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KF:s kópstopp avbryts··~falligt: 

. - N u impoheras 
applen frfut Chile 

KF bórjar om nagra 
veckor att importera 
frukt fran Chile. Dar
med bryter KF sitt fri
villiga » kópstopp» av 
chilenska varo~ som 
pagatt anda sedan pre
sident Allende stór· 
tades 1974. 

O Anledningen till att im
porten nu Aterupptas ar, att 
de anstandiga demokratierna 
Australien och Nya Zeeland 
inte har tillrackligt mycket 
frukt att salja. 

- Vi mAste se till att vAra 
medlemmar/konsumenter fAr 
tillgAng till iipplen, paron och 
vindruvor pA santma satt som 
privathandelns kunder, sa
ger KF-chefen Karl Erik 
Persson. Vara konkurrenter i 
J S Saba (Dagab) var igAng i 
ganska stor skala redan fórra 

Bengt Save-Soderbergh, AIC, 
har givit klartecken. 

Aret och ocksa ICA koper re
dan nu frAn Chile. 

Det har inte varit . nAgot 
liitt beslut fór KF-ledningen 
att fatta. Redan fór ett Ar 
sedan stod det klart att det 
skulle bli svart att fórse kon
sumentfóreningarna med 
frukt - tillriickligt bra i pris 
och i tillriicklig mangd. Men 
tveksamheten var sA stor att 
det inte blev nagra aff'árer 
alls med Chile under 1981. 
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Chile, Argentina, Sydafrika och Nya Zeeland - det iir inte 
manga liinder som exporterar frukt sa hiir ars. 

Infór 1982 har KF haft 
kontakt med niirstaende or
ganisationer och har fAtt lug
nande besked frAn bland an
nat AIC (Arbetarrorelsens 
internationella centrum). 
Bengt Save-Soderbergh pA 
AIC, som har nara kontakt 
med chilenska flyktingar och 
invandrare Siiger till ~: 

- Vi har gjortklart fór KF 
att det inte blir aktuellt med 
nagra bojkott-aktioner fran 
vAr sida, om KF bc'irjar impor
tera frAn Chile. Vi kan visst 
tanka oss att stalla upp pa 
bojkotter i en del fall, men 
det sker bara om flera villkor 
ar uppfyllda; att nAgon repre
sentativ organisation tar ini
tiativ fór att uppna vasent
liga fórandringar i ett land; 
och att bojkotten lorenas med 
andra Atgarder som verkar i 
samma riktning. 

NAgra sadana fórutsatt-
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ningar finns inte den hiir 
gAngen menar Bengt Siive
Sc'iderbergh. Han ü.r dessutom 
pa det klara med att en boj
kott ocksa har en »baksida». 
Den skulle inte i fórsta hand 
drabba dem vi iir ute efter, 
general Pinochet eller andra 
kapitalister, utan smAfolket, 
som skordar, packar och 
sliter med frukten . 

Dilemmat fór KF och and
ra importc'irer av frukt, ar att 
det ar sa fa lander som kan 
stalla upp som leverantorer. 
Det handlar i praktiken bara 
om fem liinder: Sydafrika, 
Australien, N ya Zeeland, Ar
gentina och Chile. 

Nils Pilo som iir chef fór 
KF:s fi¡.rskvarusektion sager: 

- Australien, som ligger 
langt bort och belastas med 
hoga fraktkostnader har nas
tan kommit helt ur bilden; 

dess ~xport lonar sig knappt 
langre. Sydafrika ar ur bil
den av andra skal (FN-sank
tionerad bojkott) och Nya 
Zeeland har inte den kapaci
tet som behc'ivs. Dar finns be
gransade resurser och den 
frukt man fAr fram gar i fórs
ta hand till de storre konsu
mentlanderna i Europa. 

Kvar finns alltsa Argenti
na - och nu Chile. 

Nils Pilo betonar ocksa att 
inte ar av nagon 

storre omfattning. Det hand
lar inte om speciellt manga 
miljoner i fórsta omgangen, 
kanske 5-6 miljoner kronor 

' inklusive frakten till Sveri
ge. 

Importtiden ar ocksa be
gransad till april - juni, se
dan blir det stopp igen. En 
kvalificerad gissning fran 
Nils Pilo sager att importen 
fórdelas med tonvikten pa 

Nils Pilo betonar att det iir en 
begransad affar. 

Argentina a ven i ar. Darifran 
riiknar man med att kopa 
cirka 50 procent av frukten, 
fran N ya Zeeland 35 procent, 
Chile 10 procent och Austra
lien en liten rest pa 5 procent. 

Den chilenska frukten 
kommer sjalvklart att mar
kas, sa att varje enskild kon
sument kan se varifrAn fruk
ten kommer och alltsa sjiilv 
kan avgora sitt kop. 

OLLE STEGRELL 
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