
Verksamhetsberättelse 2015 
 
INLEDNING 
 
Kommitténs verksamhet har under året präglats av en fortsatt  informations- och föreläsnings-
verksamhet i ABF Stockholms lokaler på Sveavägen 41. Styrelsen, som fastställt mötenas 
inriktning, har ägnat tid åt att finna en lösning för att insamlade medel för  Agent Orange-offren  
kommer till användning. Styrelsens förhoppning är att det  kommer att förverkligas genom  Eva 
Lindskogs resa  till Vietnam 2016. 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 Jan Ovesen och 
Inga Näslund samt till revisorssuppleant Eva Åhlström. 
 
VALBEREDNING 
Till valberedning utsågs AnnLis Åberg och  Rolf Samuelsson. Årsmötet gav styrelsen  i uppdrag att 
utse en tredje person, då Carl- Erhard Lindahl avböjt att ställa upp till omval. 
 
KONSTITUERING 
Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Eva Lindskog till vice ordförande, Ing-Britt Trankell  till 
sekreterare och Mai Vodinh till webansvarig. 
 
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden. 
 
ÅRSMÖTET 
Årsmötet ägde rum i ABF-huset den 17 mars. Inför mötet redogjorde kulturantropologen Nikolas 
Århem för huvuddragen i sin doktorsavhandling  med titeln Kan tro på skogsandar utgöra en 
form av ekologisk resurs? Anförandets undertitel löd: Ett föredrag om det Vietnamsesisk- 
Laotiska Katufolkets ”animistiska ekologi”. Minoritetsfolken i Vietnam däribland Katu drabbades 
hårt av det andra Indokinakriget, men har trots den intensiva utvecklingsprocess som pågår i 
området lyckats bevara sin traditionella  ekologiska kunskap. 
 
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 inkomst- och förmögenhetsskillnaderna 
kraftigt har ökat. 



 
Den politiska situationen i omgivande länder i den sydostasiatiska regionen har allvarligt försämrats 
genom upprättandet av en militärdiktatur i Thailand. Samtidigt innebär demokratins framsteg i 
Myanmar en förbättring. Den ekonomiska utvecklingen i regionen har fortsatt präglats av en 
betydande tillväxt och export, trots den globala finansiella krisen. I Vietnam har ekonomin 
fördubblats sedan 2009. Inflation och statsskuld är under kontroll. Banksektorns verksamhet står 
dock fortfarande inför betydande problem. I Kambodja fortsätter den ekonomiska tillväxten. 
Textilindustrin är fortsatt drivande och dominerar exportindustrin. Även Laos ekonomi expanderar 
under utbyggnaden av vattenkraften och dess åtföljande av export av elkraft. 
  
 
Den utrikespolitiska utvecklingen präglas av uppbyggnaden av ett säkerhetspolitiskt samarbete 
mellan Vietnam och USA. Det sker för att möta de politiska problemen i Östra havet (Sydkinesiska 
sjön) som blivit resultatet av en växande kinesisk geopolitisk marin aggression i strid med 
internationell havsrätt. 
 
SEMINARIER 
 
Under verksamhetsåret har fem offentliga seminarier hållits inklusive det, som hölls vid årsmötet i 
mars månad. Den 23 april skildrade lektor Eva Hansson vid Statsvetenskapliga Institutionen vid 
Stockholms Universitet i sin föreläsning Vietnam - åminnelsernas år med utmaningar och krav 
på förändring dels några av återföreningens problem, som fortfarande framträder klart i dagens 
samhälle som att landets södra och norra delar delvis följer olika upptrampade spår, dels hur 
partistaten förändras medan kraven på demokrati och mänskliga rättigheter växer sig allt starkare. 
 
Antropologen Alexandra Kent  utgick i sitt anförande Grounds for conflict in Cambodia today 
den 5 maj ifrån att den domstol, som FN och Kambodjas regering skapat, ICCC, för att  ställa de 
främsta ledarna från Pol Pottiden inför rätta för brott mot mänskligheten även syftade till att göra 
landet till en stat som styrs av lagar. Men så har inte skett. Istället råder rättslöshet. Den präglas av 
markrofferi och tvångsvräkningar, som innebär att hundratusentals småbönder fördrivs från den 
mark, som de nyttjat och därmed berövas sin  försörjning. Detta har lett till konflikter och allvarliga 
kränkningar av mänskliga rättigheter. 
 
Den norska historikern  Stein Tønnesson, som arbetat med med Vietnams revolutions -och 
krigshistoria sedan början på 1980- talet ställde i sitt föredrag den 27 maj frågan Hur vill vi 
komma ihåg Vietnamkriget?Som ett fattigt folks seger över imperialism? Kommunistisk 
expansion? Resultat av felaktig fransk och amerikansk politik? Inbördeskrig där USA drogs in? Del 
av en indokinesisk tragedi? Eller slutskedet i en lång regional krigsperiod innan Östasien 
blev en fredlig tillväxtregion? Med dessa alternativ som bakgrund  redovisade han skilda  
tolkningsperspektiv. 
 
 
Vietnam inför kommunistpartiets 12:e kongress  - utmaningar och förnyelse var titeln på f d 
ambassadör Börje Ljunggrens föreläsning den 25 november. I sitt anförande gjorde han en kort 
historisk tillbakablick och menade att till skillnad från förberedelserna för tidigare kongresser hade 
informationen utåt hitintills varit ytterst knapphändig. Detta har tolkats som om partiledningen ännu 
inte enats om viktiga organisatoriska och politiska frågor. Bl a har en försvarspolitiskt rapport, som 
skulle ha publicerats under 2015 senarelagts till efter kongressen. 
 
 
AGENT ORANGEINSAMLINGEN 
Den franska NGO, som styrelsen sökt samarbeta med tidigare angående kommitténs Agent 



Orangemedel har dragit sig ur samarbetet. Styrelsen har genom Eva Lindskog istället etablerat 
kontakt med Center for Research on Gender,Family and Environment in Development, en 
välrenommerad vietnamesisk organisation med erfarenhet av arbete med svenskt bistånd och 
forskning. Eva  kommer i mars 2016 företa en resa till Vietnam på kommitténs bekostnad och 
genom samtal med företrädare för organisationen undersöka möjligheterna för samarbete kring ett 
framtida AO-projekt. 
 
SAMARBETSLÄNDERNA 
Kommittén har haft kontakter via mejl med Föreningen för Agent Orange-offren i 
Vietnam,(VAVA- 
Vietnam Association of Victims of Agent Orange ), Dokumentationscentret för Röda Khmeroffren 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 kommitténs 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. 
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