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IDEANE SKAL LEVE
- Olof Palme personifiserte FN-pakta sine høgste

ideal: avskaffing av krig, menneskets universelle verdi
og verdighet, sosialt framsteg. Eg oppmodar verdslei-
arane om å ta opp hans fane og føre vidare hans søking
etter ei verd der komande slekter kan leve i tryggleik og
verdighet.

Perez de Cuéllar, FNs generalsekretær

- Takk for alt du utretta, for ditt inspirerande vesen
og for det store føredøme du har gitt dei som tar over
arbeidet ditt. Eg kan love deg: Blant oss og blant våre
yngre vener er det mange som veit at det ikkje er nok å
ta vare på dyrebare minne. Elden må haldast levande.

Willy Brandt, Forbundsrep. Tyskland

- Med sitt internasjonale arbeid har han vist at kon-
flikter i vår kompliserte verd alltid kan få ei løysing som
er demokratisk og som medfører respekt for individets
rettar. Minnet om Olof Palme, Solidaritets trufaste ven,
kjem alltid til å leve i djupet av hjarta våre.

Lech Walesa, Solidaritet, Polen

- Eg tenker på Olof Palme m.a. i samband med fem-
kontinent-initiativet for fred - forsøket på å gi kraft til
det einaste våpenet vi har, atomnedrusting. Av eiga
røynsle veit eg i kor stor grad eg sjølv og, trur eg, også
våre fire andre kollegaer i initiativet var avhengige av
Olof Palme.

Julius Nyerere, Tanzania
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FAGBEVEGELSE
OG FORSKERE
TIL KAMP MOT
ROMVÅPEN

Lederne for 18 LO-forbund har startet en aksjon mot norsk delta-
king i det amerikanske romvåpenprogrammet. I et opprop krever de
at Norge skal bruke sin innflytelse internasjonalt for å få stanset
amerikansk og sovjetisk utvikling av romvåpen. Oppropet samler nå
støtte fra fagforeninger og bedriftsklubber over hele landet.

Nesten samtidig med LO-lederne har forskere ved norske univer-
siteter og forskningsinstitusjoner lansert en underskriftskampanje
mot «stjernekrig»-forskning og romvåpen i øst og vest. Oppropet ber
Stortinget gå klart mot all norsk deltaking i prosjekt som har
sammenheng med det amerikanske romvåpenprogrammet («SDI»).

Arthur Svensson (t.h.) fra Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund
og Harald Øveraas, Norsk Arbeidsmandsforbund, er blant initiativ-
takerne til «Faglig aksjon mot romvåpen».

• midtsidene

LIV
STØTTER
• Også kulturarbeiderne
aksjonerer mot romvå-
pen. Liv Ullmann er blant
dem som støtter aksjo-
nen.

• midtsidene

Fredsgruppe
i Moskva
forfølges

• midtsidene


