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LÖGN!

Krisen var en myt! Gunnar Hedberg (m), finanskommunalråd i Uppsala, försökte lura oss alla.

LÄS ALLT OM LÖGNAREN PÅ SIDAN 3!
FASCISTER I UPPSALA
7 MARS I ÅR GJORDE
UNGDOMENS HUS MISSTAGET
ATT LÅTA NAZI-BAND SPELA.
LÄS OM UPPSALABORNA SOM
UTMANADE FASCISTERNA PÅ

SID 4-5

MILJÖ & KÄRNKRAFT
26 APRIL 1992 VAR 6-ÅRS DAGEN
AV TJERNOBYL. GUDRUN UTAS
TALAR OM HUR DET STÅR TILL
MED DEN SVENSKA
KÄRNKRAFTEN PÅ

SID 2

HUR OCH VARFÖR?
Vi är en grupp frihetliga socialister, som
bestämt oss för att göra en tidning. Vi har
mycket influenser från anarkismen och syndikalismen, men vill inte placera oss själva i något
av dessa fack. Delvis för att vi inte vill sätta
någon stämpel på oss, och delvis för att vi
faktiskt inte håller med om allt som alla
anarkister och syndikalister säger.
Tidningen är tänkt att vara folklig och lokal.
Folklig i betydelsen att innehålla det folk vill
läsa, naturligtvis med utgångspunkt från vad vi
själva skulle vilja se. Lokal därför att det vi tror
kan intressera uppsalaborna är att läsa om den
verklighet vi lever i, och som i takt med
borgarnas vanstyre drabbar oss allt hårdare. Den
verkligheten upplevs och beskrivs bäst av
uppsalabor.
I tidningen ska man förhoppningsvis kunna
läsa om problem som man själv upplever, känna
igen sig och upptäcka att man inte är ensam.
Men allt är inte elände! Därför kommer vi att
försöka skriva om de positiva saker som
händer. Någonting som kan behövas nu när
trycket från stat och kapital ökar alltmer. Med

Krönika
I varje nummer har vi en krönika, skriven av någon
utomstående. I det här nummret skrivet Gudrun Utas,
Folkkampanjen mot Kärnkraft - Kärnvapen, om
Forsmark och miljön.

Vems miljö är Forsmark bra för?
"Miljön tycker om forsmark" - så står det på
den penna jag skriver kladden till den här
artikeln med. Jag fick den på stan en dag när jag
samlade namn för kravet "Stoppa en reaktor
nu". Men vems miljö är Forsmark egentligen
bra för?
I Forsmark ^invänds nödstoppet åtskilliga
gånger varje år, exempelvis sprack ett rör med
radioaktivt vatten i juli '90. Året innan hade man
fått kosta på 10 miljoner kronor på att laga en
annan spricka, som man inte ens visste hur
länge den hade funnits där. Efter den senaste
tidens avslöjanden om hur vissa svetsarbeten
kunnat gå till när reaktorerna byggdes, är väl
detta knappast överraskande för någon.
Det uran som krävs för att driva enbart
Forsmark-3-reaktorn i tjugo år orsakar så
mycket radioaktivt avfall att det skulle räcka till
att begrava hela reaktorn, med skorsten och allt!
Och detta avfall förgiftar livsmiljön för bl a
chipewyan-indianerna i norra Kanada, varifrån
det mesta av vårt uran tas.
Ut genom skorstenarna i Forsmarksverket far
"under normal drift" radioaktiva partiklar och
radioaktiva ädelgaser. Dessutom går det ut
radioaktiva partiklar i vattnet. Bara ädelgaserna
innehöll ett år 290 000 000 000 000 becquerel allt enligt Strålskyddsinstitutets statistik!

hjälp av positiva exempel och en vetskap om att
man inte är ensam är det lättare att komma över
sin hopplöshet, organisera sig och ta upp
kampen.
Vi tror att man måste organisera sig kollektivt
för att kunna komma åt politiker, som t ex
Gunnar Hedberg (m), och andra som styr våra
liv. Om tidningen på något vis lyckades bidra till
en sådan organisering vore vi mer än nöjda.
Vi känner självklart inte till allt som händer i
Uppsala. För att kunna göra en så bra tidning
som möjligt behöver vi hjälp med material.
Insändare, debattartiklar, artiklar, tips o.s.v
emotages tacksamt. Vi kan naturligtvis inte lova
att publicera allt vi får men intresserade är vi.
Låt oss hjälpas åt att slå tillbaka överklassen!
ADRESS:
Slå Tillbaka
c/o Uppsalas Anarkistiska Bokkafé
Alsikegatan 6
753 23 Uppsala
Telefontid torsdagar 15-18 tel. 124420

dagen! Det betyder ungerfär 2 kilo plutonium varsågoda, efter bara ett par dagar har ni så det
räcker till en Nagasakibomb! Och var och exakt
hur detta ska tas omhand är som bekant ännu
oklart. Det låg- och medelaktiva s k driftavfallet
läggs i alla fall i bergrum under
Öregrundsgrepen, i SFR-lagret som man haft
trassel med att få godkänt och som fortfarande
inte har alla papper klara!
Kärnkraften och Forsmark påverkar dessutom
vår sociala och demokratiska miljö: i november
1989 visade Tierpspolisen stolt upp sig i ett
reportage i UNT: "Polisen höjer garden.
Kärnkraften har tvingat fram bättre beradskap
för nödlägen." I januari '91 berättades i samma
tidning att Säpo nyligen höjt beredskapen vid
Forsmarksanläggningen.
Ja - vems miljö är Forsmark bra för?
Möjligen för en och annan bank- eller
kraftföretagsstyrelse - så länge samhället
fortsätter att subventionera kärnkraften t ex
genom att den slipper bära sina egna fulla
försäkrings- och avfallskostnader.
Sen är det slut.
Det enda som VERKLIGEN lönar sig för
vanliga människor och i längden är givetvis:
förnybara energikällor och effektivare
användning.
Gudrun Utas

KOMMUNALRÅDET SOM VILL OSS ILLA

BUDGETFUSK!

Finanskommunalråd Gunnar Hedberg (m)
Nämndemansvägen 8
757 57 UPPSALA
Tel. 018-425012

Gunnar är i farten igen!
Genom åren har vi uppsalabor fatt lära oss att
leva med Gunnars Hedbegs dumheter, men nu
går det för långt. Att nedskärningarna i Uppsala
snarare beror på Gunnars förkastliga ideologi än
ett kärvt ekonomiskt läge är väl inte oväntat.
Men att ändra på redovisningsprinciperna för att
få det att se värre ut än det är, är grovt tom för
att komma från borgerliga politiker.
En grupp forskare vid Uppsala universitet har
i UNT (24/4) och DN (25/4) riktat hård kritik
mot kommunens sätt att göra sin budget.Det
kommunledningen har gjort är att man struntat i
att ta upp den skatt kommunen får in i efterskott
som en tillgång i budgeten. Skatten går först till
staten, som efter två år ger den till kommunerna.
Om skatteintäkterna ökar innebär det att
ökningen kommer oss till godo först två år
senare. Men pengarna finns ju där och vi
kommer att få dem.
Att allting går utför när borgarna (van)styr det
vet vi ju. Men att kommunens fastigheter nu
plötsligt förslits dubbelt så fort, det är en nyhet
som förvånar tom oss. Fast det verkar inte
bättre, åtminstone inte om man får tro på den
borgeliga kommunledningen. Enligt dem
minskar nämligen fastigheternas värde numera
med 6 % om året, i stället för 3 % som de gjorde
förut.

Med det gamla sättet at räkna hade Uppsala i
år gått med 153 miljoner i vinst i stället för 180
milj i förlust, som man försökt lura i oss. Om
man dessutom, som forskarna har gjort, räknar
med fördelaktigare lån än vad kommunledningen gjort innebär det i år ett överskott på
225 milj. Enligt forskarna skulle detta innebära
att man, förutom naturlig avgång, endast
behöver avskeda 100 personer. En av dessa
borde i så fall vara Gunnar Hedberg.
Ändringarna har gjorts i syfte att lura
kommuninvånarna att acceptera slakten av den
kommunala välfärden.
Detta är bedrägeri! Gunnar Hedberg
är en bedragare!
Anledningen till att bostadsförmedlingen lagts
ner är alltså inte dålig ekonomi, utan helt enkelt
att borgarsvinen vill göra det svårare för
vanliga människor att få bostad. När man skär
ner på hemtjänsten beror det på att man vill att
pensionärerna ska få det sämre. När man
sparkar 3500 anställda beror det på att man vill
ha fler arbetslösa.
För detta betalar vi uppsalabor 40000 i
månaden till finanskommunalrådet Gunnar
Hedberg, och det är klart, med en sådan lön
behöver man ingen kommunal service. Då kan
man köpa all den service man behöver.
Detta är skandal!

Gunnar, avgå!

WANTED

Den här mannen sågs när fascistema sålde sina
tidningar på forumtorget 7:e mars. Det finns en
möjlighet att han är bosatt i Uppsala eftersom
han inte gick därifrån med de övriga. Vet någon
läsare vem han är eller vad han heter så ring eller
skriv till oss. Vi publicerar uppgifterna så snart
vi har kollat att de stämmer.

FASCISTER I UPPSALA
Det är lördagseftermiddag den 7 mars i
Uppsala. Vid järnvägsstationen; ett tåg bromsar
in, resenärer kliver ut på perrongen. Ur de
vanliga pendlarnas massa skiljer sig en flock
med vissa särskilda kännetecken; hårbrist, armbindlar med hakkors, samt styva högerarmar...
De börjar marchera genom staden... Vad vill de?
"Sverige åt svenskarna!" ropar de (på tyska)...
Men, i väntan på den slutgiltiga lösningen beger
sig flocken till Ungdomens Hus för kvällens
ariska konsert.
"Musikerna" kallar sig för "Division S"...
"Bärsärk"... "Ultima Thule"... Det är inga vanliga musiker; de har ett budskap: "Asså vi va, vi
vill ha raskrig..." Hmm... Var har de spelat
tidigare, innan Ungdomens Hus? Division S:
"Vår bästa spelning var på Hitlerfest '90 i
Eskilstuna." Jahaja...
Är Ungdomens Hus styrt av nassar? Tja... på
frågan varför de tillät denna afton försvarar sig
föreningens styrelse med att yttrandefriheten
kräver att alla ska få möjlighet att hävda sin
åsikt... Vackert...
Senare samma kväll; de allra armstyvaste tar
en paus från musiken; de går ut på stan för att
hävda sina åsikter. De hittar en grupp människor
som de vill övertyga. Ett problem; människorna
är invandrare och håller inte med de hårlösa,
som vill ge gratis stryk åt alla invandrare.
Invandrarna flyr genom stan, jagade av de
hårlösa, som envist hävdar sin åsikt... Men; de
hårlösa tappar spåret, så de återvänder till
Ungdomens Hus. Därutanför står invandrarna,
nu i sällskap med svenskar (med hår). Mellan
dessa människor och de hårlösa står polisen.
Människorna ropar åt de hårlösa att lämna stan;
de hårlösa blir arga och anfaller... polisen!

Sieg Heil! Men det är visst lite svårt med höger och
vänster...

Ungefar så här gick det till den beryktade
kvällen då kravaller vid Ungdomens Hus
resulterade i 24 gripna skinheads, en gripen
invandrare samt förstasidesstoff i tidningarna.
Men det började redan tidigare på dagen.
Klockan 14 stod ett gäng på 6-7 fascister på
forumtorget och sålde Sveriges Framtid, en
fascistblaska som ges ut av föreningen med
samma namn.
När vi (2 st) kom dit och började fotografera,
angrep de fotografen som dock inte hade några
problem med att sätta sig i säkerhet.
Vi kom snart tillbaka något förstärkta (dubbelt
så många) och då vågade de inte göra något. De
bara stod där och försökte dölja sina fula trynen
genom att hålla upp sina patetiska tidningar.
Så snart showen var slut troppade de tyst och
snällt iväg mot Ungdomens Hus. När sedan
även vi gick åt det hållet mötte vi fascister med
rakade skallar, regementsenliga kläder,
hakkorsarmbindlar och andra attribut; som
"patrullerade" gatorna i grupper om 4-8
exemplar.

TACK!

Fascister på march i Uppsala. Föreningen
Sveriges Framtid sålde sitt patetiska alster
Sveriges Framtid på Forumtorget. Med tanke på
blaskans innehåll borde den snarare heta
Sveriges Forntid. Men den som gillar runor,
fosterländska hyllningsdikter till Tor och Oden
och vikingaromantik kanske skulle prova den.

Om de någonsin kommer uppkrypande ur
sina hål igen och på samma sätt försöker sprida
sin osmakliga dynga i Uppsala, hoppas vi att
uppsalaborna ger dem det mottagande de
förtjänar.

Inga fascister på våra gator!!!

Vad är det för slags människor som försöker
spöa upp fascisterna när de kommer? Slå
Tillbaka träffade några av dem som deltog i
försöken att befria Uppsala från fascistslöddret.
Fem unga uppsalabor i 20-års åldern, alla av
utländsk härkomst, berättar om fascisternas
provocerande uppträdande tidigare på dagen den
7:e mars, och om hur tålamodet till slut brast när
ett gäng skinheads jagade in några invandrare på
McDonalds, där ynglingarna befann sig. De
samlade ihop så många de kunde och begav sig
av mot Ungdomens Hus för att spöa rasister.
När de kom fram ställde sig polisen ivägen, men
20-30 personer lyckades ta sig förbi och bråk
utbröt. Det rörde det sig inte om några
"raskravaller", som Expressen försökte få oss
att tro. Nästan hälften av "invandrarna" var
svenskar.
Ingen av ynglingarna skäms över vad de
gjort, och de försöker inte heller urskulda sig.
"Det är alltid rätt att ge sig på fascister", "De är
alltid ute efter oss", "De hatar oss och vi hatar
dem", är olika motiv som dyker upp.
Intervjun fortgår och vi kommer över på hur
problemen med den växande fascismen ska
bemötas. Recepten varierar från "Döda dem!",
till betydligt mer nyanserade argument. Några
ansåg att rasistiska organisationer ska förbjudas,
medans andra trodde att ett förbud kunde leda
till inskränkningar även av andras yttrandefrihet.
När vi för över samtalet på politik visar det
sig att få är särskilt politiskt intresserade, men
alla är säkra på att de inte är höger. Bara en av
de fem har röstat, men både han och de andra
säger att hur man röstar inte spelar någon
egentlig roll. En mycket sund inställning!
I tidningarna är det numera lätt att hitta artiklar
om den ökande rasismen, något som
ynglingarna inte säger sig ha sett mycket av.
Den grova och uttalade rasismen, med Lasermannen och Svin-Olle Olsson i spetsen kanske
har vunnit mark. Vanligt folk däremot har
defintivt positivare attityder gentemot invandrare
nu än förr.
Alla fem bor i samma område, ett av de i
Uppsala där det bor många invandrare. De
berättar att de är motståndare till ghettobildning,
typ Rinkeby, och att de istället vill ha så blandat
boende som möjligt. I det avseendet är det bra i
Uppsala, menar de, eftersom invandrarna inte
alls bor lika hopklumpat här som i tex
Stockholm.
Deras beslut att ge sig på fascisterna berodde
kanske inte på politisk övertygelse, utan snarare
på ilska och en vilja att ge igen.
Men det spelar ingen roll.
Även om beslutet inte var världens mest
övertänkta och metoden, att ge svinen stryk,
kanske inte alltid den bästa; så gjorde de
åtminståne något. Det borde alla vi andra
uppsalabor vara tacksamma för. För fascisterna
hotar inte bara invandrare, kommunister, bogar
och lesbiska. De hotar alla människors frihet!
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THE DUBS
BIG FISH
HEADLESS BARBROS
PUBLIC VISION
SEX PACK SONIC
M.FL.
STOPPA RASISMEN INFORMERAR
Den 7:e mars i år härjade fascistema i Uppsala, i
samband med en spelning på Ungdomens Hus.
Det ska de aldrigfågöra igen!
Biljetter släpps snart!
Arn

GÅ MED I SAC!
Sveriges Arbetares Centralorganisation är
en syndikalistisk fackförening som
organiserar alla yrken!
Självstyrande Lokala Samorganisationer
(LS) på varje ort.
Självförvaltning i stället för
ombudsmannavälde!
EN FRI
KÄMPANDE
FACKFÖRENING

JAG VILL HA MER INFORMATION OM SAC
NAMN:
ADRESS:
POSTADRESS:

Anti fascistisk Aktion (Uppsala)
och Rockcentrum

POLITISK RÄTTEGÅNG!
Torsdagen den 14/5 kl 10.30 ställs Mattias
Flyckt inför rätta i Uppsala Tingsrätt. Han
anklagas för Värnpliktsbrott (totalvägran). Ge
honom ditt stöd, kom till t i n g s r ä t t e n
(Kungsgatan 49) och beskåda spektaklet!

SOCIALISM ÄR BRA!
Sifo har undersökt vad svenskarna tycker om
socialism och kapitalism. 34 procent visade sig
tycka att socialism är bättre än kapitalism,
medan bara 26 procent ansåg motsatsen. Att så
mycket som 40 procent är osäkra beror nog på
de som säger sig företräda socialismen i det här
landet. Förvånas inte över att ni inte har hört
talas om den, för undersökningen som beställts
av Näringslivets ekonomi fakta har inte publicerats särskilt flitigt. (Källa: Dagens Industri)

TILL:
UPPSALALS
AURORAGATAN 14
743 34 UPPSALA
(TEL 018-126639, 109196)

PORTO

Handelsboden
J O R D N Ä R A
är en kooperativ butik med
ekologiska dagligvaror och
drivs av och för medlemmar

Lördagar kl 11 - 15
Välkommen !

DEMONSTRERA
. 12-30 ,

"SOCIALISM
FRIHET
UPPSALA^-öWPJ

13-30

Alsikegatan 6, 753 23 UPPSALA
Tel: 018 - 13 21 40

* Lokalt...
* Kooperativt...
* Alternativt•..
Direkt försal jning i bageriet:
Torsdagar & Fredagar kl 12 - 18
Torgförsäljning - Dombron:
Lördagar kl 11.30 - 14.3Q.-er3

NÄSTA NUMMER KOMMER
FÖRSTA AUGUSTI
KOMMUNENS NEDSKÄRNINGAR
NY SAMLARSERIE: OVILSNUTAR I UPPSALA
ALLT OM DEN (FÖRHOPPNINGSVIS) HETA SOMMAREN
OCH ÄNNU MER...
FINNS ATT FÅ PÅ STADENS GATOR OCH BOKKAFÉER, M.FL. PLATSER

W
t "&

jvs.
• «.->
v1'--*,

***^v ' ^ \ :^^g|g
% .X

V v

' "v-

w^
Ska man säga ifrån när de börjar demonstrera..

...eller ska man vänta lite?

