afrika och oroa er inte för våra arbeten det är
våra liv det gäller.«
Kulturen var ett vapen i kampen, varje sång, dans
och dikt var en bit av historien och kampen.
AMANDLA, ANC:s sånggrupp turnerade i Sverige
under frihetskampen. AMANDLA betyder »Makt
åt folket« och gruppen grundades . Den
115
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Amandla och kampanjaffisch producerad av Afrikagrupperna.
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Kampanjarbete i Västerås, 1980.

bestod av ett trettiotal unga sydafrikaner vilka var
politiska flyktingar i Zambia och Angola. Arrangörerna för Sverigeturnén var Svenska FN-förbundet, Afrikagrupperna, Folkparkerna, KF, ABF
och ANC. Under en turné  skötte Emmaus
Björkå transporten av hela truppens utrustning
och material mellan de olika föreställningarna
runtom i Sverige. EB var även med och arrangerade uppträdandet i Växjö samt ordnade en utställDen stillsamma vreden

ning på Växjö bibliotek i anslutning till AMANDLA:s Sverige turné. Under besöken i Västerås
ansvarade Brödet och Fiskarna för deras arrangemang. I VLT (Västmanlands länstidning) den 
november , stod att läsa:
»Det handlar inte alls om antropologi utan
om politisk kamp, och mycket medveten
sådan. Föreställningen framkallade många
olika stämningar hos åskådaren. Underbart
117
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Demonstration i Gävle 1987. Ove Ericsson från Gävleborgs Biståndsgrupp i mitten.

vacker var Thola Mme! Där den afrikanska
kvinnan hyllades i lyriska toner.«
Den  juni var den av FN utsedda dagen för
internationell solidaritet med Sydafrikas kämpande folk. Detta med anledning av Sowetoupproret  juni . Skolbarn i den svarta förstaden
Soweto hade vägrat att gå till skolan i protest mot
att de vita förtryckarnas språk skulle bli obligato118

riskt i undervisningen. Skolbarnen organiserade
en fredlig demonstration och polisens svar blev
brutalt och över  dödades, de flesta barn och
ungdomar. I Gävle fanns en sånggrupp, Ila, där
Lisa, Helena och Carina från Gävleborgs Biståndsgrupp ingick. Gävle Afrikagrupp hedrade
årligen minnet av Sowetodagen med bland annat
sånger av Ila och genom att lyfta fram ämnet i
media. Ove Ericsson, som både var aktiv i styrelDen stillsamma vreden
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Emmaus Björkå sorterar i entrén vid ANC-galan i Göteborg 1985.

sen för Gävleborgs Biståndsgrupp och i Gävle
Afrikagrupp skrev artiklar för att uppmärksamma viktiga händelser i kampen mot apartheid i
Sydafrika, såsom den viktiga Sowetodagen. Vid
det aktiva kampanjarbetet kunde också Gävleborgs Biståndsgrupp finnas på plats för att ta
emot kläder, vilket de exempelvis gjorde på Sowetodagen den  juni .
Gävleborgs Biståndsgrupp deltog även de
Den stillsamma vreden

aktivt i ISAK:s kampanjarbete för frihetskampen i
Namibia och Sydafrika. De samarbetade också
med Folkteatern kring olika kulturaktiviteter till
stöd för frihetskampen. Afrikagrupperna var en
naturlig samarbetspartner och flera aktiva inom
biståndsgruppen var samtidigt aktivister i Afrikagrupperna.
Under ANC-galan på Scandinavium i Göteborg , satte Emmaus Björkå upp ett sorter119
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Namnunderskrifter överlämnas av Jan Löfgren (B &F), Jimmy Jonas (ANC) och Göran Willgren (EB) till utrikesminister
Sten Andersson.

ingsbord och sorterade kläder vid entrén. Det
praktiska stödet kunde på detta sätt åskådliggöras
för en bred publik. Under perioden när Jimmy
Jonas, ANC-medlem från Sydafrika, bodde och
arbetade på EB, genomfördes en stor bojkottkampanj mot Sydafrika. Man genomförde föreläsningar och samlade in tiotusentals namnunderskrifter, vilka  överlämnades till utrikesminister Sten Andersson.
Emmaus Stockholm var drivande i bojkottfrå120

gan genom affisch- och annonskampanjer, debattartiklar och demonstrationer, bland annat
med gatuteater. Inom ISAK (Isolera Sydafrika
kommittén) organiserades också en stor bössinsamling för ANC. Särskilt framhölls hur svenska
företag bidrog till att finansiera apartheid och
kriget mot grannländerna. Ett annat exempel på
aktivt kampanjarbete som utfördes av ESt var en
särskild jätteloppmarknad för ANC vilken anordnades på Djurgården i Stockholm . Ett stort
Den stillsamma vreden
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Emmaus Stockholm demonstrerar för bojkott av Sydafrika.

antal frivilliga deltog både i sorteringen, vilken
utfördes i den stora loppmarknadshallen på
Djurgården inför loppmarknaden och under själva försäljningsdagarna.

Stödet till ANC utvärderas
Eva Strimling besökte SOMAFCO  och genom
hennes dagboksanteckningar växer en bild fram
Den stillsamma vreden

av verksamheten på ANC:s frihetsskola i Tanzania, under tidigt -tal:
»Här är som ett helt litet samhälle. Vi åkte
förbi primary school och kindergarten, där
vi tittade in som hastigast. Mycket fint planerat, ett bra dagis. Sen åkte vi upp och tittade i klassrummen och det som ska bli
labblokaler, utrustade av Elevförbundet.
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Besökte även kliniken och fick reda på att
Tomika, som berättade väldigt öppet för oss
malaria är ett stort problem här. Centret är
om sin bakgrund och allt hon varit med om
självförsörjande på majs, ägg och griskött.
i Sydafrika. Det är så fruktansvärt och det
Man odlar även bananer och ananas. Det är
värsta är att de är tusentals som har samma
inte så många SOMAFCO-elever som är
erfarenheter. Åkte sedan till »news« kl. .
engagerade i jordbruket, men eleverna jobDet var intressant. Alla samlas för att ta del
bade en eftermiddag med att slå gräset runt
av nyheter som i kväll handlade om attacken
skolan. Vi besökte »Kliptown«, den del av
i Maputo, El Salvador och FLMN:s framsteg,
SOMAFCO där kontoret ligger. Mrs Rega
FN-uttalande om Namibia osv. Sen tittade vi
Hodgson visade oss runt i möbelfabrik, bilin i Lele´s rum. Hon var ansvarig för sitt rum
verkstad, fotolabb, skomakeri och systuga.
med  bäddar och ett allrum. Hon var stolt
Det var en modern syfabrik som satts upp
att visa upp det och sin kille. Härlig stämmed hjälp från Holland och startade för tre
ning.«
månader sen. Där får eleverna lära sig att
reparera kläder och att sy. Man har även en
Under  genomfördes två resor som följde upp
del produktion av olika klädmodeller, fast
stödet till ANC. Uppdraget var både att undersöman ännu bara testade sig fram. Vi såg
ka hur det hade gått med klädsändningarna och
magasinet där man lagrade kläder. Det fanns
dessutom vad som hade hänt med ett tvätteriproen massa kläder på hyllorna, även nya från
jekt på SOMAFCO. Dessutom skulle man försöka
Östtyskland som dock är omoderna. En del
få klarhet i huruvida ANC var intresserade av
kläder säljs genom en tanzanisk mellanhand,
fortsatt klädstöd. Den första resan genomfördes
speciellt vinterkläder och kläderna från Östav Ingrid Larrris som då arbetade för Brödet och
tyskland. Klädutdelning till
Fiskarna.
»…uppdagades
en
icke
eleverna sker två gånger per
Under Ingrid Larris resa, i
år. Gandhi visade oss DIP- ändamålsenlig användning januari , uppdagades en icke
rummet (Department for
ändamålsenlig användning av
av klädstödet på
klädstödet på Mazimbu, flyktingInformation and PropaganMazimbu
.«
lägret där SOMAFCO låg. En felda). Kändes nästan som Bröaktig fördelning av proportionerdets studierum med Facts &
na för man- och kvinnokläder skickades från SveReports och andra tidskrifter. De är åtta
rige och det ledde till att vid klädutdelningar fick
stycken som delar på nyhetsansvaret och
två kvinnor dela på en bal, ca  plagg per perläser upp dem varje kväll. Sen tittade vi in i
son! För männen gällde att  män delade på en
biblioteket som just håller på att katalogisebal. I området, vilket innefattade flyktinglägren
ras och sättas upp. Vi träffade en lärare,
122
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Mr Morody demonstrerar vattenpumpen vid ANC:s läger i Zambia.
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Mazimbu och Dakawa, samt Iringa ett läger för
repatirerade ANC-soldater från Angola, fanns
enligt något osäkra uppgifter totalt  män,
 kvinnor och  barn. Med klädsändningar
som innehöll ca % kvinnokläder, så blev konsekvensen demoraliserande. Ur Ingrid Larris
reserapport:
»behovet av kläder i »Vi visste när vi åkte
Sydafrika var mycket ner att läget på Mazimbu var ganska svårt, att
stort, både för återvän- det inte fanns mycket
kvar av den gamla
dande flyktingar liksom andan med kulturaftför den fattigaste delen nar, sång och dans. Att
det i nuläget är svårt
av befolkningen i landet. att bygga upp något
Uppskattningsvis levde positivt när alla bara
väntar på att få åka
12 miljoner sydafrikaner hem, det måste man
givetvis ha förståelse
på existensminimum och för. Ändå blev vi väl2 miljoner saknade helt digt nedslagna av allt vi
fick höra, kanske specipenninginkomst. ellt vad gäller vårt eget
stöd, det kanske inte
alltid är positivt. Några sa rent ut att vi skulle
sluta skicka kläder, andra talade om hur folk
blev pacificerade av att bara få hela tiden.
Det verkade som att det fanns för mycket
kläder vilket får till följd att folk tappar
respekten för kläderna och t.ex. använder
nya t-shirts till skurtrasor.«
Slutsatsen Ingrid Larris drog utifrån sitt besök i
124

Mazimbu var att PS medlemsorganisationer
måste följa upp stödet bättre. Att samarbetet med
andra enskilda organisationer som finns på plats
måste utökas. Hon nämner också att Don Dahlgren och Tomas Andersson, från Emmaus Stockholm,var i Mazimbu  och redan då upptäckte
problemen och påtalade dem, men att inga åtgärder vidtogs. Vilket naturligtvis var anmärkningsvärt.
Ingrid Larris blev svårt sjuk under sitt besök på
Mazimbu och delar med sig av en personlig insikt
som hon fick kring det politiska flyktingskapet:
»Mitt personligt mest omvälvande intryck
från denna resa är annars några sekunders
intensiv insikt hur fruktansvärt vidrigt det
måste vara att tvingas bli politisk flykting, att
leva utomlands och veta att man inte inom
överskådlig framtid kan komma tillbaka till
sitt land, sin familj, sina vänner, till allt det
som är tryggt och vant och som man annars
tar för självklart. I min svartaste stund, när
jag låg där febersjuk och svag, fick jag nämligen för mig att jag aldrig skulle orka ta mig
hem igen. Nu så här efteråt, vill jag nog inte
vara utan den insikten.«
Hösten  genomfördes en omfattande undersökning av Göran Larsson och Christer Johansson, för Praktisk Solidaritet, syftet med resan var
att utvärdera stödet som skickats till olika ANCläger i södra Afrika, ta reda på de aktuella behoven och möjliga framtida behov. De besökte ANC
i Sydafrika och ANC i flera länder dit stöd skickats.
Den stillsamma vreden
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Göran Larssons och Christer Johanssons
möten inledningsvis i Sydafrika bekräftade att
behovet av kläder i Sydafrika var mycket stort,
både för återvändande flyktingar liksom för den
fattigaste delen av befolkningen i landet. Uppskattningsvis levde  miljoner sydafrikaner på
existensminimum och  miljoner saknade helt
penninginkomst. För de fattiga människorna i
Sydafrika var nyproducerade kläder utom räckhåll. ANC trodde inte heller att det skulle uppstå
några tullproblem, eftersom regeringen hade
lovat att cleara gods till ANC. Representanterna
från PS betonade att det inte går att lita på löften,
utan att man måste veta till hundra procent att
sändningarna kommer igenom tullen. Möjligheten för ANC att sälja en del av kläderna diskuterades, för att täckning av omkostnader, samt för att
generera ekonomiska resurser till sociala ändamål. Namuno-projektet i Moçambique lyftes
fram som ett exempel. Det diskuterades även om
kläderna skulle gå direkt till ANC eller via någon
närstående enskild organisation.
Vid uppföljningen av klädstödet till ANC:s
flyktingläger i Zambia visade sig redovisningen
vara tillfredsställande. Det som skulle förbättras
var bekräftelserutinerna vid mottagande av
sändningar. Vid besöket framkom att ett akut
behov av materiellt stöd uppkommit när ungdomar flytt från våldsamma sammandrabbningar
med Inkhata i townships i Sydafrika, varpå man
omgående ringde hem till Björkå och beställde
ner en container med filtar och kläder.
PS representanterna besökte även ANC i Uganda. Lägret i Uganda etablerades av ANC  när
Den stillsamma vreden

Nelson Mandela: To the people of Sweden.

det var fullt av flyktingar i alla andra läger i exil.
Varken hos ANC i Lusaka, Zambia eller hos ANC i
Kampala, Uganda hade man klart för sig skillnaden mellan stöd från solidaritetsorganisationer
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och stöd från SIDA. Regionalt i de olika lägren
utanför Sydafrika, trodde man att allt stöd från
Sverige kom från SIDA, även om det naturligtvis
fanns personer som kände till PS solidaritetsarbete. Även i Kampalalägret var sändningsdokumenten i god ordning, det som saknades var, liksom för Lusaka lägret, bekräftelserutiner, vid
ankomst av sändningar. Även ANC i Nairobi,
Kenya besöktes, där diskuterades stöd till ANC
studenter.
ANC i Dar es Salaam hade bidragit med kläder
till ANC i Kampala, trots att de själva hade stor
brist på kläder – de visste att det var än värre i
Uganda. Det framkom även att många NGO:s
(enskilda icke-statliga organisationer) hade skurit ned på stödet till ANC i exil, på grund av legaliseringen i Sydafrika och den förväntade snabba
återflytten, så det rådde vid den här tiden brist på
olika varor ().
Klädstödet till Mazimbu/SOMAFCO hade stora
problem, som redan har nämnts ovan. Tvättmaskiner som Emmaus Stockholm och Emmaus
Sundsvall bidragit med till ANC:s Frihetsskola
visade sig ha blivit lämnade vind för våg och riskerade att förstöras. Göran och Christer försökte
få ANC att vidarebefordra tvättmaskinerna till
Sydafrika men detta misslyckades vilket ledde till
att Emmaus Stockholm och Emmaus Sundsvall
blev återbetalningsskyldiga till SIDA.

Stödet avslutas
Slutsatsen av undersökningen blev att efter en
sista insats i Zambia kunde stödet till ANC i
frontstaterna avslutas. Försök att etablera stöd till
126

ANC i Sydafrika gjordes och fyra containers

skickades till hamnarna i East London, Kapstaden, Port Elisabeth och Durban.
Bertil Högberg, som då arbetade för Afrikagrupperna i Namibia, försökte ordna mottagandet på uppdrag av PS, men många problem uppstod. Diskussioner om fortsatt stöd till ANC i
Sydafrika fortsatte och i oktober  låg skisserna färdiga för påseende och ställningstagande av
ansvarig hos ANC, Jackie Seleby. Förslaget föll
inte i god jord, varför det materiella stödet till
ANC kom att avslutas.
Ur brevet, från Praktisk Solidaritets ordförande Göran Larsson, vilket bekräftade avslutningen
av stödet till ANC:
»Due to the lack of progress we hereby suggest that we withdraw the plans of a clothes
project. We can’t find a solution of finance
and we see that the agreement between ANC
and the Textile Workers Union put such a
limit to the project that it´s bound to become a failure.
So perhaps this is the end of  years of
material support from our organisation to
ANC. We believe that it played an important
role during the years in exile, as Your people
suffered lack of most things and had to rely
on material support from outside.«
En sista insats för ANC från Emmaus Stockholm,
blev den hedrande uppgiften att få packa ner
utrustningen från ANC:s representationskontor i
en container, för vidarebefordran till Sydafrika.
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Opinionsbildande arbete och klädinsamling.
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SWAPO-studenter sommararbetar på Emmaus Björkå, slutet av 70-talet.

SWAPO – Namibia
Bakgrund
När de europeiska makthavarna styckade upp
Afrika , blev Namibia tyskt och fick namnet
Tyska Sydvästafrika. Det tyska väldet blev kortvarigt men resulterade i utrotning av en tredjedel av
befolkningen i landets centrala delar.  ställdes
landet under Sydafrikansk förvaltning.
Befrielserörelsen SWAPO (South West Africa
128

Peoples Organisation), bildades . Inledningsvis handlade kampen om att få slut på rasdiskrimineringen, kontraktsarbetarsystemet och
Sydafrikas koloniala administration, samt för alla
namibiers rätt att uttrycka sina åsikter. Kampen
fördes genom kontakter med FN och olika ickevåldsaktioner. Aktiviteterna möttes med våld och
den enda utvägen som då stod till buds var väpnad kamp.
Den stillsamma vreden
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Den  augusti  inleddes befrielsekriget i
Namibia, denna dag firas sedan dess som Namibia dagen. Det var först , efter att Angolas
armé med hjälp av kubanska styrkor och ANC:s
och SWAPO:s arméer, slog ut Sydafrikas invasionstrupper vid Cuito Cuanavale i sydöstra Angola,
som förhandlingar om trupptillbakadragande
och fred med Angola inleddes. Detta ledde även
fram till att gamla framförhandlade avtal beträffande Namibias självständighet från Sydafrika,
kunde sättas i verket. Namibia firade sin självständighet den  mars .

Klädstöd för SWAPO
Klädstödet till SWAPO under
befrielsekriget
Huvuddelen av stödet gick till SWAPO:s flyktingläger i Angola, där det  fanns uppskattningsvis   flyktingar från Namibia. En
mindre del av stödet gick till namibiska flyktingar
i Zambia och Tanzania. Bertil Högberg (BoF)
besökte SWAPO:s flyktingläger i Angola i december . Ansvarig för besöket var SWAPO:s representant i Angola, Aron Mushimba. För uppföljning av stödet träffade Bertil bland annat Maxton
Mutongolume, ansvarig för SWAPO:s transporter
och Gabriel Nantana, logistik ansvarig och den
som tog hand om alla inkommande leveranser.
Sändningarna som skickats gicks igenom och det
visade sig att även de sjukhussängar och det
medicinska material som det funnits oklarheter
kring huruvida det kommit fram, hade anlänt
ordentligt. Gabiel Nantana berättade för Bertil:
»Jag brukar försöka vara snabb så att vi kan
Den stillsamma vreden

lasta av båtarna direkt i våra lastbilar. Då riskerar vi inte att någon skär upp balarna och
stjäl kläder. Jag tar alltså direkt kontakt med
kaptenen för att arrangera avlastningen.
Sedan jag genomförde det här systemet har
allt gått bra. Det gäller även skolmaterialet.
Normalt försöker jag få allting tullbehandlat
innan båten kommer. Jag lämnar alltså in
alla handlingar så fort jag får ut dem. Om jag
inte fått ut papperen så kan jag ibland få ut
godset genom att be om hjälp på försvarsministeriet. Jag lämnar då in papperen när de
är färdiga. Så här fick jag göra med den
sändning med  pallar skolmaterial som ni
sände nyligen. Jag kommer ihåg en sändning
till Lobito där en hel bal var förstörd. Detta
berodde emellertid på förseningar i hamnen.
Sjukhussängarna fick jag ingen förvarning
om. Jag hittade dem i magasinet i Lobito och
fick lov att fråga vår speditör vilken båt som
fört in dem. De finns nu vid våra olika kliniker och sjukhus och ni kommer nog att få se
en del av dem. Bill of Lading (fraktsedel)
kom först sedan sängarna anlänt.«
Bertil berättade om underhållning i flyktinglägret
till gästernas ära: »Den ena sång, sång/dans, och
sång/teatergruppen avlöste den andre. Alla
åldersgrupper fanns representerade. Även den
angolanska barnorganisationen OPA deltog med
sång och dans. Programmet pågick till långt efter
midnatt och det var en helt fantastisk föreställning. Det är intressant att se hur sångerna har
utvecklats under kampen. Det skulle behövas en
129
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Eva Strimling inspekterar skor till SWAPO, Namibia 1990.

ny skiva, det är ett fantastiskt tryck i många av de
nya sångerna.« Sent på natten efter föreställningen träffade Bertil Högberg SWAPO:s president
Sam Nujoma som vistades i sin tillfälliga bostad i
flyktinglägret. Då skrevs avtalet för projektet
»Sjukvård till SWAPO« som beskrivs nedan.
För Fyrgrupperna/Emmaus Stockholm gjorde
Tomas Andersson och Don Dahlgren en uppföljningsresa i början av , till bland annat
SWAPO i Zambia och i Tanzania. Cirka  mil
från Lusaka låg SWAPO:s flyktingläger i Zambia.
130

Där bodde vid tiden  ‒  namibier, mest
kvinnor och barn.
Till lägret skickades cirka  ton per år. Varje
person i lägret fick  plagg fyra gånger per år eller
 plagg per år. Hela klädbehovet i lägret täcktes
av fyrgruppernas sändningar. I Dar-es Salaam
hade SWAPO vid tidpunkten cirka  människor,
mest studenter. Även här täcktes hela klädbehovet av gruppernas sändningar, cirka – ton årligen. Tilldelningen per år och person var här cirka
 valfria plagg.
Den stillsamma vreden
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Klädstödet i anslutning till och efter
självständigheten
»Jag var  år den natt jag i skydd av mörkret
flydde över gränsen till Angola tillsammans
med min farbror. Ett barn, som tyckte allt
var ett äventyr och som trodde att jag skulle
återvända hem efter några veckor. I april
förra året stod jag till sist på namibisk mark
igen. Det hade gått  år…«
Marja berättade detta för Kina Hemlin (i ’Solidaritetsfronten’ -). Marja berättade vidare:
»Vi fick välja till vilken del av landet vi skulle
repatrieras. Någon hade berättat att min
bror jobbade i Windhoek. Var mina föräldrar
fanns visste jag inte säkert, så jag valde
Windhoek. En hisnande känsla att landa i
sitt eget land efter alla dessa år. Vi fördes till
ett stort mottagningscentra och medan jag
funderade över hur jag skulle få kontakt med
min bror blev jag inkallad till kontoret. Där
stod en man med lätt kulmage och tittade på
mig med forskande blick. Simon! Min lillebror som var  år när vi sågs sist, nu gift
tvåbarnspappa. Vi stirrade på varandra.
Sedan kastade jag mej i hans famn och grät.
What else could I do?«

dels att följa upp två containers som skickats hösten -, dels att inventera behoven av kläder och
material, möjligheter att ta emot och distribuera
detta samt undersöka kostnader för inrikes transporter.
Hon beskrev i sin rapport att behoven var större än hon trott i Namibia. Det var många människor som behövde kläder, de som återvänt till
Namibia, internflyktingar och även det stora
antalet personer som befann sig i arbetslöshet.
Kläder som skickades in i Namibia vid den här
övergångsperioden kanaliserades via RRR (Repatriation, Ressettlement, Reconstrucion). Det var
en kommitté som stod nära CCN (Council of
Churches). RRR var nära knutna till SWAPO
Logistics, men SWAPO hade inte tid att distribuera kläderna själva, de var beroende av grupper
som fungerade inne i landet och som kunde
identifiera behövande. Över % av befolkningen var med i någon församling som tillhörde
CCN och församlingarna hade kunskap om vilka
som bäst behövde kläderna, de kände folk och
skötte den lokala distributionen. Den sista klädsändningen in i Namibia skickades .

Sjukvård i samarbete
med SWAPO
Bakgrund

Praktisk Solidaritets medlemsorganisationer
fortsatte sitt stöd till de återvändande namibierna. Repatrieringen inleddes  men namibier
fanns kvar i grannländerna fortfarande under
. Eva Strimling besökte Namibia för Praktisk
Solidaritet i början av . Hennes uppdrag var
Den stillsamma vreden

När Angola blev fritt  öppnades möjligheten
för SWAPO att ta emot flyktingar där och bygga
upp hälso- och utbildningscenter. Man kallade
flyktinglägren för »hälso- och utbildningscenter«
för att markera att det inte var fråga om någon
passiv förvaringsplats. Det första låg i Kassinga
131
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hundra blev allvarligt skadade och  personer
blev tillfångatagna och satta i koncentrationsläger i södra Namibia. Överlevande från Kassinga
och närliggande läger flyttade runt i södra Angola
innan man började bygga ett nytt center i den
angolanska provinsen Kwanza Sul.

Projektets utformning

och startades . Den fjärde maj  anfölls
lägret av sydafrikansk militär och i en massaker
dödades  människor, de flesta barn. Ett par
132

Afrikagrupperna samlade in pengar som gick
direkt till befrielserörelserna som de kunde
använda som de ville. Det fanns folk som gärna
skulle stödja befrielserörelserna om de var säkra
på att pengarna inte gick till vapen. Ur det behovet växte det fram ett beslut att starta ett konkret
projekt med SWAPO som dessutom skulle få %
i bidrag från SIDA. Eftersom det redan skickats en
hel del sjukvårdsmaterial i samarbete mellan BoF
och Afrikagrupperna och det fanns engagerade
sjukvårdsgrupper inom Afrikagrupperna, så
beslöts i samråd med SWAPO-kontoret att det
skulle bli ett sjukvårdsprojekt. När dessa diskussioner pågick så kom en begäran från SWAPO om
svensk sjukvårdspersonal via ARO (Afrikagruppernas rekryteringsorganisation).
Målet var att hjälpa SWAPO även med de materiella resurserna, för att SWAPO skulle kunna förverkliga sina mål med sjukvården i det stora flyktinglägret i Kwanza Sul provinsen i Angola. Afrikagrupperna ansåg att deras egna resurser inte
räckte till för ett projekt av planerad omfattning
och karaktär. Initiativ togs därför till ett samarbete med Brödet och Fiskarna. Samarbetet innebar
att Brödet och Fiskarna tog det administrativa
och ekonomiska ansvaret för projektet, AfrikaDen stillsamma vreden
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Dr Indongo, ansvarig läkare i SWAPO:s flyktingläger, Kwanza Sul i Angola.

grupperna i Sverige (AGIS) tog hand om information, penning- och materialinsamling, medan
ARO (Afrikagruppernas rekryteringsorganisation) skötte rekryteringen av personal. SWAPO:s
begäran att få sjukvårdspersonal till sitt läger spelade stor roll, eftersom det då fanns kontaktpersoner på plats. Ett sjukvårdsprojekt gav dessutom
ett mycket bra resursutnyttjande, eftersom BoF
kunde använda en del av det ändå insamlade
Den stillsamma vreden

materialet som egeninsats, vilket kraftigt ökade
projektets resurser.
Under Bertil Högbergs besök i SWAPO:s flyktingläger i Angola, i december , undertecknade Dr Indongo, SWAPO:s högste ansvarige för
hälso- och sjukvård och SWAPO:s president Sam
Nujoma avtalet för sjukvårdsprojektet i Kwanza
Sul. Projektet beslutades  och startade .
Sedan när projektets steg  skulle ta vid var det på
133
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Urlastning av material.

håret att det godkändes av medlemmarna på BoF.
Eva Strimling lobbade hårt för att projektet skulle genomföras, de som var emot var i princip
emot att »sätta sig i SIDA:s knä«. Förslaget att
genomföra fortsättningen av sjukvårdsprojektet
gick igenom till sist, med en knapp majoritet.
Under de första åren var Bertil Högberg ansvarig och därefter Eva Strimling från BoF, därefter
övertog Afrikagrupperna projektansvaret .
134

( slogs för övrigt Afrikagrupperna i Sverige
(AGIS) och Afrikagruppernas rekryteringsorganisation (ARO) samman till en organisation)

Egeninsatsen
En av utgångspunkterna för projektet var de kontakter som redan etablerats med sjukvårdsfolk
runtom i landet, genom AGIS sjukvårdsgrupper.
Genom dessa räknade projektansvariga med att
Den stillsamma vreden
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Sam Nujoma,
SWAPO:s president
träffar sjukvårdsteam i Kwanza Sul.

kunna samla in en hel del av den behövda utrustningen och även en del förbrukningsmaterial. En
mycket viktig poäng med projektet var att det var
ett insamlingsprojekt där egeninsatsen till  %
bestod av insamlade pengar och till  % kunde
bestå av värdet på insamlat materiel, detta för att
projektet skulle få mobiliserande egenskaper i
Sverige.
När steg två i sjukvårdsprojektet skulle genomföras ville SIDA betala  % av projektet, ur sitt
anslag för det humanitära arbetet i södra Afrika.
Både SWAPO och BoF/AGIS var motståndare till
detta, eftersom det fanns en rädsla för att det
skulle inkräkta både på SWAPO:s direkta stöd
Den stillsamma vreden

från SIDA och att insamlingarnas mobiliserande
betydelse skulle försvinna. Från steg tre och
framåt blev projektet finansierat till  % av
SIDA, men aktivisterna fortsatte ändå att utöver
detta skicka stora volymer av begagnad utrustning. Mobiliseringen kring projektet i Sverige
försvann som befarat. Men det blev inga negativa
konsekvenser för stödet till SWAPO. När sedan
flyktingarna återvände till Namibia i samband
med självständigheten, avslutades sjukvårdsprojektet och byggnaderna överlämnades till den
angolanska staten. Men förstördes omgående av
UNITA.
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En sjukvårdscontainer till SWAPO öppnas.

Utvärdering och synpunkter på
sjukvårdsprojektet
Projektets nära samarbete med den svenska
sjukvårdspersonalgruppen som fanns i lägret
hade stor betydelse för den positiva utvecklingen
av sjukvården i lägret Kwanza Sul. I samråd med
SWAPO:s ansvariga för hälso- och sjukvård, Dr
Indongo, fanns unika möjligheter att se vilka
behov som förelåg och därmed också göra nödvändiga beställningar från projektet. Projektet
stärkte sjukvårdspersonalgruppens arbete, eftersom materieltillförseln gjorde att sjukvårdsarbetet utvecklades, exempelvis möjliggjordes upp136

byggnad av nya verksamheter, såsom mödravård
och barnavårdscentraler. Containerhusen var en
annan stor fördel med projektet. En stor del av
materialet skickades i träcontainers och kunde
sedan byggas om till hus. Viktor Nkandi, Camp
Director för SWAPO:s flyktingcentra i Angola,
maj  berättade om containerhusens ändamålsenlighet: »Containerhusen är mycket användbara, vi vill gärna ha fler. Det är mycket bra
att SWAPO:s workers brigade kan sätta upp dem
själva«.
Ursprungligen skulle projektet bygga ett hus i
lägret samtidigt som SIDA skulle ta ansvar för
Den stillsamma vreden
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Magdalena Bjerneld, sjuksköterska i SWAPO:s flyktingläger i Kwanza Sul, Angola.

byggandet av ett annat. Till slut valde man att
ändra i projektet så att SIDA tog ansvar för båda
de komplicerade byggprojekten och sjukvårdsprojektet för utrustning och inredning av båda
sjukhusen.
Det svåraste problemet tycks ha varit alla förseningar. Mycket utrustning anlände utan att de
planerade byggnaderna hade färdigställts, eftersom byggmaterialet inte kommit fram i tid. Ett
annat problem var att Industribyrån på SIDA,
eller deras ombud, upprepade gånger försökte få
Brödet och Fiskarna att ta ansvar för saker långt
utöver avtalet. Detta innebar stort merarbete och
stor frustration för ansvariga på BoF.
Den stillsamma vreden

Magdalena Bjerneld, sjuksköterska, skrev ett
brev i november , från sjukvårdsprojektet i
Kwanza Sul:
»Kindergarten har ju flyttat nu. Det är Libertine Amatila som har hand om den helt och
hållet. Vi var där och hälsade på för några
veckor sedan. Vilken dröm. Om ni visste hur
ungarna hade det förut kan man verkligen
kalla detta drömstället. Ligger i ett frodigt
område med frukt och grönsaksodlingar in
på knutarna. Libertine är ju en som kan fixa
det mesta och det har hon verkligen gjort.
Alla ungarna är nu avlusade och avmaskade
och nutritionstillståndet är betydligt bättre.
137
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»Det svåraste problemet tycks ha
varit alla förseningar. Mycket
utrustning anlände utan att de planerade
byggnaderna hade färdigställts, eftersom
byggmaterialet inte kommit fram i tid.«
Där har varje barn sin egen tallrik och de
äter i smågrupper som övervakas av en
’mamma’. Detta har man all anledning att
lyckönska till. På lördagarna har de diskotek
mellan kl  och . Alla klär upp sig och sedan
är det full rulle tills alla är utmattade kl .«
Libertine Amatila (SWAPO:s verkställande hälsovårdsminister) uttryckte sin syn på projektet:
»Really there is no doubt that without this
program I don’t know what we had done. I
don’t think we had sustained the healthservice at that level we are naving now, without this aid of your program  and  and ,
which we are waiting for very anxiously. So
in one word: Without that project SWAPO
healthservice would have been very poor. It
is very useful, please continue.«
Eva Strimling, projektansvarig på Brödet och Fiskarna som besökte lägret i maj :
»Jag kände genast igen mycket av den utrustning vi köpt eller samlat in t ex. rullvagnar,
droppställningar, mottagningsbritsar,
138

gyn.stolar och sjukhussängar. Det mesta av
grundutrustningen kommer också från projektet som lakan, sprutor, spetsar, vita rockar,
förbandsmaterial osv. Vi kunde se vilken
oerhörd betydelse våra containers har, som
byggts om till hus, i väntan på de färdiga klinikerna. De används som BB, förlossning,
vårdavdelning och kliniker på olika håll i
Kwanza Sul. Containerhusen är isolerade
och ger därför ett behagligt arbetsklimat.«
Susan Beckman, läkare och koordinatör för projektet, berättade i maj  om sjukvårdsprojektets utveckling och inverkan på människorna i
Kwanza Sul:
»Det allmänna stämningsläget i lägret är
betydligt högre nu än , då jag började
arbeta här. Folket känner stolthet inför
framstegen. Barnen är mer välnärda nu, det
finns mer utbildad personal i lägret, patienterna får en snabbare och mer riktig behandling. Vi som arbetar härnere med projektet
har direktkontakt med hälsovårdsministern.
Vi slipper ifrån en omfattande byråkrati som
kostar pengar. Vi upprätthåller inte sjukvården här, vi utvidgar den hela tiden.«
Mrs Mary Iyambo, laboratorietekniker i Kwanza
Sul, berättade för Bertil Högberg i en intervju år
 om hur hon hade uppfattat de svenska solidaritetsarbetarna i flyktingcentrat under befrielsekampen:
»I was actually very impressed by the
Swedes. As I saw it weapons to South Africa
Den stillsamma vreden
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Susan Beckman, läkare i SWAPO:s flyktingläger i Kwansa Zul.

were from the western side, of which we
thought Sweden was a part, but there were
these people who still determined to go and
help us even if they knew we were maybe to
be bombed or shot by these same weapons.
That didn’t discourage them. They were still
ready to come and help us. I was really
impressed because as a young Namibians we
didn’t know there were some whites who
were on our side.« The most important
thing Mrs Mary Iyambo learnt from the
Swedish medical team was: »That you need
to sacrifice. They did sacrifice for us though
they had nothing to gain from it. To do this
under such circumstances. It was not only
Den stillsamma vreden

the tough living conditions, it was also the
situation.«
Kina Hemlin (Afrikagrupperna) besökte Namibia inför självständigheten  och berättade i
»Solidaritetsfronten« om sina känslor inför
Namibias självständighet:
»Efter  års solidaritetsarbete för SWAPO,
varav drygt ett år som sjuksköterska i
SWAPO:s flyktingläger i Kwanza Sul, skälver
även mina ben när vi landar i Windhoek.
Hur avlägsen kändes inte denna dag när jag
stod i Brödet & Fiskarnas lokaler och packade sjukvårdsmaterial till SWAPO:s flyktingläger, på helgerna i slutet av -talet.«
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Klädbristen i
Moçambique
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Moçambique
Bakgrund
Under befrielsekampens sista år ‒ samt
under några år efter befrielsen, fram till och med
, skickades stöd till FRELIMO, befrielserörelsen i Moçambique, från ett par av de insamlingsgrupper som senare kom att bilda Praktisk Solidaritet.
Portugisisk kolonialism skiljde sig dramatiskt
från engelsk eller fransk kolonialism, exempelvis
när det gällde att utbilda den lokala befolkningen
för uppgifter i styrning av nationen och dess
institutioner. Portugiserna hade aldrig haft någon
intention att överlämna landet till dess befolkning. Den portugisiska fascismen var överhuvudtaget underutvecklad som samhällsform, vilket
naturligtvis avspeglade sig även i dess koloniala
styrelseskick. Ytterst få moçambikaner fick överhuvudtaget någon utbildning i administration,
inte ens på låg eller medelnivå.
När majoriteten av portugiserna lämnade landet i samband med självständigheten  så lämnade de också efter sig ett land med påtaglig frånvaro av administrativ kompetens för ledning av
staten på alla dess nivåer. Trots detta uppnåddes
framsteg under de första åren efter självständigheten.
142

Produktionen ökade, liksom insatserna för
hälsovård och utbildning. Grannländerna i Syd
kunde naturligtvis inte låta Moçambique arbeta
på ostört utan snart nog blev Moçambique alltmer indraget i de regionala konflikterna som
även var en skådeplats för kalla krigets aktörer.
Dessutom lämnade Moçambique stöd till befrielserörelserna i Rhodesia (nuvarande Zimbabwe)
och Sydafrika.
RENAMO bildades av den rhodesiska säkerhetstjänsten och ägnade sig åt terror av befolkningen, framförallt på den mocambikanska landsbygden. När Zimbabwe blev självständigt flyttade
basen för RENAMO:s verksamhet till Sydafrika
och organiserades nu istället av säkerhetstjänsten
i Sydafrika, terrorn fortsatte.
Miljoner bönder på landsbygden flydde och
handelsnätet för jordbruksprodukter och andra
varor trasades sönder. Konsumtionsvaror fanns
inte längre att tillgå och jordbruksproduktionen
sjönk. Svält och nakenhet återkom till landsbygden.
Ur »Noticias, en dagstidning i Moçambique
:
»Jag skämdes över att vara den ende personen med kläder på kroppen bland en naken
befolkning.«
Den stillsamma vreden
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Salomão Moyana, reporter på den moçambiqanska dagstidningen »Noticias«, berättar i en
artikel om en resa i distrikten Ribaue, Malema
och Laulaua i Nampulaprovinsen i norra
Moçambique:
»Inga kläder har sålts i detta område sedan
. Män och kvinnor går klädda i bark
eller i enstaka fall i säckar. Men säckar är det
också ont om, så säcken blir ett ’söndagsplagg’ som bara används vid högtidligare tillfällen. En bybo, klädd i ett höftskynke av
bark, berättar för Moyana: Hemma har vi en
säck min fru och jag som vi delar på. När
hon måste gå ut bland folk tar hon säcken på
sig och när jag måste använda den stannar
hon hemma.«
I den kommunala byn Chuabo i Laulaua distriktet ser Moyana en familjefar sittande i sitt barkskynke framför sin hydda. Ironiskt nog sitter han
och rensar bomull som han just har skördat. När
Moyana frågar var hans fru är svarar mannen:
»Hon är inne i hyddan. Hon kan inte komma ut
eftersom hon är naken. Hon går bara ut på nätterna när det är mörkt.« Som svar på frågan hur
hon gör när hon behöver gå på toaletten under
dagen, säger mannen: »När hon behöver besöka
toaletten ropar hon in till mig i hyddan. Där får
hon låna mitt höftskynke. Sedan går hon på toaletten medan jag väntar i hyddan på att hon ska
komma tillbaka. När hon är tillbaka ger hon mig
höftskynket och jag går ut och fortsätter mitt
arbete. Hon stannar i hyddan tills det blir mörkt,
då går hon ut och lagar maten.«
Den stillsamma vreden

Kampanjaffisch för stöd till frontstaten Moçambique,
80-tal.

I samma by möter Moyana en grupp barn i
skolåldern som leker ute på gatan helt nakna. När
han frågar om de går i skolan svara de att det kan
de inte »eftersom vi inte ens har en säck att svepa
runt våra höfter«.
En handelsman i Laulaua beskriver bristen på
kläder som »katastrofal och förnedrande«. Han
berättar vidare att han inte tagit emot några klä143
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der för försäljning i sin affär på fem år. Sedan
, då de Sydafrikastödda banditerna började
operera i Nampulaprovinsen, har situationen
förvärrats ytterligare. Varje gång RENAMO
attackerar en by stjäl de kläderna från bönderna,
ibland drar de bokstavligen kläderna av kroppen
på sina offer.
Till nästa års jordbrukskampanj, som börjar i
juni -, har emellertid det statliga företaget
AGRICOM utlovat att kläder på nytt ska dyka upp
i Laulaua, Malema och Ribaue. Kläder kommer
då att erbjudas mot bomull, men även i utbyte
mot böndernas spannmålsöverskott. Men de kläder AGRICOM har att erbjuda kommer inte att
räcka till alla, skriver Moyana. De täcker bara
 % av behovet.«

AGRICOM
Fram till  var det en styrelse under inrikesoch handelsministeriet som hade ansvar för upphandlingen av jordbruksprodukter och för försörjningen med produktionsmedel. Det året
ombildades styrelsen till det statliga företaget
AGRICOM vilket ansvarade för att ett handelsnät
skulle skapas för uppköp av produkter och distribution av insatsvaror, speciellt till familjesektorn.
AGRICOM ansvarade också för regleringen av det
statliga stödet till hela marknadsprocessen, vilken
då också omfattade privata handlare, kooperativ
och andra marknadsaktörer.

Klädstödet återupptas 1983
 avslutades de klädsändningar till FRELIMO
som inleddes under befrielsekampen. Mängden
144

saluförda jordbruksprodukter minskade avsevärt
i Moçambique, i början av -talet och  vädjade den moçambikanska regeringen till biståndsgivare att de skulle leverera konsumtionsvaror för att stimulera småbönder att producera
ett överskott. Nedgången orsakades av flera faktorer, bland annat den långa torkan, försämrad
utsädeskvalité och förstås inte minst det sydafrikanska destabiliseringskriget i Moçambique.
Dessutom hade bristen på varor en stor betydelse. Det var för bönderna meningslöst att producera ett överskott, när inget fanns att köpa. I arbetet med att bryta stagnationen och få till stånd en
inre dynamisk utveckling utgjorde handelsutbytet på landsbygden en bas för utveckling i ett
längre perspektiv. Importen av nödvändiga konsumtionsvaror skulle vara temporär, men dess
funktion, att få igång en dynamisk process, en
slags startmotor, innebar i förlängningen även
effekter på lång sikt. Under 
inleddes ett samarbete mellan »Det var meningsEmmaus grupperna samt Brö- löst för bönderna
det och Fiskarna, å den ena
sidan och det statliga distribu- att producera ett
tions- och uppköpsorganet
överskott, när
AGRICOM å den andra. Grupperna levererade kläder som inget fanns att
användes i AGRICOM:s uppköpa.«
köpsverksamhet.
 reste Anna Olsson från
Emmaus Luleå (filial till Emmaus Sundsvall) ned
till Moçambique, hon berättar om hur hon möttes av ett land i djup landssorg, eftersom President Samora Machel omkommit i en flygplansDen stillsamma vreden
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Jordbruksprodukter mot kläder i Moçambique 1984.

krasch, planet hade blivit nedskjutet och mördaren var utpekad: »O Apartheid e´responsavel pela
morte do nosso Presidente.« Apartheid är ansvarig för mordet på vår president, stod det på plakaten som mötte Anna Olsson vid ankomsten till
Maputo, Moçambique.
Syftet med hennes resa var att se hur Emmaus
klädsändningar togs emot i Moçambique. Hon
Den stillsamma vreden

visste redan från början att det skulle bli omöjligt
att följa klädernas väg ända ut till landsbygden,
eftersom det var för farligt med de sydafrikastödda banditerna som härjade överallt. Hon flög 
mil norrut, från Maputo, till stora städer som
mestadels saknade både el och vatten och där
varubristen var total. Hon träffade Cassamo, en
handlare i en by i norra Moçambique som sålde
145
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Köande människor vid AGRICOM:s försäljnings- och uppköpsställe.

Fyrgruppernas kläder till bönderna i trakten.
Han hade en lastbil, ett lager och en handelsbod i
byn. Cassamo köpte kläderna från AGRICOM,
146

som vid tiden var mottagare av Fyrgruppernas
kläder. Cassamo, liksom
övriga handelsmän, betalade en viss summa
pengar per kilo kläder
och var sedan skyldig att
leverera tillbaka en viss
mängd jordbruksprodukter. I utbyte för kläderna fick AGRICOM
dels mat (jordbrukspro- En kjol till salu för 681 MT (den
dukter) som det fanns inhemska valutan) dvs. 17 kg majs.
stort behov av i svältområden och till städerna, dels pengar som användes
till transporter, vägar och skolor. Och människorna slapp gå omkring nakna i den brännheta
solen.
Handlaren som var byns försörjningslänk var
en mycket viktig kugge i den här processen och
var därmed högvilt för de sydafrikastödda banditerna. Cassamo berättade för Anna Olsson:
»Bönderna har samlats kring handelsboden
bärande sina säckar på huvudet. Handeln
börjar under prutande och trängsel. Bonden
är ingen korkskalle. Han vet precis hur
många kilo majs varje skjorta kostar och
hans vara är också hårdvaluta. Betalning sker
med % i majs och % i pengar. På så sätt
kommer åter pengar i rullning och återfår
sitt värde.«
Cassamo berättade vidare för Anna att han hade
ett övernattningsställe dit han begav sig efter
Den stillsamma vreden

Emmaus061129

07-01-22

18.52

Sida 147

Samora Machel till höger i bild.

arbetsdagen och om hur banditerna hade sökt
efter honom där:
»Då kommer banditerna. De tränger sig in i
byn, förstör och bränner, skjuter en kvinna
och ett barn och frågar efter Cassamo. Jag låg
under sängen och hörde hur banditerna fick
order om vidare skövling och gav sig av.«
Banditernas våld var dels urskillningslöst och
drabbade vem som helst, men det var också riktat
mot nyckelpersoner i processer som syftade till
återuppbyggnad av landet, ett exempel på en
sådan nyckelperson var den enkla handelsmannen eller handelskvinnan. Anna Olsson:
»Jag fylls av beundran och respekt för detta
Den stillsamma vreden

folk som så envist arbetar vidare. Undernärda, utan kläder och med livet som insats.«
De lokala handelsmännen var alltså nyckelpersoner i kommersialiseringsprocessen av jordbruksprodukter. På provinslager kunde handelsmännen köpa klädbalar och skosäckar som hade
skickats från Fyrgrupperna i Sverige. Handelsmän fick förbinda sig att leverera minst %
spannmål till provinslagret när varorna sålts, dvs.
halva värdet av varorna. Handelsmännen fungerade både som grossister och detaljister. När de
sålde kläderna och skorna i sina affärer var kunden tvungen att betala sina varor med minst  %
i jordbruksprodukter och resten i pengar.
147
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‒ gick klädstödet till AGRICOM och ut
till de olika provinserna ute i landet, en mindre
del av detta kanaliserades till Namunoprojektet, i
Cabo Delgado provinsen (se nedan).

Klädstödet till AGRICOM
och AMODER
Försöket att låta en viss del av klädstödet användas till att generera fondmedel, som i sin tur skulle användas för att stödja lokala initiativ för
utveckling, visade sig vara väl optimistiska. AGRICOM hade stora svårigheter att möta sitt åtagande när det gällde att avsätta medel till fonderna.
Ett viktigt steg togs när lokala myndigheter blev
involverade i att sköta några av fonderna. Speciellt positiva resultat uppnåddes genom stödet
som gavs till distriktsutveckling inom Namunoprojektet, där projektet innefattade lokalt deltagande i planering, genomförande och utvärdering av användningen av fonderna.
I början av -talet kunde man se att de lokala
handelsnäten hade förbättrats. IMF (International Monetary Fund) tryckte på om avveckling av
det statliga företaget AGRICOM och förordade
privatisering av dess verksamhet.  halverade
SIDA sitt direkta bistånd till AGRICOM som organisation och  avslutades stödet från SIDA.
Under  diskuterades det mellan AGRICOM,
Praktisk Solidaritet och FRELIMO kring den uppkomna situationen. Diskussionen ledde fram till
bildandet av en moçambikansk enskild organisation, AMODER (Assaciacao Moçambicana para
Desenvolvimento Rural) , vilken tog över
AGRICOM:s ansvar för klädstödet från PS och för
148

landsbygdsutvecklingen.
Ledande personer från AGRICOM och FRELIMO utgjorde styrelsen i AMODER, men även personer från PS ingick i AMODER, bland annat
Göran Larsson (PS ordförande). Inledningsvis
koncentrerade sig AMODER på utveckling av
rutiner och strukturer för kreditgivning samt
anpassningen av försäljningsverksamheten till
den ökande konkurrensen från andra importörer
av begagnade kläder.  bildades den centrala
fonden, FADER (Fonden för landsbygdsutveckling), vilken skulle erbjuda krediter för landsbygdsutveckling.
Med AMODER som mottagare av klädstödet
från och med  ökade inflödet till fonden.
Under AGRICOM:s bästa år hade ca % av klädstödets värde gått in i fondverksamheten. FADER
erhöll nu nästan % av klädstödets försäljningsvärde och under fyra år (–) fick 
personer tillgång till krediter till ett värde av 
  USD. AMODER:s krediter gjorde det
möjligt att kommersialisera över   ton
jordbruksprodukter, från uppskattningsvis ca
  småbrukarfamiljer.

Sorteringsenheten i Maputo
Klädstödet från PS till AGRICOM i Moçambique
inleddes alltså  och redan  när Tommy
Andersson (Emmaus Stockholm) besökte
Moçambique diskuterades idén att uppföra en
sorteringsenhet i Maputo för att möjliggöra
ökade leveranser av kläder till Moçambique. Men
det var först  som idén togs upp på allvar.
Bevekelsegrunderna för detta var dels att öka
Den stillsamma vreden
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kapaciteten i klädstödet, dessutom framhöll
AGRICOM betydelsen av att öka klädernas värde,
som vara, vilket kunde åstadkommas med en
specialiserad sortering anpassad till efterfrågan i
Moçambique.
En budget på , miljoner kronor godkändes
av SIDA i januari  och två volontärer, Don
Dahlgren (Emmaus Stockholm) och Margaretha
Lindström (ekonom) rekryterades genom Afrikagrupperna. Uppgiften var att stödja de ansvariga inom AGRICOM under inledningsskedet. I
Sverige fick Ove Johansson (numera Klevemark)
uppdraget att ta fram en komplett sorteringsanläggning som kunde sändas demonterad i sjöcontainer till Maputo. Ove blev senare en av de grundande medlemmarna i AMODER. I februari 
behandlades ett förslag av den nybildade riksorganisationen Praktisk Solidaritet om ett samarbetsavtal med AGRICOM gällande den planerade
sorteringsenheten i Maputo och i april 
undertecknades ett avtal mellan AGRICOM och
Praktisk Solidaritet. I augusti  gjordes en
första utvärdering av sorteringsenheten. Den
genomfördes av Jan Runnqvist (ekonom) som
skrev i sin rapport:
»Trots några allvarliga misstag har klädenheten i Maputo etablerats på ett framgångsrikt
sätt och det har uträttats ett mycket gott
arbete. Enheten har hög kapacitet, är väl
organiserad och har väl kvalificerad, utbildad och motiverad personal. Trots detta existerar ett allvarligt kvalitetsproblem genom
att bristande kvalitetskontroll lett till att man
slarvar med sorteringen. Detta problem hålDen stillsamma vreden

Ove Klevemark tillsammans med nägra av AMODER:s
grundare, framför det första kontoret.

ler dock på att rättas till. Det har varit ett
mycket intressant och roligt arbete att utvärdera klädenheten och jag tackar för det goda
samarbetet som alla kollegor givit. Det har
också varit roligt att få uppleva den fina
arbetsmiljö som enheten ger.«
Sorteringsenheten byggdes upp av AGRICOM
under  och överfördes till AMODER .
Klädstödet från PS till AMODER trappades successivt ned från och med  när SIDA avvecklade fraktbidragen för kläder till Moçambique.
Detta innebar att AMODER istället började köpa
kläder från PS, till ett något subventionerat pris.
149
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Namunoprojektet

När handeln normaliserades ökade konkurrensen från andra
aktörer på klädmarknaden, här ses några skräddare.

Kvalitén på kläderna från PS var dock inte tillräckligt bra i förhållande till den alltmer ökande
konkurrensen från andra importörer och överskottet från klädförsäljningen sjönk för AMODER. Under  sjönk volymen kläder till sorteringsenheten. PS ansträngningar att höja kvalitén
på kläderna gav inte önskat resultat, vilket tillsammans med de ökade utgifterna för inköp av
kläder resulterade i förlust och sorteringsenheten
lades sedermera ned.
150

Namunoprojektet som initierades av Afrikagrupperna var ett avgränsat projekt, där det från
svensk sida fanns fem ansvariga organisationer:
Emmaus föreningarna i Björkå, Sundsvall och
Stockholm, Brödet och Fiskarna i Västerås samt
Afrikagruppernas
rekryteringsorganisation
(ARO). Dessa bildade en särskild samarbetsorganisation, Namunokommittén, vilken utgjorde
den formella huvudmannen för projektet. En
anställd koordinatör samordnade det praktiska
arbetet i projektet. Koordinatören var ansvarig
för löpande planering och administration samt
för inköpsverksamheten. Projektet kom att fungera som ett pilotprojekt för det allmänna klädstödet till AGRICOM. Kläder, men även andra
basvaror skulle ge ny livskraft åt landsbygdens
handelsnät och ekonomi.
Tidsplanen för projektet anpassades till skördeperioderna i Namunodistriktet. Varorna sändes till Moçambique huvudsakligen under våren
varje år för att kunna användas vid uppköpen av
sommarens skörd. Under våren  gick den
första sändningen, vilken huvudsakligen bestod
av kläder. I samråd med ansvarigt ministerium
och AGRICOM blev det Namuno-distriktet som
blev försöksområde för projektet. Projektet planerades inledningsvis att pågå under tre år under
perioden ‒. Det kom att pågå fram till
. Därefter tog Afrikagrupperna över hela
ansvaret för projektet, det gick då under namnet
»Ekuru« och arbetade genom fonder, där pengar
kunde sökas för lokala utvecklingsinitiativ. Därefter har arbetet fortsatt i Afrikagruppernas regi
Den stillsamma vreden
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genom lokala utvecklingsprojekt i Cabo Delgadoprovinsen (i vilket Namuno-distriktet ingår).

Karaktäristika för Namunoprojektet
Namunoprojektet blev nog det mest kända projektet, där Afrikagrupperna, Emmaus och Brödet
och Fiskarna samarbetade. Projektet skapades för
att närmare kunna studera effekterna av stöd till
återupplivande av landsbygdsekonomi genom
insatser av konsumtionsvaror och stöd till lokala
aktörer. Många skolor, föreningar och enskilda i
Sverige engagerade sig och samlade in kläder och
andra basvaror till Namuno. Projektet hade en
pedagogisk potential som kom väl till pass exempelvis i skolor. Susanne Hedman från Afrikagrupperna berättar:
»Söder om Namuno finns tvålfabriker, som
gör tvål med mafura som bas, vilket kommer
från en frukt. Den har bönderna i alla år
plockat och sålt till AGRICOM, som säljer
den vidare till tvålfabrikerna. Men när det
inte fanns något att köpa, så slutade bönderna att plocka den här frukten. Fabriken fick
inga råvaror och befolkningen ingen tvål.«
(Ur Afrikabulletinen ⁄)
Kläder och skor var stommen i projektet, men
projektet fick också, efter visst motstånd i början,
stora anslag av SIDA, där den största delen av de
pengarna användes till inköp av basvaror av olika
slag, som bönderna ville ha. Exempelvis batterier,
fotogenlampor, sytillbehör, men även barnkläder
köptes in. Bland de kläder som samlas in i Sverige
är andelen barnkläder lägre än behoven i Syd,
Den stillsamma vreden

Ur kampanjutställning för Namunoprojektet.

eftersom vi får färre barn än exempelvis familjer i
södra Afrika. Inledningsvis handlade det om ren
byteshandel, jordbruksprodukter från bönderna
mot kläder från AGRICOM (PS), eftersom inget
fanns att köpa för pengarna, betraktades de som
värdelösa. När konsumtionsvaror allteftersom
blev tillgängliga, förändrades detta och pengar
blev återigen ett betalningsmedel.
Pengarna som bönderna betalade för kläderna,
gick till stöd åt AGRICOM och till en utvecklingsfond i distriktet Namuno. Utvecklingsfonden i
Namuno hade ett utmärkande positivt resultat i
satsningen på distriktsutveckling. Stödet som
gavs till distriktutveckling inom Namunoprojektet och dess projekt innefattade även ett brett
lokalt deltagande i planering, genomförande och
utvärdering av användningen av fonderna. Exem151

Emmaus061129

07-01-22

18.52

Sida 152

Inköpta basvaror till Namuno-projektet.

pelvis användes fondmedel till reparationer och
förbättring av viktig infrastruktur, såsom kvarnar, generatorer, skolbyggnader och sjukhus i
distriktet.

Materielstödet till
Moçambique
Även en del annat material än kläder samlades in
till Moçambique. Namunokommittén hade en
»sakletare«, Susanne Fjällemark, som med ljus
152

och lykta genomsökte Sverige efter användbara
saker till Moçambique. Dessutom pågick en
särskild insamling av sjukvårdsmaterial, vilken
huvudsakligen genomfördes av frivilliga krafter
genom Afrikagruppernas sjukvårdsgrupper.
Övrig materialhantering sköttes av medarbetare inom grupperna. Det var framför allt Brödet
och Fiskarna (inom PS) som hade hand om
logistiken och administrerade sändningarna av
sjukvårdsmaterial och annat material till MoDen stillsamma vreden

Emmaus061129

07-01-22

18.52

Sida 153

Utvärdering av stödet till
frontstaten Moçambique
Hans Abrahamsson (freds- och konfliktforskare)
var en av dem som initierade klädstödet till AGRICOM. I sin rapport från , »Den nakna sanningen«, betonade han vikten av ett fortsatt och
utökat klädstöd till Moçambique, med anledning
av situationen i landet. Ur rapporten:
»Kläder är ett basbehov som om det tillfredsställs ger betydande samhällsekonomiska effekter. Det svenska klädstödet till
Moçambique är ett bra exempel på detta.
Kläderna når fram till målgrupperna och
bidrar genom sin användning till ökad sysselsättning på landsbygden och förbättrad
avsaluproduktion av livsmedel. Kläderna är
en bristvara i Moçambique, där den aktuella
inhemska produktionen bara kan tillfredsställa % av behoven. För de närmaste ‒
åren föreligger behov hos berörda mottagare
av ett kraftigt utökat stöd.«

Sakletare Susanne Fjällemark.

çambique. Materialsändningarna till Moçambique utgjorde en del av egeninsatsen i Afrikagruppernas projekt, dessutom hade insamlandet av
materialet en mobiliserande effekt i Sverige.
Materialsändningarna fick även en pedagogisk
roll för samarbetspartnern i Moçambique, genom arbetet med planering, informationshantering, rapportering och uppföljning.
Den stillsamma vreden

I rapporten behandlade Hans Abrahamsson
också frågan om det svenska klädstödets effekter
på den lokala textilproduktionen och konstaterade att det svenska stödet i stort inte hade några
negativa effekter för den lokala textilindustrin.
Han rekommenderade samtidigt solidaritetsorganisationerna att bygga in en flexibilitet i dess
verksamheter, för att även framtida minskningar
av produktionsvolymer skulle kunna hanteras.
Ur rapporten:
»Solidaritetsorganisationerna rekommenderas samtidigt att öka klädstödet gradvis och
153
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Storsortering på Emmaus Stockholm, för Angola i slutet av 80-talet. Mohammed Hussein, ANC-representant sorterar tillsammans med Vera Dufwa (Emmaus Stockholm).

154

Emmaus061129

07-01-22

18.52

Sida 155

söka flexibla investeringsformer för ökad
produktionskapacitet som inte försvårar en
smidig återanpassning till framtida lägre
produktionsnivå alltefter uppväxten av mottagarnas lokala textilproduktion.«
I ett brev berättade Elisabeth Finné, läkare som
arbetade i Moçambique, i augusti  om startpaketens (babyutrustning för nyblivna mödrar)
och klädstödets betydelse:
»Det kom en säck med filtar och tvålar och
små kläder. Den hade tagit god tid på sig för
att dimpa ner just när den afrikanska vintern
började och vi nåddes av rop om hjälp från
förlossningsklinikerna där de klagade på att
barnen frös, några små dog då de inte kunde
hålla värmen. Förvånade och glada packade
vi upp det ena fina paketet efter det andra.
Det var många timmars arbete, mycken
omtanke och kärlek som låg i de paketen.
Vackra mönster och mjuka garner. Jag hoppas att ni haft roligt då ni gjort dem, pratat
och skrattat mycket, för glädje och skratt
behöver vi också! Filtpaketen gav jag till
mina minsta patienter och vi skickade också
ut paket till förlossningskliniker i stadens
utkant där nöden är stor. På gatorna här ser
man ofta folk med T-shirts där det står
’Drick mer mjölk’ eller någon annan uppbygglig svensk text. Utan svenska klädsändningar skulle många inte ha något att sätta
på sig. Det kom en man till min mottagning
igår inlindad i trasor. Bad honom komma
tillbaka efter lunch och kunde då ge honom

en skjorta och byxor från en sändning jag
ännu inte hunnit dela ut. Han blev en helt ny
människa när han gick ut från mottagningen
med rak rygg utan att behöva vara rädd för
att trasorna skulle falla av.«

Frontstaten Angola
Bakgrund
Några av de grupper som bildade riksorganisationen Praktisk Solidaritet  stödde MPLA
under befrielsekampens sista år, –. Kläderna skickades till MPLA:s flyktingläger i Zambia (ca  ton/år). I och med att Angola befriades avtog stödet. År – skickades inget alls
till Angola.
Självständigheten i Angola  ledde inte till
fred. Istället fortsatte apartheids Sydafrika att ge
allt intensivare stöd till UNITA:s krigföring mot
MPLA-regeringen. Redan  invaderade sydafrikanska trupper södra Angola och trappade
sedan upp kriget mer och mer. Det ledde till att
tiotusentals angolaner måste fly från sina byar.
Stödet återupptogs då för att bistå internflyktingarna med kläder.
Efter många års krig förändrades styrkebalansen, bland annat genom Kubas militära stöd till
Angola och  led Sydafrika ett stort militärt
nederlag vid Cuito Cuavanale i sydöstra Angola.
Det bidrog även till Namibias självständighet och
så småningom till ett fredsavtal mellan MPLAregeringen och UNITA.
Efter en fredsuppgörelse hösten  hölls allmänna val i Angola, men UNITA inledde nya
155
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Firande av sydafrikansk reträtt. Lubango i södra Angola 1985.
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Klädutdelning för internflyktingar i Angola vid mitten av 80-talet.

krigshandlingar när valresultatet godkändes av
FN en månad senare. Kriget – blev förödande. Kriget fördes in i städerna. UNITAarmén intog både flertalet mindre städer och
ockuperade även vissa provinshuvudstäder.
I november  slöt parterna en ny fredsöverenskommelse i Lusaka, Zambia. Vid den här
tiden var landet delat, regeringssidan kontrolleraDen stillsamma vreden

de alla större städer och vissa landbygdsområden,
UNITA kontrollerade huvuddelen av landsbygden
och flera distriktscentra.

Stödet återupptas
Kriget i Angola ledde till misär för landsbygdsbefolkningen. Miljoner flydde sina hemtrakter,
hundratusentals dog, många barn förlorade sina
157
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SEAS distribuerar kläder till barnhem i Angola, mitten av 80-talet.

föräldrar och försörjare och åter tiotusentals
människor blev handikappade efter att ha trampat på minor. Till följd av detta bestämde sig
insamlingsorganisationerna för att återuppta stödet . Tommy Andersson (ESt), som 
besökte Angola för Fyrgrupperna, framhöll att
stödet till Angola även innebar ett stöd till befrielserörelserna i Namibia och Sydafrika:
»Angolas militära och relativa ekonomiska
styrka är tillsammans med MPLA:s politiska
styrka, som ju grundas på ett starkt folkligt
158

stöd, även förutsättningar för Angolas så viktiga stöd till SWAPO och ANC.«

Presentation av PS samarbetsorganisationer i Angola 1982–1994
(Commissao para Zonas Sinistradas). En
angolansk katastrofkommission inrättad för att
ta hand om flyktingar i södra Angola.
SEAS (Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais). Embryot till SEAS byggdes upp under kolonialtiden, men själva SEAS skapades strax efter
CPZS
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Angola är ett av de länder i världen med högst antal
minoffer.

SEAS ålderdomshem i Luanda 1992.

självständigheten. Ansvarsområdet var mycket
stort och varierande; barn, föräldralösa barn,
internflyktingar, återvändande flyktingar, flyktingar av utländsk nationalitet, åldringar, personer med handikapp av olika slag samt personer
med olika typer av sociala problem. En viktig del

av SEAS uppgift bestod av att försörja dessa grupper med mat, kläder och annat material, vilket
kom till Angola i huvudsak i form av bistånd.
MINARS (Ministério de Assistencia e Reinsercao Social). År  upphöjdes SEAS till ministerium och benämndes då MINARS.
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Barn i Luanda.

SEAS internatskola för föräldralösa barn i Luanda 1992.

(Organizacao da Muhler Angolana).
OMA är en angolansk nationell kvinnoorganisation. Den bildades som en så kallad massorganisation knuten till befrielserörelsen MPLA och är
numera MPLA:s kvinnoförbund. OMA arbetar
för att förstärka kvinnors ställning i samhället.
ADRA (Accao para o Desenvolvimento Rural e
Ambiente). ADRA är en enskild organisation som
bildades i början av -talet med målsättningen att bidra till demokratisk, ekonomisk och

social utveckling. Ett första landsbygdsutvecklingsprojekt (stöd till återflyttning av flyktingar)
startades  i samarbete den brittiska enskilda
organisationen ACORD. Projektet avbröts av kriget, men fungerade som pilotprojekt i ADRA:s
utveckling av strategi och arbetsmetod. ADRA
presenteras ytterligare nedan, med anledning av
att samarbetet med dem har fördjupats, de är i
dag () en av Praktisk Solidaritets största
samarbetspartners.

OMA
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under åren fram till budgetåret ⁄ då det var
som högst och var då uppe i  ton. År 
inleddes provsändningar till den angolanska
kvinnoorganisationen OMA och budgetåret ⁄
inleddes även stöd till den enskilda organisationen ADRA.

ADRA

Utanför OMA:s kontor i Luanda 1992.

Det första året gick stödet till CPZS, katastrofkommissionen, som var ansvarig för sektorer i
samhället vilka drabbats av kriget. En fullständig
frånvaro av redovisning gjorde att man  tog
kontakt med SEAS (social sekretariatet). Det
skedde i maj  när Eva Tånneryd från Brödet
och Fiskarna besökte Angola och träffade Sr Martins på SEAS. Klädstödets volym till SEAS ökade
Den stillsamma vreden

I början av  började tre kollegor vid jordbruksministeriet diskutera vad som kunde vara
möjligt att åstadkomma under rådande omständigheter i landet. Deras intresseområden var
landsbygds- och deltagande utveckling. De diskuterade livligt kring på vilket sätt man bäst kan
arbeta med förbättringar för den hårt ansatta
landsbygdsbefolkningen. Kontakter initierades
med några utländska NGO:s (Non Governmental
Organisation). Personer bjöds in för att delta i
arbetet. Vid slutet av  var det tio personer i
gruppen. Två personer reste då iväg till Västafrika
för att besöka NGO:s som redan arbetade med
just landsbygds- och deltagande utveckling i det
området. När de återvände till Angola bildade de
sin egen organisation ADRA.
I slutet av  hade ADRA kommit igång med
planerandet av tre projekt för återintegrering av
flyktingar. De fortsatte att utveckla sin organisation under  och deltog även i utvecklingsseminarier både i Europa och Afrika. De etablerade
ett huvudkontor i Luanda. När kriget återkom
efter valet  övergick återintegrerings projekten istället till samhällsutveckling inom ramen
för flyktinglägren. Kriget bakband även ADRA:s
möjligheter, men de erfarenheter de hunnit skaffa
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discussing situations and finding innovative and
appropriate ways to intervene. What is sought
here is to strengthen the communities and has
them take on responsibilities, through training
and carrying out specific activities that can help
to make them self sufficient, even in the context
of war… The second area of ADRA:s work is the
’battle of ideas’, where ADRA hopes to contribute
to the promotion of debate, and to the opening of
a space that will encourage and strengthen civil
society«.
ADRA »The flight of Humbi-Humbi« .

Den första klädsändningen från B&F anländer till ADRA,
juli-93.

sig var viktiga för deras fortsatta arbete med
landsbygdsutveckling.

ADRA definierar sin målgrupp
och sin arbetsmetod:

»ADRA tries to establish links between the state

and communities, without trying to substitute
one for another. Its activities give priority to
those most in need, those who in present circumstances are most affected by the war, by economic inequalities and by social exclusion...
ADRA has organized two areas of intervention,
which infact are mutually dependent upon each
other, and sometimes combined in practice. First
and foremost are the community projects at
grass-roots level, involving local populations,
162

Praktisk Solidaritet inleder
samarbete med ADRA
 kommer ADRA i kontakt med Afrikagrupperna, de inleder projekt tillsammans  i flera
områden. I slutet av  har ADRA totalt sex projekt vilka involverar   familjer. Genom Afrikagruppernas rekommendationer fick PS kontakt
med ADRA och under budgetåret / skickade
PS sin första provsändning till ADRA. I slutet av
 har ADRA tolv projekt vilka involverar
  familjer i fyra provinser! Den här intensiva expansionen gav »växtvärk« samtidigt som
man blev alltmer medveten om sitt beroende av
utländsk finansiering. Man började diskutera
möjligheter för självfinansiering. På senare år har
PS kläder blivit en viktig del i detta genom den så
kallade Partnerexporten. Den innebär att PS säljer kläder för ett pris under kostnadstäckning för
medlemsorganisationernas egna kostnader, mellanskillnaden blir en slags subvention, ett stöd till
Den stillsamma vreden
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Eva Strimling hos SEAS
i Luanda 1992.

ADRA. De säljer kläderna vidare och får därmed

loss pengar till utvecklingsfonder, vilka finansierar egna projekt.

Utvärdering av stödet till
Frontstaten Angola
Redovisningen var bristfällig de inledande åren
som stödet gick till SEAS. Men vid Fyrgruppernas
första utvärdering av stödet beskrivs SEAS som en
relativt välfungerande organisation utifrån de
svåra förhållanden organisationen arbetade
under. Ur Tommy Anderssons rapport från ett
besök i Angola :
»Mitt allmänna intryck från det jag såg av
SEAS verksamhet är att man har en relativt
väl fungerande organisation men med alldeDen stillsamma vreden

les för små resurser för den stora uppgiften
man har att sköta. Förutom bristen på olika
förnödenheter har man, som på så många
områden i Angola, brist på utbildat och kvalificerat folk för många uppgifter. Portugiserna satsade ju inte mycket på att utbilda
angolanerna utan behöll de allra flesta
ledande och viktiga poster inom förvaltning,
industri etc. för sig själva. Utav närmare en
halv miljon portugiser som fanns i Angola
före självständigheten finns nu bara  
kvar i landet. De få angolaner som blev
utbildade av portugiserna är nu mycket
betydelsefulla för att hålla det angolanska
samhället igång.«
En utvärderingsgrupp från Praktisk Solidaritet
163
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besökte Angola i juni  och hade uppfattningen att stödet fram till dess till största delen nått
fram till de mest behövande.
Ur utvärderingsgruppens rapport »Klädstöd
till Angola, för vem? För flyktingar eller byråkrater?«
»Klädstödet har varit en resurs med vilken
den angolanska staten i någon mån har kunnat lindra nöden för flyktingar och andra
behövande. Utifrån bedömningen att merparten av kläderna har nått avsedd målgrupp
och att stödet i stort har använts till att förbättra flyktingars levnadsvillkor kan den
gemensamma målsättningen med klädstödet
anses vara uppfylld.«
Utvärderingsgruppen som besökte Angola 
uppskattade att ca % av det dittills skickade
klädstödet hade kommit fram till målgrupperna;
flyktingar, föräldralösa barn, handikappade och
övergivna äldre personer. Av de återstående %
var mer än hälften stölder, framförallt från hamnen men även från SEAS egna lager och distributionskedjor. Återstående del användes av SEAS för
att få fram pengar till löpande kostnader för klädstödet samt till att stimulera den egna underbetalda personalen.
Utvärderingsgruppen ansåg att kommunikationen måste förbättras avsevärt på alla nivåer
och diskuterade med SEAS om möjligheten att
bidra med svenskt personalstöd till SEAS, genom
Afrikagrupperna. Personens huvuduppgift skulle
vara att bevaka och följa klädstödet. Se till att
avtalet följdes, distributionen fungerade, att
164

erforderliga kontroller och bekräftelser blev
genomförda.
Några månader senare anlände en svensk rådgivare till SEAS, genom Afrikagrupperna. Detta
föll inte väl ut. Hon rekommenderade PS att
avbryta stödet till SEAS och söka efter alternativa
kanaler för stödet. Efter mord på två kollegor och
påstådda hot mot hennes eget liv, beslöt PS att
skicka Eva Strimling och Pia Klevemark till
Angola för att utreda hur situationen var. Afrikagrupperna ansåg att rådgivaren var en felrekrytering och hon avbröt kontraktet och återvände till »Klädstöd till
Sverige.
De två morden skedde i Angola, för vem?
samband med rån och
För flyktingar
bilstöld och något politiskt
motiv eller samröre med eller byråkrater?«
klädsändningar kunde inte
ses. Men SEAS hade problem med att kunna redogöra för var ett stort antal containers med kläder
tagit vägen.
Eva Strimling och Pia Klevemark besökte SEAS
i Luanda i april  och kunde då konstatera
utifrån logistik- och transportavdelningens verksamhetsrapport i Luanda att endast cirka % av
mottagna kvantiteter  hade distribuerats
vidare. Som jämförelse kan nämnas logistikavdelningarna i Lobito och Namibe vilka enligt sina
rapporter hade distribuerat ungefär samma
kvantitet som de hade mottagit. Osäkerheten i
rapporterna var stor, dels på grund av att ingående och utgående lager var okända samt med
anledning av att ingen samstämmighet rådde
Den stillsamma vreden
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ADRAs klädlager utanför Lobito, Angola.

mellan uppgifter om mottagna kvantiteter i
Luandaprovinsen och angivna uppgifter från
logistikavdelningen (antal balar, säckar och
symaskiner). Utifrån dessa uppgifter drog utredarna slutsatsen att mer än % av kläder som
sänts till Luanda försvann. I verkligheten en ännu
större del, eftersom kläderna hade ytterligare led
att passera på provins- och distriktsnivå, innan
de var framme vid mottagaren. Problemen med
försvunna containrar hade således förvärrats
ytterligare. Ur rapporten:
»Då merparten av kläderna inte når mottagaren är det alarmerande och oacceptabelt
för folk i Sverige och för arbetare och frivilliga på PS som samlar in kläderna likväl som
för SIDA som bekostar frakterna.«
Eva Strimling och Pia Klevemark kom med
anledning av detta fram till att klädstödet skulle
dras in till Luanda, fram till dess att SEAS i LuanDen stillsamma vreden

da inkom med bekräftelser till PS för de containrar som ankommit till Luanda för sex månader
sen eller mer. Samt kravet att ett fungerande
lagersystem på SEAS nationella lager i Luanda
måste vara uppfyllt, där kontroll av lagrets innehåll samt dess ingående och utgående lager skulle
fungera. Klädsändningarna till Lobito och Namibe bedömdes kunna fortsätta som tidigare. Trots
problemen fungerade utvärderingsarbetet mycket bra på SEAS i Luanda. Eva Strimling och Pia
Klevemark skrev avslutningsvis i sin rapport:
»Det har även denna gång varit ett nöje att
arbeta med SEAS. Besöket var kort men tiden
utnyttjades väl, tack vare att programmet
följdes till punkt och pricka. Mötena med
avdelningarna för planering och logistik och
transport var dessutom dynamiska och konstruktiva. Slutligen vill vi uttrycka vår uppskattning av den öppenhet som visats oss
under arbetets gång.«
 övergick SEAS till att bli ministerium och
benämndes MINARS. Kriget efter det att valresultatet inte accepterades av UNITA och Jonas
Savimbi, var förödande. Biståndsorgan från olika
länder gjorde den samlade bedömningen att
MINARS inte kunde hantera sina uppgifter på ett
tillfredsställande sätt. Bertil Egerö (Afrikagrupperna) och Don Dahlgren (Emmaus Stockholm)
utvärderade stödet fram till . I rapporten
»Utvärdering av Praktisk Solidaritets klädstöd till
Angola« lämnade de följande rekommendation
till PS beträffande stödet till MINARS:
»Utvärderingen rekommenderar omedelbart
165

Emmaus061129

07-01-22

18.52

Sida 166

stopp i klädstödet via Luanda- och Lobitokontoren, samt fortsatt stöd via Namibekontoret. Vidare behövs bättre specificering av
stödets användning, samt regelmässiga uppföljningar.«
MINARS i Namibe distriktet fick alltså godkänt,

medan de två andra distrikten Luanda och Lobito
fick underkänt. När det gällde stödet till OMA
fick inte heller de godkänt, deras ekonomiska
förutsättningar hade minskat kraftigt och de
hade inte kapacitet att distribuera kläderna ut till
målgrupperna, detta ledde till att den oberoende
utvärderingsgruppen rekommenderade PS att
även avbryta stödet till OMA:
»Utvärderingen rekommenderar att stödet
till OMA omedelbart avbryts och att PS
undersöker möjligheter att försörja OMAverksamheter med varor genom andra kanaler än den centrala organisationen.«
Den enskilda organisationen ADRA tillkom som
samarbetspartner under budgetåret / och
är en källa till inspiration! Organisationen utgör
ett exempel på hur kraftfullt en enskild organisation kan växa fram och agera genom det civila
samhället, även under mycket svåra omständigheter. Utvärderingsgruppens uppfattning om
stödet till ADRA:
»Utvärderingen rekommenderar att klädstödet till ADRA ökas till en nivå motsvarande
en container per projekt och halvår, samt att
frågan om institutionsstöd till ADRA utreds
närmare.«
166

Egerös och Dahlgrens sammanfattande analys av
klädstödet till Angola fram till :
»Den angolanska klädmarknaden uppskattas
inte på mycket länge kunna försörja efterfrågan hos en mycket fattig majoritet av befolkningen. Nivån på PS klädstöd bör ligga kvar
eller ökas, i det korta perspektivet väntas
fredsprocessen öppna landet dels för repatriering av internflyktingar, dels för katastrofstöd till civilbefolkningen i av UNITA
kontrollerade territorier. Stora mängder
katastrofbistånd behövs, inklusive kläder.
I det längre perspektivet väntas den
utbredda fattigdomen prägla efterfrågan i
sådan riktning att begagnade kläder förblir
en viktig vara. Samtidigt är begagnade kläder
ett potentiellt viktigt medel för ekonomisk
och social rehabilitering, om det ingår i ett
långsiktigt samarbete med byar och lokalsamhällen. Det arbetet är bara möjligt
genom enskilda organisationer och klädstödet kan också tjäna som stimulans och förstärkning av sådana organisationers egen
kapacitet.
Utvärderingen rekommenderar att ADRA
och andra enskilda organisationer stimuleras
att söka vägar till organisatorisk förstärkning
via klädstödsanvändning, i kontrollerade och
kostnadseffektiva former.«
Praktisk Solidaritet och dess medlemsorganisationer kom i allt väsentligt att följa utvärderingsgruppernas rekommendationer.
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belyser organisationsutvecklingen i siffror och tydliggör ytterligare organisationernas utveckling och storleksordningen
på stödet över tid. Det har funnits en hel del problem kring underlagen till siffrorna. Dels saknas
verksamhetsberättelser eller motsvarande underlag för vissa eller flera år, dessutom har redovisningen av stöd i flera fall varit ofullständig även i
verksamhetsberättelser och annat tillgängligt
material, till exempel gäller detta för materielstödet. Förmodligen skulle uppgifterna gå att få
fram hos vissa organisationer, men informationsvärdet skulle ändå inte stå i proportion till arbetsinsatsen för den här historieskrivningen. Därför
har materielstödet utelämnats i tabellform, men
redovisas istället i en anslutande text för bland
andra Brödet och Fiskarna, där sjukvårdsmateriel
och annan materiel var en stor och viktig stödform under många år. Andra problem som bygger in osäkerhet i siffrorna har varit att kategorier
i resultaträkningen ändrat innehåll över tid eller
har varit alltför ospecifika.
För att inte göra tabellerna för plottriga, om-

DET HÄR KAPITLET
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fångsrika och därmed svårlästa, anges vilka de
huvudsakliga samarbetspartners (befrielserörelser och frontstater) varit samt när skiften av dessa
skett, i en anslutande text för respektive organisation.
När det gäller kategorier i tabellerna så gäller
»Klädstöd södra Afrika« liksom »Ekonomiskt
stöd södra Afrika« stöd till befrielserörelser och
frontstater i södra Afrika (inklusive PAIGC, Guinea Bissau). Totalt stöd anger för respektive kategori det totala stödet från organisationen för
angivet år och omfattar bland annat samarbetspartners i Latinamerika och Mellanöstern. Om
uppgifter saknas i tabellen, så saknas underlag till
uppgifterna. Osäkerhet som kvarstår finns angiven i den anslutande texten för respektive organisation och står med kursiv stil i tabellerna. Uppgifterna i tabellerna bygger i huvudsak på organisationernas verksamhetsberättelser.

Emmaus Björkå
Emmaus Björkå var den organisation som växte
till sig kraftigast och därmed kom att bistå med
Den stillsamma vreden
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de i särklass största volymerna klädstöd, även
spridningen på samarbetspartners i södra Afrika
var stor vissa år. Exempelvis skickades klädstöd
till hela sju befrielserörelser i södra Afrika (inklusive PAIGC, Guinea Bissau) . Stödet gick då (i
fallande ordning) till FRELIMO, MPLA, PAIGC,
ANC, SWAPO, PAC och ZANU! De inledande åren
gick klädstödet i huvudsak till FRELIMO (Moçambique), MPLA (Angola) och PAIGC (Guinea
Bissau).  skickades för första gången stöd till
SWAPO (Namibia) och från och med  blev
ZANU (Zimbabwe) den största mottagaren av
klädstöd, följt av SWAPO. Från och med  fram
till verksamhetsåret / var SWAPO den största
mottagaren, följd av ANC . Från och med /
blev Moçambique och Angola de största mottagarna av klädstöd från EB, följda av SWAPO och
ANC. ANC är den organisation som fått klädstöd
över den längsta tidsperioden från EB, första året
var  och det sista året som stöd skickades till
ANC var verksamhetsåret /.
Det är något oklart och det varierar över tid
vad som ingår i redovisat antal ton för sändningarna från EB. Från – förefaller materielcontainers ingå i de värden som redovisas i tabellen.
Därefter verkar materielcontainrar inte ingå i
redovisade värden under ett par år men redovisas
separat i ton först /–/ och ingår återigen i de angivna värden för / liksom /.
Materielstödet från EB var stort under många
år och bestod både av sjukvårdmateriel och
annan materiel såsom skolmateriel, köksutrustning, glasögon, verktyg, skrivmaskiner etc.
/ skickades exempelvis fem materielconDen stillsamma vreden

tainrar till Angola, tre till SWAPO, sju till Moçambique och sju till ANC. / skickades  ton
materiel, varav  ton gick till samarbetspartners
i södra Afrika, som jämförelse av storleksordning
i sända ton, skickades det samma år   ton kläder totalt och   ton av dessa till södra Afrika
(se tabellen).
Det ekonomiska stödet har vissa år bestått av
insättningar från Björkås stödkrets men oftast
har även själva föreningen bidragit med pengar
till det redovisade ekonomiska stödet, det gäller
framförallt för senare år när det totala ekonomiska stödet ökat. EB engagerade sig tidigt i inrikespolitiska frågor och genomförde penninginsamlingar till strejkande arbetare under -talet. 
var det totala ekonomiska stödet stort och bestod
till en halv miljon kronor av stöd till kampanjen
»Nej till EU«.
Osäkerhet finns för SIDA-bidragen. För flera år
framgår inte tydligt vad som är SIDA-bidrag, de
står därför med kursiv text i tabellen. Från och
med  försvinner osäkerheten, eftersom SIDAintäkter från och med detta år får en egen intäktsrubrik i resultaträkningen.
Försäljningsintäkter inkluderar loppmarknad,
butik, lump och tomglas, med andra ord försäljning av insamlad materiel. (Snickeriet som fanns
fram till  räknas således inte in).
Det första året för EB  arbetade ett femtontal medlemmar i föreningen. Under - och talet låg personalstyrkan kring – personer./ var  personer anställda på EB och
/ hela  personer.
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Emmaus Björkå
År

Klädstöd

södra Afrika
ton
1969
17
1970
25
1971
189
1972
279
1973
216
1974
224
1975
170
1976
204
1977
187
1978
150
1979
118
1980
142
1981
225
1982
240
1983
158
1984
201
1985
200
1/1-30/6-86 188
86/87
434
87/88
988
88/89
1 305
89/90
1 172
90/91
1 191
91/92
1 442
92/93
1 374
93/94
1 394
94/95
1 366

Totalt
ton
208
169
235
301
255
266
188
238
286
247
196
216
301
402
313
295
346
282
618
1 420
1 783
1 651
1 661
1 854
1 578
1 689
1 712

Ekonomiskt stöd

Finansiering

södra Afrika
tkr

Försäljningsintäkter tkr
322

15
60
42
46
24

Totalt tkr
tkr
50
12
4
21
61
42
46
24

48
75

48
95

18
50

28
50

3
15
10
25
40
63
14
153
125

36
47
83
105
148
6 567
75
324
1 189

Emmaus Stockholm
I verksamhetsberättelsen från  anges att stöd
skickats till FNLA, befrielserörelse i Angola, men
inte hur mycket. De kommande åren skickades
stöd till PAIGC, MPLA, SWAPO, ZANU och ANC.
ZANU och SWAPO var de största mottagarna av
170

581
639
671
795
894
975
930
1 205
1 202
1 495
1 794
2 167
2 375
2 803
2 863
1 295
3 215
4 150
4 452
4 480
5 682
10 837
8 773
11 964
13 400

SIDAbidrag tkr

100
200
106
100
195
370
840
900
1 000
1 050
1 610
1 795
1 976
1 457
4 906
9 527
13 868
14 384
13 338
18 111
8 193
7 441
8 566

Totala
intäkter tkr
412
878
1 089
1 012
1 292
1 329
1 438
1 548
2 210
2 739
3 385
3 064
3 498
4 183
4 962
5 539
3 183
8 619
14 155
18 744
19 356
19 488
18 482
21 345
25 564

klädstöd under -talet. Under flera år på -talet
finns inte volymen angiven i verksamhetsberättelser. För dessa år gäller också att delar eller hela
den insamlade volymen finsorterades och packades hos Emmaus Björkå, eftersom ESt inte hade
utrymme för en stationär press under andra halDen stillsamma vreden
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Emmaus Stockholm skickade stora ekonomiska stöd till befrielserörelserna i södra Afrika
under åren –, i förhållande till gruppens
storlek. Under exempelvis dessa år arbetade i
genomsnitt , personer heltid i föreningen och
det låga antalet medarbetare höll i sig in på talet. Under andra halvan av -talet hade ESt
vuxit till sig och bestod då av – heltidsarbetande personer.

van av -talet.  skickades för första gången
stöd till CPZS (Commissao Para Zonas Sinistradas) i frontstaten Angola.  återupptogs även
stödet till frontstaten Moçambique.
I årsredovisningen ingår SIDA-bidragen under
många år under rubriken »Gåvor«. De år när
SIDA-bidraget inte har angivits specifikt i texten
står beloppet med kursiv stil, vilket innebär att en
mindre del av angivet belopp inte är SIDA-bidrag.

Emmaus Stockholm
År

Klädstöd

södra Afrika Totalt
ton
ton
1969
via EB
1970
7
25
1971
3
30
1972
21
38
1973
31
58
1974
via EB
1975
via EB
1976
via EB
1977
via EB
1978
via EB
1979
via EB
1980
70
70
1981
102
102
1982
128
128
1983
183
183
1984
172
174
1985
245
264
1986
263
288
1/1-30/6-87 170
204
87/88
378
416
88/89
385
395
89/90
279
299
90/91
223
235
91/92
255
272
320
235
92/93
258
110
93/94
94/95
111
242

Ekonomiskt stöd

Finansiering

södra Afrika Totalt tkr
tkr
tkr

Försäljningsintäkter tkr

100
189
106
8

19
160
226
106
8

50

52

5
200

5
200

234

234
11
63
51

120

140

SIDAbidrag tkr

Totala
intäkter tkr

20
60
250
271
241
204
177
213
237
237
515
781
1 180
1 721
631
2 181
2 580
2513
3 944
3 213
3 585
3 675

29
52
174
299
476
528
696
975
1 189
3 397
1 388
3 019
2 775
2 467
2 787
3 005
1 575
1 838
1 209

294
335
475
259
398
587
808
1 018
1 264
1 850
2 606
5 210
2 059
5 336
5 604
6 002
7 230
5 809
5 606
5 138
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Brödet och Fiskarna
 sändes stöd till befrielserörelser för första
gången, det gick då till SWAPO. Året därefter
inleddes klädstöd till ZANU och fram till  fick
dessa två befrielserörelser klädstöd från BoF. Från
och med  skickades stöd till ANC och under
första halvan av -talet var det SWAPO och ANC
som var mottagare av klädstöd.
Från och med / blev de största mottagarna av klädstöd i södra Afrika, frontstaterna
Moçambique och Angola, följda av SWAPO och
ANC till och med /.
Under några år skickades klädstöd genom Brödet och Fiskarna från Örebro Biståndsgrupp
(nedlagd), Insamlingsgruppen Värmland (nedlagd), Gävleborgs biståndsgrupp samt från ett
par grupper i Danmark. Dessas ton ingår i BoF:s
tabell, vilket innebär att GB:s ton finns med även i
BoF:s tabell för verksamhetsåren: /, /,
/ och / samtidigt som de finns särredovisade i GB:s egen tabell.
Sjukvårdsmateriel och annan materiel skickades i stora volymer från Brödet och Fiskarna
under många år. Materiel skickades första gången
 och sjukvårdsmateriel skickades för första
gången . Under andra halvan av -talet
skickades stora volymer sjukvårdsmaterial framförallt till SWAPO och ZANU samt under ett par
år även till ZAPU.
SWAPO var den befrielserörelse som mottog
den största volymen sjukvårdsmateriel vilket
skickades under perioden –/. Det hand172

lade om materiel till värden av hundratusentalskronor per år (se även avsnittet »Sjukvård i samarbete med SWAPO«).  uppskattades exempelvis värdet på skickat sjukvårdsmateriel till
  kr och  till   kronor. Även till
ZANU och för ett par år även till ZAPU och ANC,
skickades stora volymer sjukvårdsmateriel. De
större volymerna för annat materiel (symaskiner,
verktyg, skolutrustning etc.) skickades från och
med  och befrielserörelser som tog emot
detta materielstöd var framförallt SWAPO och
ANC. Även här handlade det om materiel till
stora värden, / uppskattades exempelvis
värdet för detta materiel till hela , miljoner kronor.
För det ekonomiska stödet hade BoF samma
mottagare som för kläd- och materielstödet. De
största mottagarna av ekonomiskt stöd över tid
var SWAPO och ZANU, men även andra samarbetspartners i Syd har vissa år fått ekonomiskt
stöd från BoF.
I Brödet och Fiskarnas personalstatistik anges
vanligtvis vilka personer som har varit anställda
under respektive år.
Det kan då ha handlat om kortare eller längre
perioder. Uppskattningsvis var det omkring 
heltidstjänster på BoF under andra halvan av
sjuttiotalet och första halvan av -talet
Därefter ökade personalstyrkan till att ligga
kring  heltidstjänster för slutet av -talet och
början av -talet.
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Brödet och Fiskarna
År

Klädstöd
södra Afrika
ton

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1/1-30/6-83
83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94

5
39
76
56
131
167
107
151
98
68
176
170
249
385
723
853
884
809
341
315
225

Totalt
ton
1
14
39
77
65
134
170
107
151
117
68
190
204
322
508
914
1 134
989
1 027
671
551
522

Ekonomiskt stöd

Finansiering

södra Afrika Totalt tkr
tkr
tkr

Försäljningsintäkter tkr

79
100
140
74
200
10
200

79
100
140
74
200
16
17
250

127
150
1
5
14
1

227
450
88
32
18
29

Emmaus Fnysinge
För Fnysingegruppen saknas verksamhetsberättelser för alla år utom det sista, vilket var ,
därför finns ingen möjlighet att göra en tabell för
Fnysninge. För  finns uppgifter, detta var det
första året Fnysinge skickade stöd till befrielseröDen stillsamma vreden

229
373
496
529
450
535
711
818
770
349
1 114
1 109
1 665
1 779
1 771
1 878
2 072
2 448
3 398
3 701
4 130

SIDAbidrag tkr

71
102
93
395
621
684
1 046
1 518
606
1 638
1 941
3 664
6 486
7 217
10 212
10 860
8 700
6 265
3 719
3 079

Totala
intäkter tkr

278
636
829
826
1 061
1 346
1 582
2 088
3 009
1 329
3 133
3 681
5 509
8 533
9 615
12 813
13 965
11 814
12 044
9 509
8 683

relser. De skickade då  ton till FRELIMO och
  kr till PFLO i Oman, det var då – personer som arbetade på Fnysinge.  minskade
antalet heltidsarbetande medlemmar från  till 
personer. Man skickade detta år  ton till ZANU,
totalt skickades  ton kläder och skor. Ekono173
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miskt stöd blev detta år   kr, vilket skickades
till PFLO (befrielserörelsen i Oman) och en
mindre del till PFLP (befrielserörelse i Palestina).
 flyttades verksamheten till Sundsvall (se
nedan).

Emmaus Sundsvall
Som vi kan se i tabellen över Emmaus Sundsvall
gick hela klädstödet till befrielserörelser eller
frontstater i södra Afrika, med några få undantag.
Fram till och med  var SWAPO en av de
huvudsakliga mottagarna av klädstöd. Andra
befrielserörelser som fick del av klädstödet var
ZANU och ANC.  skickades det första stödet
till AGRICOM i Moçambique och  det första
till SEAS i Angola. Från – var det endast
dessa länder som var mottagare av klädstödet
från ESu.
Materielstöd av olika slag skickades, såsom tält,
symaskiner, verktyg, sjukvårds- och skolutrustning. Detta finns upptaget i verksamhetsberättelser för några år, ‒, i genomsnitt skickades
dessa år materiel på mellan ‒ ton per år.
Det ekonomiska stödet från ESu gick de första
åren framförallt till PFLO, befrielserörelsen i
Oman. Flyktingar från Oman fanns i Sydjemen,
dit stöd till sjukvårds-, skol- och kvinnoprojekt
lämnades. Stödet till inleddes redan på Fnysinge
 och detta var den huvudsakliga mottagaren

174

av ekonomiskt stöd, fram till och med . Detta
år lämnades även ett större ekonomiskt stöd på
  till ANC, som gick till inköp av tvättmaskiner till frihetsskolan SOMAFCO, i Tanzania, (se
vidare utvärdering av stöd till ANC). Från och
med  inleddes det ekonomiska stödet till
Filippinerna som härmed blev ESu:s huvudsakliga mottagare av ekonomiskt stöd. Stödet kanaliserades genom SFF (Svensk Filippinska föreningen) eller NDF (Nationella Demokratiska Fronten)
och gick till sjukvårds- och kvinnoprojekt i Filippinerna.
SIDA-bidraget löpte från första juli till och med
sista juni påföljande år men ESu hade redovisningsår per kalenderår, i tabellen redovisas bidragen från SIDA som tillhörande det inledande året,
eftersom ESu:s redovisning är gjord på detta sätt.
Från och med  redovisas SIDA-bidraget tillsammans med andra bidrag, under kategorin
»Bidrag och gåvor«, med anledning av att gåvorna tidigare år inte varit särskilt stora, samt att det
varit en relativt liten personalstyrka (lönebidrag
ingår också här) så har hela beloppet under
»Bidrag och gåvor« i tabellen redovisats som
SIDA-bidrag. De står med kursiv stil i tabellen
med anledning av osäkerheten.
De första åren var det mellan ‒ anställda,
från och med  ökade personalstyrkan och
bestod vanligtvis av mellan – anställda.
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Emmaus Sundsvall
År

Klädstöd
södra Afrika
ton

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1/1-30/6-90
90/91
91/92
92/93
1994

Totalt
ton

64
87
75
110
94
151

64
87
75
110
94
151

225
358
362
122
253
235
186
200

225
358
362
122
289
271
213
200

Ekonomiskt stöd

Finansiering

södra Afrika Totalt tkr
tkr
tkr

Försäljningsintäkter tkr

25
6
18
15
150

25

75
200
142
267
265
325
70
17
165
175
10
100
138
159
22

Gävleborgs Biståndsgrupp
Under de första åren är det oklart hur mycket av
stödet från Gävleborgs Biståndsgrupp som gick
till södra Afrika, därför finns dessa uppgifter inte
angivna i tabellen, men vi får ändå anta att det
var en rätt så stor del av det totala klädstödet.
Från och med / skickades allt klädstöd till
Södra Afrika till Moçambique och Angola. Några
av åren omnämns det att materialstöd har skickats från GB, det har då handlat om en eller två
containers per år.
Första gången Gävleborgs Biståndsgrupp lämnade ett större ekonomiskt stöd var verksamhetsåret /. Det gick då till två projekt som AfrikaDen stillsamma vreden

177
368
463
479
497
577
618
682
836
846
323
837
1 092
857
987

SIDAbidrag tkr
225
380
180
526
602
704
1 130
2 079
2 792
2 297
1 181
2 410
668
1 053
647

Totala
intäkter tkr
419
807
725
1 124
1 215
1 418
1 910
2 940
3 797
3 297
1 588
3 383
1 796
1 912
1 642

grupperna drev, ett skogsvårdsprojekt i norra
Moçambique och ett förlossningsprojekt i Angola
(se tabell).
Under två av verksamhetsåren, / och /
var inte SIDA-bidragen en egen kategori i resultaträkningen, utan ingår i kategorin »Bidrag«.
Dessa är trots detta införda tabellens kategori
»SIDA-bidrag« och står med kursiv stil i tabellen.
När Gävleborgs Biståndsgrupp bildades hade
de ett avtal med kommunen att ta emot arbetssökande ungdomar. Inledningsvis var en handledare betald av kommunen, men efter en tid stod
biståndsgruppen själva för ett antal anställda som
hade hand om verksamheten, samtidigt tog grup175
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pen emot ett större antal personer som arbetade
kortare eller längre tid i olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom beredskapsarbete, ungdomsplats eller liknande. Som mest var
det  olika personer som någon gång under året
arbetat genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
det var -/. När de ekonomiska problemen var

ett faktum (vilket beskrevs i kapitel ), hade man
ett stort antal anställda som var betalda av föreningen, som mest  personer under ett år, /.
Flera personer fick sluta och året efter var endast
 personer anställda av föreningen vid årets slut
och  personer var placerade i beredskapsarbete
eller liknande arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Gävleborgs Biståndsgrupp
År

Klädstöd

södra Afrika Totalt
ton
ton
1986
88
1/1-30/6-87
81
87/88
166
88/89
228
275
89/90
213
251
90/91
204
277
91/92
211
221
92/93
109
204
93/94
57
192
94/95
74
198

176

Ekonomiskt stöd

Finansiering

södra Afrika
tkr

Försäljningsintäkter tkr

100

Totalt tkr
tkr

100

137
273
552
477
633
1 201
1 329
1 778
1 875

SIDAbidrag tkr
307
490
1 018
1 304
2 698
1 522
978
900
884

Totala
intäkter tkr
444
763
1 606
1 816
3 341
2 820
2 511
2 988
2 935
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9.
DEN PRAKTISKA
SOLIDARITETEN
I DAG
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De förändrade
förutsättningarna
Stödformen och kraven på insamlingsorganisationerna har förändrats mycket på senare år. Den
praktiska solidaritetens stöd innebär en resursöverföring, oavsett om det handlar om insamlade
kläder och materiel eller om det är ett ekonomiskt stöd. Under lång tid var den huvudsakliga
typen av stöd insamlade kläder och materiel och
ekonomiskt stöd var mer ett komplement, även
om vissa grupper hela tiden betonat bägge delar.
Samarbetspartners i Syd bestod av befrielserörelser och frontstater, vilka under frihetskampen
hade ett stort behov av kläder och annan insamlad materiel. I de länder där befrielserörelserna i
dag är regeringspartier går stödet till icke-statliga
enskilda organisationer. Detta gäller både för det
materiella och det ekonomiska stödet. På senare
år har kläd- och materielstödet minskat. Detta
innebär att insamlingsorganisationerna istället
har kravet på sig att generera ekonomiska överskott som kan gå in i verksamheter där människor i Syd organiserar sig för att åstadkomma förbättrade livsvillkor i sina samhällen.
Medlemsorganisationerna i PS har valt att
möta de förändrade förutsättningarna på olika
sätt. Emmaus Björkå har valt en modell med en
178

uppdelning av verksamheten i en föreningsdel
och en »företagsdel«, vilket innebär en stor förändring av föreningens arbetssätt. Lönenivåerna
på EB har höjts till kollektivavtalsnivå och
löneskillnader har införts med högre löner för
nyckelpersoner, såsom arbetsplatsansvariga.
Lönerna har närmat sig marknadsmässiga nivåer
för dessa arbetsledande funktioner. EB försöker
på detta sätt knyta till sig kompetens och rekrytera kvalificerade medarbetare till nyckelfunktioner
i verksamheten, något som tidigare varit ett problem med de låga och lika lönerna. De övriga tre
organisationerna har inte genomfört någon motsvarande struktur- och organisationsförändring,
men har prioriterat ökning av de egna intäkterna
genom olika åtgärder i utsorterings- och försäljningsled, samt arbetat med olika kostnadsbesparande åtgärder.
Gävle Biståndsgrupp hade kollektivavtal från
starten (). Brödet och Fiskarna tecknade kollektivavtal med Handels  och Emmaus
Björkå tecknade avtal . Emmaus Stockholm
som har de lägsta lönerna, har inte något kollektivavtal. Personalkostnaderna är den största kostnaden för insamlingsorganisationerna och stod
för mellan  % –  % av omsättningen hos
organisationerna . Emmaus Stockholm hade
Den stillsamma vreden
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den lägsta andelen och Emmaus Björkå den
högsta andelen personalkostnader, i förhållande
till omsättningen. Hos Brödet och Fiskarna var
motsvarande andel  % samt hos Gävleborgs
Biståndsgrupp  %. När det gäller finansiering
av lönekostnader hade BoF den största andelen
lönebidrag i förhållande till personalkostnaderna
,  %. GB täckte sina personalkostnader till
 % med lönebidrag, EB till , % och ESt till
, % samma år.
Emmaus Stockholm samarbetar, liksom de
andra organisationerna med några kommunala
dagligverksamheter. I Stockholmsområdet har
Dagligverksamheten i Järfälla kommun, det i särklass mest utvecklade samarbetet och står för en
stor del av ESt:s överskott. ESt har som princip att
alltid betala ut den vinst som kommer från dagligverksamheterna i stöd till samarbetspartners i
Syd. De bidrog  med  % av det utbetalda
ekonomiska stödet på drygt en miljon kronor.

Stödet till Afrika i dag
Ett folk lever fortfarande under ockupation i
Afrika, det Västsahariska folket som blev ockuperade av Marocko . Trots ett stort antal FNresolutioner fortsätter ockupationen, vilken inte
godkänts av ett enda land i världen. Republiken
Västsahara (SADR) däremot, är i dag erkänd av 
stater. Många människor flydde till Algeriet i
samband med ockupationen och i exil var det
kvinnorna som byggde upp flyktinglägren. De
blev tvungna att ta ansvar för allt, utbildning,
hälso- och sjukvård, vattenförsörjning, avlopp
etc. Genom detta har de västsahariska kvinnorna
Den stillsamma vreden

vuxit in i en ny roll med en utökad makt och
därigenom ett större handlingsutrymme, vilket
är en stor framgång och kan göra det möjligt för
de västsahariska kvinnorna att ytterligare stärka
sina positioner i det framtida fria Västsahara.
I dag finns en kvinna i den
Västsahariska exilreger- »Många människor flydingen, Moma Sidi Abdehadi, hon är tillika ordfö- de till Algeriet i samband
rande i det västsahariska med ockupationen och i
kvinnoförbundet.
Hon
anser att det var först i exil exil var det kvinnorna
som kvinnorna kom till
som byggde upp flyktingsin rätt men att kvinnor
ännu inte fått fulla rättig- lägren.«
heter. De västsahariska
kvinnorna har dock kommit mycket långt genom
ansvaret för och organiseringen av flyktinglägren
i över  år. »Rättigheter är något du aldrig får, de
måste tas, men vi har kommit långt« säger Moma
Sidi Abdehadi i Lena Thunbergs bok »Västsahara
– Afrikas sista koloni«.
Redan  inleddes klädstöd av Emmaus
Björkå, till västsaharierna i flyktinglägren i Algeriet. Fortfarande finns cirka   flyktingar i
Algeriet, vilka är helt beroende av stöd från
omvärlden för sin överlevnad och således även är
i stort behov av kläder. PS medlemsorganisationer ombesörjer detta genom att skicka ca  ton
kläder per år med hjälp av SIDA-medel. PS har
även förmedlat vattentankbilar och reservdelar
till POLISARIO:s flyktingläger i Algeriet. PS förmedlar under  och  proteinrik tonfisk
till flyktinglägren, detta livsmedelsstöd uppgår
179
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Kläddistribution i POLISARIO:s flyktingläger i Algeriet.

till  miljoner kronor och finansieras med SIDAmedel. Genom riksorganisationen Praktisk Solidaritet bidrar medlemsorganisationerna varje år
till POLISARIO:s informationsverksamhet i Sverige. De senaste åren har stödet till detta uppgått
till  :– kr/år.
Upproret i det ockuperade Västsahara intensi180

fierades från och med början av  och repressionen ökade från ockupationsmakten Marocko.
Emmaus Stockholm och Brödet och Fiskarna
lämnade med anledning av detta ett utökat ekonomiskt stöd till POLISARIO för  vilket sammanlagt uppgick till närmare   kr. Gävleborgs Biståndsgrupp bjöd under sommaren in
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fem ungdomar från POLISARIO som arbetade
med gruppen och informerade vid olika evenemang om situationen i flyktinglägren och det
ockuperade Västsahara.
I dag lever drygt en miljard, vilket motsvarar
en femtedel av jordens befolkning, i extrem fattigdom. Detta innebär en inkomst på mindre än 
USD per dag, livet för dessa människor handlar
om att överleva för dagen. I Afrika söder om
Sahara, där flera av PS samarbetspartners arbetat
och arbetar har andelen extremt fattiga ökat
under de senaste decennierna. Sjukdomsförekomsten har stor skuld i detta och i flera av södra
Afrikas länder är den förväntade genomsnittliga
livslängden  år eller lägre. Vi talar om vår tids
yttersta plåga, hiv/aids, som hårdast drabbar de
som bär upp samhället, de som försörjer barn
och gamla och som skall föra utvecklingen
framåt. Värst drabbat av hiv/aids epidemin är
Afrika söder om Sahara, med  miljoner smittade av det totala antalet på  miljoner smittade i
hela världen. Stora insatser är nödvändiga för att
säkra människornas och i förlängningen samhällenas överlevnad i dessa länder.
Afrikagrupperna samarbetar med olika enskilda icke-statliga organisationer (NGOs) i södra
Afrika där projektens inriktning fokuserar på fattigdomsbekämpning, vilket innefattar de avgörande områden för en positiv utveckling, såsom
sjukdomsbekämpning, jämställdhet, demokrati,
utbildning och landsbygdsutveckling. Medlemsorganisationerna i PS bidrar efter förmåga till
egeninsatsen i bland annat Afrikagruppernas
/ projekt, där egeninsatser består av  % och
Den stillsamma vreden

ADRA:s klädlager utanför Lobito i mellersta Angola.

SIDA står för  % av budgeterade medel för
olika samarbetsprojekt i södra Afrika.
Fattigdom påverkar kvinnor mer än män och
det finns ett afrikanskt ordspråk som säger:
»Utbilda en man och du utbildar en individ.
Utbilda en kvinna och du utbildar en hel familj.«
Arbetet med jämställdhet är också nyckeln till en
framgångsrik bekämpning av hiv/aids. Så länge
flickor och kvinnor inte kan säga nej till sex, eller
kräva säker sex kommer epidemin att fortgå och
drabba de mest utsatta värst, fattiga flickor. Här
bidrar PS medlemsorganisationer med ekonomiska resurser för att bekämpa vår tids värsta farsot genom Afrikagrupperna och tillsammans
med PS samarbetsorganisationer i södra Afrika.
Fram till och med  skickade PS kläder till
Angola med stöd från SIDA. Det var ett katastrofstöd för att avhjälpa en del av den stora
nöden i landet till följd av kriget. Efter att inbör181
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deskriget upphörde  har PS stöd nu allt mer
övergått till mer långsiktiga utvecklingsinsatser. I
detta arbete pågår ett särskilt samarbete mellan
PS och den angolanska föreningen ADRA, som
genom olika projekt på landsbygden vill bidra till
en demokratisk, ekonomisk och social utveckling
i landet (se sid. ). Samarbetet går under
benämningen »partnerexport« och innebär att
ADRA köper kläder av PS till ett pris som ligger
lägre än kostnaderna för att samla in, sortera och
skicka kläderna. PS stöd består i detta fall av skillnaden mellan PS kostnader och intäkter för klädsändningarna. ADRA säljer i sin tur kläderna
vidare och förtjänsten går in i dess projekt. Det är
utvecklingsprojekt och kreditverksamhet för
bönder på den angolanska landsbygden, där man
nu kämpar för att ta sig ur en extrem fattigdom
efter sviterna av ett mer än  år långt krig.

Avslutningsvis
Med undantag för Västsahara har Afrika befriat
sig från kolonialism och lagstiftad rasism som
apartheid. Kvarstår gör kontinentens fattigdom,
vilket kräver förändringar av den nu rådande
världsordningen, till en mer rättvis sådan.
Mellan  och  fördubblades konsumtionen i världen. Den rikaste femtedelen av jordens
befolkning står för  % av den privata konsumtionen och den fattigaste femtedelen får hålla tillgodo med , %. Överkonsumtionen av varor i
Nord beror till stor del på de låga priserna på
varor från Syd, vilket möjliggörs genom de låga
lönerna där. Detta har bland annat bidragit till att
avfallsmängden per person i Nord har tredubb182

lats de senaste tjugo
»PS stöd nu allt mer
åren. Överkonsumtionen medför mycket övergått till
allvarliga belastningar
på miljön och jordens mer långsiktiga
naturresurser. En jäm- utvecklingsinsatser.«
nare fördelning av jordens resurser är därför en av vår tids viktigaste
angelägenheter.
Under nu rådande förhållanden är det dock
angeläget att ta tillvara det som har producerats.
Det gäller till exempel de kläder som nu i allt
större utsträckning kasseras i förtid. Kläder som
ofta endast har använts en bråkdel av sin brukbara »livslängd« och som kan återanvändas i Nord
eller i Syd och på så sätt ersätta en miljöbelastande nytillverkning. PS har genom sitt arbete visat
att begagnade kläder kan göra stor nytta i flykting- och katastrofsituationer, men även vid försäljning i Syd. De begagnade kläderna kan täcka
ett klädbehov till en mycket låg kostnad för
många människor i Afrika som inte ens har råd
med de lågpriskläder som nu importeras dit från
Asien.
Insamlingsorganisationernas arbete med återbruk av kläder och andra varor är ett sätt att arbeta för en hållbar utveckling. Att stödja samarbetsorganisationer i Syd som under svåra förhållanden kämpar för att förbättra levnadsvillkoren för
befolkningen är det likaså. Förmågan att organisera verksamheten på ett sådant sätt att största
möjliga stöd kan lämnas till dessa organisationer
är i dag och för framtiden, den stora utmaningen
■
för PS medlemsorganisationer.
Den stillsamma vreden
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Bokprojektet »Folkrörelsernas
solidaritetsarbete med södra Afrika«
demokrati efter mer än
 år av apartheid. De andra länderna i södra
Afrika befriades långt tidigare, men några av dem
genomgått inbördeskrig och andra svårigheter. I
Sverige fick det folkliga solidaritetsarbetet med
regionens befrielse – från -talet och fram till
 – en unik bredd och omfattning. Intresse
och engagemang för regionen finns i många
stycken kvar i det svenska samhället som en effekt
av detta.
I södra Afrika finns ett intresse av en dokumentation av solidaritetsrörelsens verksamhet
och även av de olika befrielserörelsernas representationer här under kampens dagar. På förfrågan från arkiv i södra Afrika har Nordiska Afrikainstitutet tagit ansvar för en kartläggning av relevanta arkiv i Norden, som kan dokumentera
dessa aktiviteter. Arkivarbetet i södra Afrika får
också stöd genom olika insatser från Sverige. På
hemsidan www.liberationafrica.se presenteras
arkiven, nygjorda intervjuer med olika aktörer,
andra berättelser och del bilder. Här finns också
en hel del av det material tillgängligt som Tor
Sellström samlat för sina böcker. Där kommer
förhoppningsvis även i framtiden en del material
att finnas från detta dokumentationsprojekt.
Den här boken är en i en serie på fem inom
projektet »Folkrörelsernas solidaritetsarbete med
södra Afrika«. Projektet är ett gemensamt initiativ från de organisationer som var de viktigaste
1994 BLEV SYDAFRIKA

Den stillsamma vreden

aktörerna i att samla det folkliga solidaritetsarbetet. Projektet har samordnats och administrerats
av Afrikagrupperna. som också ansvarat för Isolera Sydafrika Kommittén (ISAK) som ju inte
längre existerar. En grupp av personer från ISAK:s
ledning och kansli har dock varit ansvariga för att
leda den delen av projektet. Det praktiska solidaritetsarbetet i form av kläd- och materialsändningar dokumenteras av Praktisk Solidaritet.
Skildringen av det breda kyrkliga arbetet inom
dåvarande Svenska Ekumeniska Nämnden, dess
olika medlemskyrkor och andra kyrkor ansvarar
Sveriges Kristna Råd, SKR för. Arbetarrörelsens
del samordnas av Olof Palmes Internationella
Center. Böckerna utkommer med cirka en
månads mellanrum från november  till mars
.
Böckerna kompletterar de tre böcker på engelska om Sveriges förhållande till befrielsekampen i södra Afrika av Tor Sellström, »Sweden and
National Liberation in Southern Afrika«, som
getts ut av Nordiska Afrikainstitutet. Dessa har
sin tyngdpunkt på den svenska statens och regeringens stöd till befrielsekampen.

Sammanfattning av projektet
De olika delprojekten ska ligga till grund för produktionen av en mer populärt hållen sammanfattning av det svenska folkliga solidaritetsarbetet. Den ska vara lättillgänglig för att nå en
183
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större publik. Det ska även göras en webbversion av materialet.
Materialet ska även bearbetas för en
internationell publik och översättas till
engelska. På samma sätt ska detta även
göras tillgängligt på Internet. Dessa båda
publikationer beräknas utkomma under
hösten .
En tredje slutprodukt är ett brett seminarium. Då ska materialet presenteras,
kommenteras och diskuteras av inbjudna
aktörer, journalister och akademiker från
södra Afrika, Sverige och möjligen även de
andra Nordiska länderna.

Avgränsning
Projektet avser att täcka solidaritetsarbetet
från  fram till ländernas befrielse eller
demokratisering och det betyder fram till .
Delprojekten täcker olika tidsperioder beroende
på när engagemanget började och vad det omfattade. Vilka länder som berörs varierar också i de
olika delprojekten. Sydafrika och Namibia är det
dock behandlade i alla projekt. Även om det
handlar om perioden fram till »befrielsen« så
berörs i viss mån även vad som hänt med solidariteten efter den perioden. Det är i huvudsak
arbetet i Sverige som belyses men även det arbete
som bedrevs på plats i södra Afrika under kampen spelar i många fall en stor roll för vad som
hände på hemmaplan. I en del fall skedde arbete i
det fördolda eftersom SIDA:s regler tvingade fram
ett stort hemlighetsmakeri.
Det här projektet kommer inte att kunna täcka
184

hela det omfattande arbete som gjordes men
avser att i alla fall visa huvuddragen och ge glimtar av det mycket varierade arbete som förekom.
 
Projektsamordnare

BÖCKER I SERIEN:
• Den stillsamma vreden – PRAKTISK SOLIDARITET och södra Afrika 1969–1994
är den andra boken i serien Folkrörelsernas
solidaritetsarbete med södra Afrika. Boken kan
liksom de övriga böckerna i serien beställas individuellt eller som kraftigt rabatterat paket.
Den stillsamma vreden
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De övriga titlarna:
• Under ISAK:s paraply – Isolera Sydafrikakommittén 1979–1995
är berättelsen om den paraplyorganisation som
en gång omfattade stora delar av folkrörelsesverige. ISAK visade att det är möjligt att förena skilda
värderingar i en gemensam aktion, om striden
gäller en sak som höjer sig över de motsättningar
man har för övrigt. Medlemsorganisationerna
ville här hellre sätta det gemensamma målet i
fokus: Sydafrikas och Namibias befrielse från
apartheidsystemet.
Skribent är Karl-Gunnar Norén, ISAK:s kampanjsekreterare –.
Boken utkom november .

• Uppdrag Solidaritet – Arbetarrörelsen
och södra Afrika 1960–94
På -talet flyttade arbetarrörelsens kamp för
rättvisa, frihet och demokrati över gränserna.
Första anhalten blev södra Afrika. Olof Palme
gick i spetsen i kampen, i världen och i Sverige.
Men bakom honom fanns tusental människor i
arbetarrörelsens organisationer som på olika
sätt bidrog till den längsta, mest omfattande och
uthålliga solidaritetsengagemanget hittills.
Birgitta Silén, som skrivit boken är biståndschef
på Palmecentret.
Boken utkommer januari .

• När södra Afrikas frihet var vår –
Afrikagrupperna 1968–1994

aktivister för att ägna en stor del av sin vakna
tid att stöda kampen för befrielse i södra Afrika.
Vi gav villkorslöst stöd till den väpnade kampen
i Portugals kolonier, dvs Guinea-Bissau, Angola,
Moçambique, och senare Sydafrika, Namibia
och Zimbabwe. Boken är skriven av aktivister
som var med.
Redaktör är Mai Palmberg, forskare på Nordiska Afrikainstitutet.
Boken utkommer februari .

• »Gör ni då inte åtskillnad...?« Kyrkorna
och södra Afrika 1960–1994
Apartheid var ett ont system. Den ideologi som
bar upp det var förrädisk.
Den teologi som stöttade det var förförisk.
Också kyrkorna behövde klarsyn och mod för
att se verkligheten sådan den var. Boken ger
exempel på hur kyrkliga organ till slut gick i
spetsen för den opinionsbildning som ägde rum
i Sverige och deltog i stödet till dem som i sitt
eget land kämpade mot apartheid.
Rune Forsbeck, som skrivit boken, var generalsekreterare i Svenska Ekumeniska Nämnden
‒.
Boken utkommer mars .
• En sammanfattning av alla fem böckerna
beräknas vara färdig till Bokmässan .

Mer information om utgivningen och
beställning på www.nielsen-norenforlag.se

I slutet av -talet organiserade sig ett antal
Den stillsamma vreden
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Källor:

Arkivmaterial:

Manifest. Emmausrörelsens Manifest. Järfälla
församlingsblad 
(se www.Emmaus-International.org)

Verksamhetsberättelser samt årsredovisningar för
Emmaus Björkå, Emmaus Stockholm, Emmaus Fnysinge, Brödet och Fiskarna, Emmaus Sundsvall och
Gävleborgs biståndsgrupp.

Referenspersoner:
Emmaus Björkå:
Björberg Gunnar
Johansson Christer
Klevemark Ove (tidigare Johansson)
Larsson Göran
Liljenström Susanne
Sandberg Stellan
Sobeck Marion
Värmby Lennart

Korrespondens mellan samarbetspartners i södra
Afrika och insamlingsorganisationerna.
Korrespondens mellan andra solidaritetsorganisationer i Sverige och insamlingsorganisationerna.
Protokoll från styrelse- medlems- och årsmöten från
organisationernas arkiv samt från Praktisk Solidaritets arkiv.
Interna redovisningar och underlag från insamlingsorganisationernas arkiv.

Emmaus Stockholm
Andersson Tommy
Bucht Vera (tidigare Dufwa)
Dahlgren Don
Enghart Ingvar

Brödet och Fiskarna
Gikanga Njenga
Högberg Bertil, initiativtagare till historieprojektet
Jansson Anders
Kviberg Bernt
Tånneryd Eva (Strimling -)

Emmaus Fnysinge/Sundsvall
Holmberg Inger
Larris Ingrid
Olsson Anna

Andersson Tommy: Rapport från resa i Moçambique
och Angola .
Abrahamsson Hans: Den nakna sanningen – de
svenska enskilda organisationernas klädstöd till
Moçambique och dess inverkan på lokal
textilproduktion. AFI – Area Forecasting Institute,
Göteborg maj .
Belin Mikael, Jensen Laila, Klevemark Pia och
Sjöblom Nils: Klädstödet till Angola. För vem?
Flyktingar eller byråkrater? Praktisk Solidaritet .

Gävleborgs Biståndsgrupp

Blid Nina: Handel på landsbygden i
Zambéziaprovinsen. AMODER, Maputo,
Moçambique.  september .

Ericsson Ove
Tham Peter

Dahlgren Don/Egerö Bertil: Utvärdering av Praktisk
Solidaritets klädstöd till Angola. .

Afrikagrupperna:
Nilsson Hillevi
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Rapporter:

Dahlgren Don: Economies of non-governmental
organizations institutional developement – moving
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from aid to traid. Master course – Developement and
Aid. Peace and Develpement Research Institute,
Göteborgs universitet  augusti .

Ericsson Ove: Glöm inte Soweto! Debattartikel i Gefle
Dagblad  juni .

Johansson Christer/Larsson Göran: Reserapport ANC
 juli –  augusti . Praktisk Solidaritet.

Garpe Margareta: Emmaus-basen angriper Rädda
Barnen:- Ni lurar både allmänheten och u-länderna.
Artikel i Aftonbladet  februari .

Johansson Ove Sorteringsporjektet. Praktisk Solidaritet
september 1990.

Hilding Gunnar: Vart tar lumpen vägen? Artikel i
Västmanlands länstidning  december .

Johansson Ove: AMODER – Den mocambikanska
föreningen för landsbygdsutveckling. Praktisk
Solidaritet oktober 

Högberg Bertil Intervju with Mrs Mary Iyambo held
on  june .

Klevemark Pia/Strimling Eva: Rapport från besök i
Angola ‒⁄-. Afrikagrupperna / Praktisk
Solidaritet.
Larris Ingrid: Rapport från Tanzania och Mazimbo
januari . Brödet och Fiskarna
Larsson Göran/Högberg Bertil/Andersson Tomas:
Reserapport Sydafrika augusti . Praktisk
Solidaritet.
Persson Ina: Namunoprojektet. Praktisk Solidaritet,
september 
Runnquist Jan/Mucavele Custodio: Rapport från
utvärdering av FADERs verksamhet.
Praktisk Solidaritet december .
Strimling Eva: Reserapport Namibia  januari –
februari . Praktisk Solidaritet
Wiggh Maria/Inze Hassan/Sobeck Marion/Fjällemark
Susann/ Klevemark Ove/Holm Mats: AGRICOM –
utdrag ur reserapporten sept. . Fyrgrupperna /
Namunokommittén/Projekt ISA. .

Artiklar:
Collin Robert: Klädinsamlarna tar hem jättevinsterna:
Blinda barn blir blåsta! Artikel i FIB-Aktuellt (okänt
datum).

Jagerskogh Katarina: De samlar lump för u-länderna.
Artikel i Dagen 
Johansson Åke/Stenius John: Du blir lurad! Artikel i
Expressen  februari .
Karlsson Anna Karin/Emmauskommunen i
Stockholm: Svalorna och Emmaus – två sidor av
samma mynt. Artikel i Rapport från SIDA september
.
Kviberg Bernt: Emmaus – huset med den stora
familjen. Artikel i Svensk Veckotidning  oktober
.
Lindkvist Zäta: Storfamilj bra levnadsform i Björkå –
Hushållsparoll: Allt mitt är ditt – Abbé Pierre ofta gäst
hos Emmus. Artikel i Kronobergaren, Växjö  april
.
Lundberg Lars: Man kan ta sig för pannan för mindre.
www.riktpunkt.se
Lönnqvist Lena Kläder till södra Afrika. Artikel i
Broderskap  december 
Mannberg Gittan: De har en vision. Artikel i Röster i
Radio och TV, september .
Olsson Anna: Jag känner igen vreden som efter Palmemordet. Artikel i NSD  november .
Reibring Karin: Gav du kläderna till Barnens dag?
Sandbäckstvätten tar förtjänsten. Artikel i
187
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Enköpingsposten  november .
Silfverberg Stefan: Att samla lump – en tyst protest mot
orättvisor. Hallandsposten .
Strimling Eva Sjukvård till SWAPO, steg  och .
Brödet och Fiskarna, november .
Strimling Eva: Brödet och Fiskarna – praktiskt
solidaritetsarbete. Västerås Stiftsråd. Artikel i Västerås
Stiftsbok ‒.
Vinterhed Kerstin: U-landshjälpare i Småland: I grupp
kan man leva riktigt. Artikel i Dagens Nyheter  juli
.

Kallings Lars O: Den yttersta plågan – boken om AIDS.
Nordstedts .
Leijnse Emma: Solidaritetens ansikte – historien om
Emmaus Björkå.
Petrus de Dacia-föreningen: Abbé Pierre – med
lumpsamlare ch hemlösa. AB Dacia-Tryck, Stockholm
.
Sachs Jeffrey: The end of poverty – how we can make it
happen in our lifetime. Penguin Books, London .

W.C. Västeråsungdomar propagerar för en ny livsstil.
Dagen  april .

Simon Boris: Abbé Pierre. Diakonistyrelsens okförlag,
Stockholm .
Thunberg Lena: Västsahara – Afrikas sista koloni. :a
upplagan. Föreningen Västsahara .

Zetterholm Gertrud: Brödet och Fiskarna. Artikel i
Femina .

Hemsidor:

Brödet och Fiskarna:  lok till Sydafrika från ASEA..
Aktionsgruppen mot ASEA:s Sydafrikahandel.

www.afrikagrupperna.se
www.brodetofiskarna.se
www.emmaus.aos.se (Emmaus Stockholm)
www.emmausbjorka.se
www.emmaus-international.org
www.esul.se (Emmaus Sundsvall-Luleås
biståndsfond)
www.gavlebistand.se
www.praktisksolidaritet.se
www.snf.se (Svenska Naturskyddsföreningen)

Brödet och Fiskarna/Afrikagrupperna / Västerås Stift:
Startpaket till Moçambique. .

Fotografer:

Broschyrer:
Afrikagrupperna: Stöd SWAPO.
Afrikagrupperna: Sjukvård till SWAPO, .
Afrikagrupperna/Brödet och Fiskarna: Medical
Service to SWAPO.

Dahlman Gunnar s.  (Guinea Bissau )

Litteratur:
Davidson Basil: Afrika i det tjugonde seklet . :a
upplagan, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala .
Hermele Kenneth, Palmberg Mai, Afrikagrupperna:
Södra Afrika – kamp för befrielse och utveckling.
Afrikagrupperna i Sverige, .
188

Thulin Staffan s.  (Sally Mugabe besöker Emmaus
Björkå)
Högberg Bertil s.  (ZANU:s tryckeri i Maputo )
samt s.  (Dr Indongo, ansvarig läkare i
SWAPO:sflyktingläger i Kwanza Sul i Angola)
Öhman Mats s. 66 (Självständighetsfirande i Zimbabwe )
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Dreifaldt Georg .  (Lindiwe Mabusa och Bertil
Högberg)

vid Stockholms universitet.

Andersson Tommy s.  (ANC-lagret i Luanda. Mitten
av -talet) samt s.  (Inköpta basvaror till Namuno-projektet) samt s.  (Klädutdelning för …) s. ,
(ADRAs klädlager…) .  (Kläddistr…)s. 
(ADRA:s klädlager…) s. 

Författarens tack

Sandén Per s.  (Sjukvårdsteamet och Sam Nujoma,
SWAPO:s president, i Kwansa Zul)

Det är många personer som har varit till stor hjälp i
arbetet med den här historieskrivningen. Flera personer ute i medlemsorganisationerna har arbetat med
framplockning ur arkiv, funnits tillgängliga för
sakupplysningar och tagit sig tid att granska utkast
under arbetets gång.
Några personer har varit helt avgörande för att
projektet skulle lyfta. Bertil Högberg, som såg till att
historieprojektet blev verklighet. Tommy Andersson,
som genom sin tillit till min förmåga och känsla för
historieskrivningens delar och dess helhet, varit ett
oumbärligt stöd från allra första början till arbetets
slutförande.
Stellan Sandberg, Bernt Kviberg och Eva Tånneryd,
tidiga förgrundsgestalter, vilka delat med sig av stor
kunskap och ett engagemang fyllt av uppriktighet.

Bjerneld Magdalena s.  (Susan Beckman, läkare i
Kwansa Zul)

Stort tack till Er alla!

Larsson Göran s.  (Mr Morody demonstrerar vattenpumpen vid ANC-läger i Zambia)samt s.  (Ove
Klevemark tillsammans med några av AMODER:s
grundare, framför det första kontoret) samt s. 
(När handeln normalliserades ökade konkurrensen
från…)
Arwén Birgitta s.  (En sjukvårdscontainer till
SWAPO öppnas) samt s.  (Magdalena Bjerneld,
sjuksköterska i Kwansza Sul, Angola)

Thege Charlotte s.  (Storsortering på Emmaus
Stockhlm….)
övriga fotografer är okända för oss

Illustratör
Bordy Göran

Författarpresentation
Till vardags arbetar Anja Björk som ekonomiansvarig
på Emmaus Stockholm och på riksorganisationen
PRAKTISK SOLIDARITET. Hon började sitt första
arbete inom Emmausrörelsen i Sverige, våren  på
Emmaus Björkå i Småland. Sedan  har hon i
huvudsak arbetat för Emmaus Stockholm, samt
under fyra år studerat samhällsvetenskapliga ämnen
189
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Abrahamsson Hans 
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Anders Jansson , , 
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Ann Mari Heed 
Anna Olsson , , , , , 
Antonio de Spinola 
Antonio Lengue 
Antonio Neto , 
Apartheid , , , , , , ,

ARO , , , 
Aron Mushimba 
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