
ASIENKOMPANIET _
ideellt aktiebolag
"Vi läser, reflekterar, diskuterar, skri-
ver och försöker övertyga, samt de-
monstrerar. Så småningom blir vi

trötta, hungriga och smutsiga . . . Men
när vi kommer hem tycks engage-
manget upphöra. Vi äter amerikans-
ka konserver och tvättar oss och vå-
ra kläder med amerikanska tvålar och
tvättmedel. Genom dessa till synes
obetydliga handlingar bidrar vi direkt
till amerikanernas tillverkning av na-

palm som dagligen faller över det
hjältemodiga vietnamesiska folket och
många andra förtryckta folk. Därför
har vi, en grupp likatänkande, som
nyligen avslutat våra studier och bör-
jat arbeta, startat en importverksam-
het i syfte att befrämja handel med

den progressiva delen av 3:e världen,

främst Ost-Asien."

En skrivelse med ovanstående in-

ledning utskickades våren 1969, då

Asienkompaniet var nystartat. Man

skickade vidare ut inbjudningsbrev
till 450 vänstergrupper och enskilda
peTsoner, som man räknade med ville
vara med och stödja verksamheten
och därmed den östasiatiska expor-
ten.

Men de unga idealisterna som själ-
va startat med egna besparingar blev
djupt besvikna. De f ick endast 15

svar på sina inbjudningsbrev och en-
dast e n beställning (från Kiruna).

Många av vänstergrupperna ansåg att
handel är smutsigt och att det vore
meningslöst att tro, att man kan hlal-
pa de fattiga länderna genom att
handla med dem innan kapitalismen
i Sverige är krossad. Men Asienkom-
paniets grundläggare säger: "Varför

är så m,ånga i detta samhälle villiga
att sälja egna och andras intellektu-
ella produkter -_ varor för 'själens'

konsumtion 
- 

men ovilliga att hands-

kas med produkter för 'kroppen', som

arbetare och bönder i de fattiga län-

derna producerat. Vari ligger skill-
naden?" ". . . det är viktigt att man är

medveten om köpets sociala inne-

bord. Att köp också är en form av
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solidarisering med olika livsfor-
mer . . ." "Det är en fråga om s o I i-
daritet. Att inte bekymrat mäta

den minimala effekten av ens egna
individuella handlingar, utan förlita
sig på att andra gör detsamma."

Att kvaliteerna inte var tillräckligt
höga och sortimentet inte tillräckligt
stort var invändningar som kom från
andra håll. Kvalitöerna visade sig
dock åtminstone när det gällde vissa

ariiklar överstiga de föreställningar
man gjort sig om dem. Och "man

kan ju tänka sig att det går till på

annat sätt. Att man är s å medveten

om köpets innebörd att man prutar
av en smula oå den s. k. kvalitön och
att man nöjer sig med ett mindre s. k.

urval. Vill man sedan ge upp litet av

sin s. k. individualism också så kan

man gå samman med vänner och be-

kanta och göra storinköp".
Asienkompaniet existerar trots allt

fortfarande och har böriat möta rnera

förståelse.

Från Asienkompaniet kan man kö-
pa bl. a.:

Opolerat Hanoiris
Olika slags teer

Torkade grönsaker med bambuskott
Torkad svamp
Dadlar från Shantung
Kontorsmaterial
Fitmaterial
Vattenfärger
Plakatfärger
Ytterligare sändningalräntas med:

Fotogenlampor, lyktor
Handcreme m. m.

Eftersom Asienkompaniet ej är pro-

fitsträvande ligger priserna lågt.
Den som köper fr,ån Asienkompani-

et stöder Folkrepubliken Kina och

DRV (Nordvietnam).

Minimisändning 150 kr I frakt.
Sändningar över 500 kronor fraktfritt
per SJ.

Adress: Asienkompaniet i Brom-

sten AB, Stridsbergavägen 36, 163 57

Spånga. Tel. 08/760 10 48.

Citaten är tagna f rän tidskriften
Kommentar nr 7, 10 i969, utgiven av

Unga Filosofer och en av de få som
från början stödde Asienkompaniet.

Hjördis Levin




