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Då de internationellt ansvariga från Stockholmsregionen och Gotland av Lärarförbundet samlades till den årliga Södertäljekonferensen den 22 och 23 september, var naturligtvis situationen i Östtimor den viktigaste frågan på dagordningen. Frågor om möjligheten att över huvud taget kunna fortsätta projektet så som läget för tillfället är kom naturligtvis upp. Vi gick igenom de rapporter vi fått och diskuterade sedan fritt i smågrupper. Vid redo-visningen efteråt visade det sig att samtliga grupper var eniga om att vi borde fortsätta arbetet. Man överger inte en vän i nöd! Vi var rörande överens om att om de någon gång verkligen behövt hjälp och support, så var det nu. Vi enades om att dra igång höstens insamlings-kampanj samma dag som den internationella lärardagen, alltså den 5 oktober. Att på ett så konkret sätt kunna visa lite solidaritet dagen till ära, kändes inte fel. Konceptet är det vanliga, 5 kronor per medlem från alla de 
deltagande lokalavdelningarna. Det tidigare planerade vattenprojektet får vänta ett tag. Nu gäller det att bygga upp och utrusta det nerbrända lärarhuset igen. Vår kampanjslogan blir således; "Vi byggde det och vi byg-ger upp det igen". Budskapet är vidarebefordrat till Östtimor, "vi läm-nar er inte". Vi följer utvecklingen på Östtimor och då speciellt för våra kollegor i East Timor Teachers’ Union (ETTU) med största intresse och även viss ängslan. Kommer de att orka resa sig, vilken ytterligare hjälp är nödvändig? Vi hoppas innerligt att alla i ETTU med gemen-samma krafter fortsätter det påbörjade arbetet. Att i framtiden än en gång få träffas och hålla möte i Lärarnas hus kommer att bli mycket mycket speciellt. Thomas Johansson 

Lärarnas hus 
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