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Oeliog iag,i den l n,terlt,ationel-
l'a: itribunalen : irnot iegirne,n: :'i

Tuikiet. Tribuna][6 5g6s
rum,:i Köln och samlade: un.
der bådä dagarna 5'600 män-
niskor,, 1v1est, invandrare och
flyktingar från Tuikiet nurne-
fa bosatta i Västtys,kland,
, ,, Jag deltog siim' SKV:s re-,

prbsentant,, på, inbiudan ,av
Stensk_Turkiska:: Salidari_
lsts-: och :kulturföreningen i
Stockholmi, i :: :

'*i :var sju delegäter från
Sverige: Tommy Franzdn re'
presenterade VPK, Hasse
Karlssoh och Sverr Ehren
borg representerade KPML{ r},
Christian Schirardt Miljö-
partiet" :Anna Broman Röd
Press oCh Anders Forssfföm
Kurdistanbulletinen. Hasse
Karlsson,, Christian Schirardt
och jag satt iiuryn. 

:

Anledningen tilf att tribu-
nalen sammankallats är att
den turkiska regimen bryter
rnot en rad punkter på listan
över mänskli ga: rättighete r.

Ett mycket allvarligt brott
mot dessa rättigheter är att
regimen använder sig av tor-
tyr i fängelserna for att fram-
tvinga bekänilelser äv politis-
ka fångar, ' 

,

Detta är ett sedan länge
känt faktum bland exempel-
vis turkiska invandrare i Sve-
rige. Först på allra senaste ti*
den har svenska massmedia
börjat uppmärksamma dessa
övergrepp mot såväl barn,
kvinnor och män i turkiska
fängelser.

Listan med anklagelse-
punkter var lång. Raden av
vittnen vid tribunalen likaså.
Sju anklagelseskrifter lästes
upp och delades ut bland tri-
bunalens jurymedlemmar.
Skrifterna gällde åsikts- och
organisationsfrihet. samt
piessfrihet, således rättighet
att bedriva politisk verksam:
het, kvinnors rättigheter, den
kurdiska befolkningens rät-
tigheter, fackl iga rättigheter.

Två ankla$elseskrifter rik-
tades dels mot regimens brott
mot den turkiska författning-

,l,S4 , l' ,,

ien' :v,ilken,satts:,uf Sbe,tr, genöm,
', u*dä,ntagslagai sii:ft ade : l: 982,
oih ' dels, rnot,,plllisen* och,,mi:'
:litå,iens 

' sa:mrore ',med' den' re'
, ak,iionera regi r,rlen' i 

:Turkiet, 
:

:'. r ,::..::., . ',:''. .: . .:..:,::.::.,'..

" 
:Ju'ry.n',enade ii,g,omettiuttä-

lande' so:m ,stå,rkt fördörnde
'den 'turkis,\a ,r.e$imens brott
*$1' d. *änskligä iätti[het;er;
'na:. Ett särskilt uttal:ande,av-
gävC av de,svensiia detegater'-

,na' B'ådä 'u,tlälåndena : kcm-
,mei att public'e!ås i 'nåsta

' ;ntimmer av VI MAN:SKOR,
'På'kvätten den l0 decern'

ber'var' tribunälens jury och
: :deltagare inbjudna ätt delta i

en stor kultu:ifestival anoid':
had av olika turkiska organi-
satitlner: ' , '1 ,',

Festivalen samlaOe I flera
tusen ' människoi, kvinnor-
män'och barn l slln ftld1ss;
Dar upptradde bla den kän:de
kurdiske sångaien Sivan Per-
werl

Tyvärr insjuknade jag själv
i influensan oih måste lärnna
festivalen tör att:kurera mig
for nästkommande dag och
gick därfor rniste,om alla fina
uppträdanden.' Med alla goda krafteri
hjälp kunde jag:avsluta tribu-
nälen och lärnna det gråregni-

$a Köln i en upplyftande
känsla av att ha varit med om
att skapa historia.

Det ankommer nu på alla
progressiva och demokratis-

, ka människor att hjälpa til!
att föra kampen mo{ den tur-
kiska regimens brott mot
mänskliga rätt ighete r vidare

Hjördis Levin
medlem cv SI(!'.'s
lörbundsstyrelse

Runt st&mmen
Dikter av Margit Ekelund
80 kr * postförskott
och emballage.
För beställning, ring:
a52Z/2,02A6

,'DVA,PALMÄER, ,,, ,

, .F,n' åv.SKVi fö,rgiuhdsgestal-
,te:r:genom :åfen fyllde 85 ,år

' 
:den,1 1 febrruaii.,Eva Palrnaer
*åf.: ordfö,rander i, förLiunder
gndsf' åt1en : l 9:64: till 1,9:79, och

','he'nnes insats,ei för: den radi=

'kålä 'k,nin,nokämpen, är :ourn.

'tvi.städ,e,, ',,' ,,, : ,: 
,

: : Fu" 6it.:,liii.octr tektor,i kå-
,'mio var också undei rnånga år
i oidförande i,Sällskapet Svefi-
ge,Sövjetunionen.
:: :F6 :ig1:ferviu med Eva Pal-
maei komrner,i nä$f:a num-
rnäi' ,av, VI: MÄNSKOR, i
sarnbå:nd med SKVi eget ju-
bileum, (Eva, var l0 år när

$KV bildades!),,' ',
Vi sänder vårå varmaste

lyckönskningar,l

, t Äase Bang

Fredsresa till
Murmansk

I juli gör SKV en resa till
Mu:rmansk. Våia dagar i den
irrtiessanta staden samman-
falle:r rned de s k ffedsdagar:
na, då Murmansk blir ceht-
rum for en mängd noidiska
fredsorgånisationer, tillsam-
mans med de sovjetiska.

Resan går med egen turist-
buss från Göteborg, rned an-
slutning undei vägcn. Avre-
sedag är inte fastställd, men
intie sserade kan iinga till
SKV:s lokal i Göteborg" fcl
u31-14 40 28.

Rcsan tur och retur tar sex
da$ar.

Resan kostar 4 ()00 kronor.
Detta inkluderar resa, fru'
kost och hotelf . Under dagar-
na i Murmansk ordnas utflyk-
ter, som ingär i priset. Senas-
te anmälning är I juni, och då
tillsammans med anmälnings-
avgift, 500 kronor.

Protest:,mot, frflrt$kfl:, :

kärn+äifenprov ' "
. . , ',, . .1.'.,. ', , ,. '. , ', .,

Ärhetsgruppen,'fc;,,r, PR,OV-
STO:PP NU plancraf en höhi-
des annöns mot de ,franska
kåinvapenprove:n i Stilla Ha-
veti i: e'n ,fransk d:ågstidning
de,n:l4,jul,i,', ': :

:i Annonien'blir dyr', oth det
behövs iiöd från : urganisätio-
ner och enskilda 'i Sverige.
Frankrike och' övriga Euro-
pa. .',i "i i,.., ,i ..

Stodj,ei du aktionen, kan
du sätta in pengar på $gY,t
insamlingskonto. pg 5 13 23-4.

*,y,lto 
ralirngen "ProvstoPp

SKV-- 75 år I"989''''::
Sverrska Kvinnors Vänster-
törtrun;d bildades imars l9'14;
efter initi:ativ av läkaren Äda
tr/i/s-son, Forbundet uppstod
'spontant som en folkvisa".
entigt Elin Wägner, som var
med från:början,

75 år i kamp för kvinnors
och barns rättigheter, för
fred, mot allsköns fortryck;
for interrrationell solidaritet.

Det ska vi firal
Nästa nummer av VI

MANSKOR kommer till stor
del atf ägnas åt SKV:i histor-
ia, och några av dc kvinnor.
kända och anonyrna, som
med hemvist i vårt forbund
har kiimpat på barrikaderna.

Jubileumsfest

Välkommen till Stockholm
lördagen den 23 september.
då vi firar vårt forbund med
en stor fest. Det blir uppträ-
danden av förstklassiga arti,s-

ter. utländska gäster och stort
deltagande av SKV-arc från
hela landet. hoppas vil

TACK för alla penninggåvor
sorn vt ililÄXSKOR har fått,

SNART går det åter bra au
hyra Cesundastugan. Möjli-
gen är den :färdigbyggt till
påsk, Ring Evy Andrdn for
närrnare besked. Tel 031-
47 40 02,.


