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                            NYHETSBREV NR 3 TILL RIFFI:s  PEKINGRESNÄRER 
 
Kära Pekingresenärer, 
 
 
Mycket har hänt sedan mitt förra nyhetsbrev ang. Kvinnokonferensen i Peking, som gått att   
läsa i pressen och se på TV. Därför kommer jag inte att kommentera de olika turerna, utan  
bara berätta, att tills nu har endast fyra svenska organisationer bestämt sig för att inte åka  
till Peking. Annars är det medlemmar från  olika grupper som hoppat av. 
 
I övrigt kommer Länderna i Europa och i världen att delta i konferensen med full 
Kraft. Regeringarna från des k G7- länderna har aviserat, att de gemensamt kommer att göra  
vad de kan, för att konferensen kan ta nya tag för kvinnors rätt till ett värdigt liv. 
 
Olika observatörsgrupper som varit i Kina den senaste tiden kan berätta, att man bygger i  
rasande fart för att få bostäder och samlingslokaler färdiga till i slutet av augusti. Samtliga  
observatörer säger, att det ser riktigt bra ut. 
 
Tyvärr har vi ännu inte fått våra hotellreservationer bekräftade, men det är min förhopp- 
ning, att vi på Svensk- Kinesiska resebyråns informationsmöte på torsdag den 17 augusti,  
(ni har väl anmält er?) ska få något konkret besked. Det är  otillfredsställande, att inte veta  
varken plats eller pris för hotellen så här kort tid innan avresan, men vad vi upplever är  
spelreglerna i ett auktoritärt land, där tjänstemän nte behöver bemöta kritik från medborg- 
arna, utan kan göra lite som de vill. 
 
Jag hoppas, att ni alla fått 8,500 skr från RIFFI, vilka ska täcka reskostnader och del av   
hotellkostnaden. Om ni inte fått denna summa, så ring mig snarast. Jag hoppas likaledes, att 
ni alla fyllt i ansökan om visum mm och lämnat detta till Svensk- Kinesiska resebyrån. Gör  
det annars snarast, eftersom vi inte vet om ambassaden här är beredd att behandla ”sista-  
minuten” -ansökningar. Det tar minst 10 dagar att återfå era pass med viseringen. 
 
Om ni ännu inte fått era registreringsnummer till konferensen, så hör OMEDELBART av  
er till mig  
 
Under sommaren har jag jobbar hårt för att få det nordiska invandrarkvinnonätverket att  
bli verklighet. Just nu ser det bra ut och invigningen sker troligen den 7 september på  
stora scenen i det s k Nordiska Rummet, som kommer att bli vår stående mötesplats. 
 
Tiden för vår avresa närmar sig med stormsteg. Många frågor känns ännu olösta och  
därför behöver vi träffas en sista gång innan avresan för att lägga pusselbitar på plats.  
Jag föreslå därför, att vi träffas TORSDAGEN DEN 17AUGUSTI KL 10. PÅ IFFI  
STOCKHOLM. Vid förhinder, v g kontakta mig på min bostadstel. 0 8-6471330, där  
jag även har svarare och fax inkopplad. 



Vi som deltar i Pekingkonferensen är Svenska - och utländska kvinnor med lång erfaren- 
het av, att med envishet förflytta berg för att uppnå våra mål. I vår gemensamma kamp för 
ett rättvist- och jämlikt samhälle gnetar vi oss framåt, steg för steg. 
 
 
Pekingkonferensen är ett utmärkt tillfälle för oss, att ge röst åt vår kamp. Väl förberedda 
kan vi ta ett rejält kliv framåt, genom att på ett positivt sätt stimulera andra kvinnors in- 
tresse och nyfikenhet på vårt arbete. Låt oss därför gemensamt arbeta för en lyckad kvinno- 
konferens. Det gynnar både oss och våra medlemmar. 
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