
Stockholm den 10 maj 1983 

Till latinamerikanska konstnarer 

Den 11 september har det chilenska folket levat under mili

tardiktaturens fortryck i 10 Ar. Vi vet att motstAndet lever och det ar 

viktigt att solidaritetsarbetet fortsatter. Chilekommitteñ vill i Ar 

pA olika satt pAminna svenska folket om Chile och om att Chiles folk 

fortfarande behover v~r solidaritet politiskt och ekonomiskt. Som ett 

led i detta planerar vi att lAta trycka upp brevmarken. Vi tror det ar 

ett bra satt att nA mAnga olika manniskor. Vi vill att brevmarkena ska 

vara uttrycksfulla men ocksA vackra sA att inte bara de allra mest enga

gerade garna vill anvanda dem utan att de kan fA en bred spridning. 

Men for att uppn! det har syftet behover vi hjalp. Vi vander 

oss till dig som latinamerikansk konstnar och inbjuder dig att bidra 

med bildforslag till brevmarken. Markena ar tankta att tryckas i 4-farg 

och i kartor i A5 eller A4-format som vardera kan inneh!lla ett 20-tal 

marken (c:a 5-6 olika motiv) + information om Chile ocb solidariteten 

och om Chil ekommi tteñ. 

Naturlig storlek p! markena c:a 3x4 cm i liggande format. 

Onskat format pA di tt forslag:A5 (21 >c.15 cm). 

Vi tanker oss att nAgra av forslágen kan tryckas som kort. 

Ev. overskott vid forsaljningen av markena har vi tankt anvanda for att 

finansiera solidaritetsarbetet. 

Ev. kommer de inkomna forslagen att stallas ut i Solidaritetshuset eller 

annan lamplig lokal. 

Vi tar tacksarnt emot ditt bidrag senast onsdagen den 20 juli 

och det ski ckas till Ulrika Johansson,KArstagrand 23,194 51 Upplands Vasby. 

Vi hoppas du pA det har sattet vill stodja vArt solidari

tetsarbete med Chile och tackar pA forhand! 

Med vanlig halsning 

ChilekGmmi tteñ 

/l-Uv'~ ~-!"!.~ cv:r-;r C'Y)/ 
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tel 0760 / 335 34 .. 
Ta kontakt om du vil! ha mer informatien. Du kan ocksA tala med 

Nicolas de la Cruz,tel. 0760/843 06 eller Lucia Briones, tel.08/40 75 54 


