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INGA AFFÄRER MED
SYDAFRIKA
ISOLERA APARTHEID

~ydafrika

och dess rasistiska system är något som de flesta i
Sverige starkt ogillar. Denna enighet går tvärs igenom olika
politiska partier och folkrörelser.
Likaså finns det en massiv och bred opinion mot att svenska
företag tillåts stödja Sydafrika med strategisk teknologi och
militärt samarbete.
Detta fördömer även den svenska regeringen och riksdagen.
I varje fall med ord. Verkligheten talar dock ett annat språk.
De svenska företagen i Sydafrika växer och blir allt fler.
Handeln med Sydafrika har fördubblats på några år.
Detta trots att riksdagen sagt att de svenska företagen i
Sydafrika inte ska få växa och att de ska vara »neutrala»
i det konfliktfyllda Sydafrika.
De svenska företagen är indragna i krigsapparaten i Sydafrika.
Det är omöjligt att säga att man är »neutrab>.

Det är dags att den breda opinionen i Sverige mot svenska
företagens stöd till rasist-staten höjer sin röst och börjar ställa
krav. Avveckla de svenska företagen i Sydafrika och Namibia!
Stoppa handeln mellan Sydafrika och Sverige!
Isolera apartheid !
De svenska företagen lämnar inte Sydafrika frivilligt . Vi
måste tvinga företagen ut ur Sydafrika. Regeringen kan om
den vill. (Den solidariteten kostar inte mycket!)

FAKTA OCH ARGUMENT
OM SVENSK HANDEL
OCH SVENSKA FÖRETAG
I SYDAFRIKA

ISAK - ISOLERA SYDAFRIKA kommitten, Barnängsgatan 23, 116 41 Stockholm, Tel: 08/4018 55,Pg 438 39 50-5

Några av de vanligaste
argumenten mot bojkotten
-vara svar:
0

Varför just Sverige ensamt?
Varför just Sydafrika?
Inget annat land har rasism inskriven i
grundlagen. Sydafrika trotsar FN :s säkerhetsråd, attackerar grannländerna och hotar
med kärnvapen. Svenska företag stöder i dag
rasisterna - vi vill inte att de ska göra det.

Varför bojkott?
FN, de afrikanska staternas samarbetsorganisation OAU, befrielserörelserna ANC och
SW APO ser bojkotten som ett sätt att försvaga den krigiska minoritetsregimen. Bojkotten är ett fredligt medel mot ett sårbart
land. Bojkott är ett komplement till folkens
kamp i Sydafrika och Namibia.

Vad kan
jag göra?
I ISAK-organ isationen:
- Gör uttalanden, skriv öppna brev
mm. Samarbeta med andra ISAK-orga nisationer på din ort. Kontakta de
lokala
riksdagsrepresentanterna.
Ordna möten internt eller offentligt.
Talare kan ISAK hjälpa till med.
Ring: 08 I 40 18 55
I facket :
- Om det företag du arbetar på har
affärer med Sydafrika är det speciellt viktigt att fackföreningen är
medveten om vikten av ekonomiska
sanktioner. Självklart är det åt andra
hållet viktigt att informera om den
fackliga och politiska kampen mot
apartheid i Sydafrika och Namibia.

Sverige är inte ensamt om att bojkotta
Sydafrika. Enorma uppoffringar för bojkotten görs i bl a många afrikanska stater.
Olika handelsbojkotter sker även i väststater
»Det gäller inte våra arbeten - det gäller våra som USA, Danmark, Norge ,Japan m.fl.
liv». På grund av apartheidpolitiken dör tio- Den svenska regeringen måste ta politiskt
tusentals av svält i onödan varje år. Miljon- ansvar för vad de svenska företagen gör.
tals flyttas till de obrukbara hemländerna.
De svarta lider redan i dag. En bojkott
.
.
hjälper till att få bort apartheidregimen. Drabbar mte bojkotten svenska arbetare?

Drabbar inte bojkotten de svarta?

Sverige ger i dag ett omfattande stöd till
apartheidregimen genom våra företag och
vår handel t.o.m . till militären. Vill företagen
ta avstånd från apartheid måste de lämna
Sydafrika .

Den svenska handeln till Sydafrika är e
t
0, 7 procent av den totala svenska exp01 . _.r.
Detta kan de svenska storföretagen finna
alternativa handelspartners för. Om bojkotten skulle få effekter för sysselsättningen på
enskilda orter måste staten garantera job n.
Solidaritet måste få kosta - men bö )
måste delas av alla.

Beställ material:

»SYDAFRIKALAGEN

Du kan lära dig mer än vad denna
broschyr har gett dig. Beställ material
där du kan hitta fler argument.

Om Sydafrikalagens tillkomst , innehåll, tillämpning och brister. Publicerad 1982 men dess huvudinnehåll är
fortfarande aktuellt. 30 sidor
Pris: 15 kr

»ISOLERA APARTHEID»

»SVENSKA FÖRETAG I
SYDAFRIKAS TOTALA
FöRSVARSSTRATEGh>

En utredning som ISAK gjort på
Svenska Ekumeniska Nämndens uppdrag för att visa på möjligheterna till
svenska lagstadgade sanktioner mot
Sydafrika. Den visar på konkreta
möjligheter att införa restriktioner
av handeln . Den visar tydligt att
frihandelsavtalet GATT inte kan ses
som ett hind er för handelsåtgärder
gentemot Sydafrika . 62 sidor.
Pris : 15 kr

Om hur svenska företag genom lagstiftning iSydafrika direkt dras in i
ett samarbete med den sydafrikanska krigsmakten. Företagens argument
att de bidrar till apartheids sönderfall
genom sin närvaro visas här vara helt
utan verklig förankring. De bidrar i
stället till ett militärt stöd till själva
rasistregimen. Publicerad 1982 men
fortfarande högaktuell. 25 sidor
pris:lOkr

Kan inte företagen hjälpa till att bekämpa
apartheid?

3 ÅR»
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Jag beställer:
...... ex . av " Isolera Apartheid"

I kyrkan :
-Ordna ett möte och informera om
Sydafrika och Namibia. Delta i det
lokala ISAK-arbetet. Verka för att
din kyrka / ditt samfund arbetar
för en svensk bojkott av Sydafrika.
Övrigt:
- I skolan kan någon komma och tala
om Sydafrika på en lektion
- Ordna filmkvällar
- Ordna ett bokbord på stan, i skolan
eller i föreningen. Material kan du
beställa från ISAK.

... . ex. av "Sydafrikalagen 3 år"
... ... ex. av " Svenska företag i Sydafrikas totala försvarsstrategi"
Skickas till: ISAK, Barnäng sgatan 23, 116 41 Stockholm. Tel: 08-40 18 55.
Medföljande räkning vi leverans, betalas på Pg 438 39 50-5.
OBS: Vid materialbeställning under 25 kr, tillkommer exp. avgift pa 5 kr.
Porto tillkommer.
Kontaktman .

...... .. .... ....... .. .... ...... ...... .... ......... Tel

Organisation ............. .
Adress ..... .... ....... .... .

Postadress .............. .. .. .................. .... ... ........... ..... ......... ........................... ... ........... ..... ...... ... .

