
MICAELA 

Tidskriften »Micaela» ar ALAM:s sprakror. 

Situationen visar sig annu mera allvar
lig vad betraffar okunnigheten om la
tinamerikanska aktiviteter i Sverige. 
Dessutom finns det brist om riktiga in
formationer om Latinamerika inom det 

. svenska fol ket. 

For__a:tt b~~ is~J.etingen mellan hada 
Kültu;erna;~~~~ ~lken anser AI;AM 
dét absolut ófui\liindi{ñ-att uppratta en 
informationskanal i en form av en tíds
krift pa spanska och svenska. Dennas 
framsta uppgift ar att ge a ena sidan 
allman information om svenska sam
hallet och latinameríkanernás manga 
olika aktiviteter dari, sasom kvinnans 
situation och kamp i Latinamerika, 
samt a andra sidan att oka omsesidig 
forstaelse mellan svenskar och latin
amerikaner. 

»MICAELA» kommer ut var 45:e dag 
pa bada spraken. Namnet harror fran 
MICAELA BASTIDAS, som var 
maka och kampkamrat till lnkaleda
ren TUPAS AMARUC. De dog for 
sitt folks befrielse under kriget mel
lan indianerna och spanska koloni
satorerna i borjan av 1800-talet. 

A.L.A.M. 

Adress : Gardebyplan 16 
Box 5099- 163 05 SPANGA 
Postgiro 434 7507 - 8 
Tel: 08/761 3194 
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ALAM, den latinamerikanska kvinno
foreningen, organiserar kvinnor fran olika 
latinamerikanska lander som bor i exil i 
Sverige. Foreningen som bildades for fem 
ar sedan (januari 1978) arbetar med olika 
omraden som solidari1et, kvinnofragor, 
informationsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. Foreningen ar oppen for alla 
kvinnor som ar solidariska med vara mal 
och som vill delta i detta arbete: 



LATINAMERIKA 

Latinamerika har en gemensam historia och 
ett gemensamt ode, dar kvinnan forenad med 
sitt fol k, har spelat och kommer att spela en 
viktig roll. 

Latinamerika aren stor kontinent dar 
de fiesta lander har spraket gemensamt. 
Vara folk lever under samma fortryck 
och.orattvisa over nastan hela konti
nenten. Det finns vissa skillnader i den 
sociala och politiska situationen och 
inom kultur och tradition mellan olika 
lander. 

EXILEN 

1 Sverige utgor den latinamerikanska kvinnan 
en koloni som lever under exilforhallanden. 
Exilen innebar for oss latinamerikanska 
kvinnor ett temporart avslagsnande fran var 
politiska, sociala, a .. bets- och kansloverklig
het. Dessutom maste man ta i beaktande 
sprakhindren, de olika kulturella monsterna, 
de olika v~norna och de problem som harror.· 
fran svarigheter pa arbetsmarknaden, psy
kiska och familjara problem, bristen pa dag
hem, det svenska samhallets vagran att er
kanna var utbildning eller yrkeserfarenhet, 
etc. 

VARFOR EN ORGANISATION? 

1 medvetande om att vi inte kan losa des
sa problem pa individuellt satt, har vi or
ganiserat oss for att tillsammans arbeta 
for att skapa forutsattningar for en verk
lig integration. Den integrationen innebar 
varken att glomma vad vi ar eller lagga at 
sicfan vara folks kollektiva erfarenhets
rikedom, tvartom betyder den att vi utgar 
fran dessa erfarenheter och stOder oss pa 
dem. Vi vill satta i gang en dynamisk pro
cess som innebar att vi atervinner var 
identitet och var skapande formaga och 
utvecklar och anvander den formagan till 
var integration med varandra i det sam
halle dar vi for narvarande far leva i. 
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A.L.A.M . . 

ALAM :s mal ar : 
1.- Att erkanna oss sjalva som LA TI N

AMERI< ANS< AK VINNOR som 
gemensamt har historia, tradition, 
oolitiska och social~problem och ett 

mal: VARA FOIJC S BEFRIELSE. 

2.- Att erkanna oss sjalva i Sverige dar 
vi har exilen som en gemensam' verk
lighet och upplever likadana svarig
heter. 

3.- Att inventara de mojligheter som 
detta samhalle bjuder oss och att bi
dra ti 11 att dessa mojligheter forbat
tras och anvands ratt. Att arbeta for 
verklig solidaritet, jamlikhet och 
respekt mellan svenskar och latin
amerikaner i Sverige och mellan det 
svenska och de latinamerikanska 
folken. 

4.- Att bidra till en battre och djupare 
kunskap i Sverige om den latin
amerikanska verkligheten. 

ALAM:s arbetsmetodik ska grundas pa 
en verklig demokrati, vilket innebar 
som riktlinje den bredaste sociala del
aktighet. 
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