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INLEDNING
Kommitténs verksamhet har under året präglats av en fortsatt  informations- och 
föreläsnings-verksamhet i ABFStockholms lokaler på Sveavägen 41. Styrelsen, som 
fastställt mötenas inriktning, har ägnat tid åt att finna en lösning på att insamlade medel 
för  Agent Orange-offren  kommer till användning i Vietnam men åter stött på nya 
hinder. Därtill har som tidigare kontakter upprätthållits med Laos och Vietnams 
ambassader i Stockholm och Laos ambassadör i Bryssel.

STYRELSE
Årsmötet den 18 mars omvalde Johan Peanberg till ordförande och Sunthorn 
Vongnongvar till kassör. Till övriga styrelseledamöter valdes Ulf Svensson, Agneta 
Carleson-Sten, Eva Lindskog Mai Vodinh,  Linda Wohlin, Eric Olofsson och Malin 
Beckman.

Till suppleanter valdes Ing-Britt Trankell och Agneta Danielsson och till revisorer 
Gunnar Skoglund och Jan Ovesen samt till revisorssuppleant Eva Åhlström.

KONSTITUERING
Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Eva Lindskog till viceordförande, Ing-Britt 
Trankell  till sekreterare och Mai Vodinh till webansvarig.

Styrelsen har under året hållit XX protokollförda sammanträden.

ÅRSMÖTET
Årsmötet ägde rum i ABF-huset den 11 mars. Inför mötet hölls ett offentligt seminarium 
med rubriken ”Utvecklingen i Kambodja sedan valet juli 2013”, där Ing- Britt Trankell 
och Jan Ovesen, som studerat landet sedan 1990 gjorde en politisk analys av läget i landet 
och gav en översikt över fackföreningsrörelsens roll och textilarbetarnas villkor i 
Kambodja. Svenska Amnesty följde upp föreläsningen genom en inträngande intervju 
med föreläsarna i sin medlemstidning.

ALLMÄNLÄGET

Utvecklingen  i Vietnam, Laos och Kambodja är inte entydig men vissa drag är likartade 
som exempelvis en svag rättsordning, tilltagande korruption och maktövergrepp mot 
individer, som för fram sina åsikter på möten och i sociala media.
 
Rättsordningen är underordnad regeringspartierna, som saknar demokratisk uppbyggnad 
och styr tillämpningen av lagarna. För den enskilde är de oftast ogenomträngliga. 
Maktövergreppen, som blir allt mer flagranta  möjliggörs av att regeringspartierna i de 
olika länderna fungerar som en parallell statsmakt, vilket ger lokala och centrala 
partiledare makt att i egenintresse handla utan insyn för allmänintresset.



Den utbredda korruptionen undergräver tilltron till samhället och leder till att politiska 
makthavare förfogar över statens medel utan medborgarnas insyn. Detta har bland annat 
resulterat i att trots att den absoluta fattigdomen har minskat i alla tre länderna har 
inkomst- och förmögenhetsskillnaderna kraftigt ökat.

SEMINARIER

Under verksamhetsåret har åtta offentliga seminarier hållits. Den 17 februari höll 
kommittén ett kulturpolitiskt möte, där  översättaren Tobias Theander och författaren/
översättaren Anna Mattsson föreläste under temat ”Att översätta vietnamesiska/khmer 
– ett brobygge.”Theander har bl a översatt ”Fält utan slut” av Nguyen Ngoc Tu och 
Matsson ”Kambodja berättar:Bladen faller långt från stammen”.Det framkom  också att 
det under de senaste åren skett en mindre  ”explosion” av vietnamesisk skönlitteratur på 
svenska - före 2000 fanns sex böcker översatta idag sjutton. När det gäller khmer, så är 
första boken översatt till svenska...

Jägarmästaren Carl Mossberg föreläste i ABF-huset den 23 april.Hans  anförande hade 
titeln ”Laos – från självhushåll mot marknadsekonomi -på gott och ont ” Det 
resulterade i en kärleksfull och kritisk analys av skogs- och landsbyggdsutvecklingen i 
landet. med stöd av både hård- och mjukdata. Hans anförande var baserad på att han 
under 40 år arbetat som konsult i Laos och sedan 1989 bor i dess huvudstad. Därtill 
driver han ett småskaligt jordbruk tillsammans  med sin laotiska familj.

Professor Stein Tønnesson, en av världens ledande auktoriteter på Sydkinesiska
Sjön, var inbjuden föreläsare den 12 juni. Hans anförande hade titeln ”Konflikten mellan 
Kina och Vietnam trappas upp”, varvid han redogjorde för utvecklingen efter det att 
Kinas Nationella Oljebolag,CNOOC, placerat ut en enorm oljerigg på 1000 meters djup 
söder om ön Triton i de av Kina ockuperade Paracellöarna. Utöver denna motsättning 
pekade han på kampen om olja mellan stater och oljebolag i regionen samt inhemska 
förändringar i Vietnam som  ökad antagonism mot Kina och kineser samt tilltagande 
vietnamesisk nationalism.

Den 2 september redogjorde författaren Kaj Falkman om bakgrunden och huvuddragen i 
sin bok”Ekot från Vietnam”1968-1973 tjänstgjorde Falkman på UD som 
Vietnamhandläggare  och sommaren 1973 som chargé d´affaires i Hanoi. Under senare år 
lockades han av tanken att återbesöka landet och skriva om Vietnam  efter 40 års 
frånvaro men tvekade eftersom han var osäker om han kunde samla tillräckligt med 
material för att skriva en intresseväckande bok. Jean- Christophe Öbergs anteckningar 
från Vietnam och Rolf Ekeus kommentarer till Mc Namaras och Kissingers memoarer 
övertygade honom att företa resan.



Professor Ari Kokko.verksam vid Copenhagen Business School gav sin bild av de 
senaste årens utveckling av landet vid en föreläsning den 23 oktober ”Vietnam: äntligen 
på gång eller...?”.Av anförandet framgick att storleken på ekonomin fördubblats sedan 
2009 och att inflation och statsskuld tycks vara under kontroll. Han  såg däremot stora 
problem vad avser banksektorns krediter till de statliga företagen, utbildningens sektorns 
avsaknad att leverera de kunskaper som krävs för att stödja ett mera avancerat och 
internationaliserat näringsliv för att inte nämna de ansträngda relationerna med Kina, den 
inhemska  korruptionen och de  ökade motsättningarna i kommunistpartiet.

Om utvecklingen av av familjeskogsbruket i Vietnam föreläste konsulten och 
skogsägaren Bo Ohlsson med långvarig erfarenhet från arbete i regionen och 
skogsbrukaren Magnus Johannson, som visade bilder från en studieresa till Vietnam. 
Seminariet ägde rum den 24 november och kallades ”Skogsägare möter skogsägare. 
Familjeskogsbruk i Vietnam med fokus på Bai Bang, forskning och studieresor.” Av 
anförandena framgick bl a enskilda familjer etablerat små planeringar med virke  för en 
fungerande marknad och att utvecklingen av denna verksamhet varit mycket 
framgångsrik.

”Reflektioner kring erfarenheter av 50 års svensk – laotiskt samarbete ” var titeln på
seminariet den 27 november, där AnnLis Åberg och Börje Ljunggren föreläste med 
anledning av det

långvariga utvecklingssamarbetet och fem decenniers diplomatiska  relationer. Ljunggren 
fokuserade på samarbetet 1978-1980, då Laos var ett slutet land med få externa 
kontakter. Åberg uppehöll sig vid de avslutande åren av samarbetet med Laos  och i 
synnerhet med  utvecklandet av Sveriges bidrag till att främja mänskliga rättigheter i 
landet. Samtalsledare var ordföranden för Svensk Laotiska Föreningen  Christer 
Holtsberg.

AGENT ORANGEINSAMLINGEN
Som vi tidigare informerat om har styrelsen vänt sig till Associations des Vietnamiens de 
France, som driver projekt i Vietnam med inriktning mot offren för Agent Orange, för att 
den vägen slussa över kommitténs insamlade medel till Vietnam. Det har dessvärre ännu 
inte kunna
förverkligas på grund av kontaktproblem med företrädare för den franska organisationen. 
Detta är djupt beklagligt eftersom det  fördröjer att medlen kommer till användning. 
Styrelsen kommer att göra en kraftansträngning för att finna en lösning under 2015.

KONTAKTER I SAMARBETSLÄNDERNA
Kommittén har haft  kontakter via mejl med Föreningen för Agent Orange-offren i 
Vietnam,(VAVA),Dokumentationscentret i Phnom Penh (DC-CAM) och Vietnamesisk 
Svenska Vänskapsföreningen i Hanoi.



.
ORGANISATION OCH EKONOMI
Vid verksamhetsårets slut hade kommittén närmare 180 personer och föreningar i sitt 
nätverk,vilka skriftligen inbjuds till kommitténs seminarier och möten. Till de 
medlemmar, som kommittén har e-postadresser sänds även en elektronisk påminnelse av 
kommittén webansvarige. Medlemsantalet fortsätter att sjunka beroende på att 
medlemmar avlidit eller av åldersskäl meddelat att de önskar lämna föreningen.           

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem,150 kronor för lokal organisation  
och 300 kronor för riksorganisation. För det ekonomiska resultatet hänvisas till de 
ekonomiska berättelserna
för kommittèn och Vietnamhjälpen.

SLUTORD

Kommitténs uppgift förblir att fortsätta arbeta för att stärka solidariteten med folken i de 
tre nationerna , öka kunskapen om deras historia, aktuella samhällsfrågor och problem 
samt föra en dialog om mänskliga rättigheter och demokrati med företrädare för deras 
regeringar

En annan central uppgift blir att vidareutveckla kontakterna med de krafter i de tre 
länderna, som arbetar för demokratisering och ökat kvinnoinflytande samt stödja 
miljöarbetet och anpassningen
 till klimatförändringen i regionen.




