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försämringarna har arrangerats av sossarna
i lika hög grad.
Innan vi hunnit hämta oss från den
Det talas om seger över marknadsförsta smällen sparkar de oss i ansiktet krafterna, att den politiska makten har
igen! Vi talar förstås om det nya kris- återtagit initiativet, och liknande. Inget
paketet. Krispaketet II, det är som den nya kan vara mer fel! Vad det handlar om är en
ännu sämre uppfölj aren på en d ålig skräck- total kapitulation inför kapitalet. Alla, från
film. Plötsligt ska vi förlora två semester- Stig Malm och Ingvar Carlsson till Carl
dagar ovanpå karensdagen, höjd matmoms Bildt och Bengt Dennis, har hittills gjort
ovanpå slopade bidrag, och mer därtill.
precis vad de ekonomiska makthavarna
Och de har mage att påstå att alla ska önskat. De slickar helt enkelt SAF i röven.
Återigen bevisas det vilka som har
vara med och betala! Vad då alla? Det är
arbetarna, underklassen, pensionärerna den verkliga makten - de som har pengar.
som får betala, medan arbetsköparna, top- Det gäller inte bara nu i krisen, utan alltid.
politikarna som utformar krispaketen, De ekonomiska höjdarna bestämmer och
valutaspekulanterna som orsakat ränte- utnyttjar oss som de vill, och det politiska
krisen, ja hela överklassen inte betalar ett systemet är bara till för att städa upp
skit. Arbetsköparna får till och med påökt resterna åt dem.
Politiker som "Galne Gunnar" Hedgenom en sänkning av arbetsgivaravgiften
berg och media försöker få oss att tro att
i det senaste krispaketet. Besparing?
Över en natt har vi förlorat rättigheter det är vårt fel att det är kris. De säger att vi
som vi kämpat för i decennier, och vi kan fått allt vi pekat på utan att betala, och
vara säkra på att de två semesterdagarna vi därför måste vi lida nu. Det är ren, skär
förlorat och den karensdag vi fått bara är lögn! Sanningen är att valutaspekulanter,
bankdirektörer och dylika rika,
början. "Borgarna, igen!", är tanken som
dyker upp när man hör sånt här, men inkompetenta varelser har spelat rysk rou-

Nu är det krig!

Krönika
I varje nummer harvi en krönika, skriven
av någon utomstående. I det här numret
skriver Grettir Engilbertsson en liten
allegori om kommunen. "Sagan" hölls
ursprungligen som första maj tal i
Engelska parken efter syndikahsternas
och anarkisternas demonstration i år.

SVANSPARTIET STYR
KOMMUNEN
Pelle svanslös skulle gå till skjulet vid
Åsgränd för att hämta råttor hos Måns.
Pelle och Maja hade en skola för
kattbarnen och de fick råttor i lön.
Han knackade på.
-Tyst! Vi sitter i konferens, röt Måns.
- Vi sitter i kongress, sa Bill.
- Vi sitter på konditori, sa Bull.
- Jag skulle bara hämta mina råttor, sa
Pelle.
- Det finns inga råttor, sa Måns.
- Det är våra råttor, sa Bill.
- Vi åt upp dem, sa Bull.
- Tyst med er, röt Måns. Vi har ett
kärvt ekonomiskt läge. Varje dag
måste jag gå till bankkatten Dennis
och låna en råtta till våra löpande
utgifter. Därför har jag bestämt att vi
ska effektivisera.
- Vi ska skära ned, sa Bill.
- Vi ska skräpa ned, sa Bull.
- Tyst med er. Jag ska vara kommunstyrelseordförande, och Bill och Bull
ska vara kommundelschefer, sa Måns.

- Vi är chefer, sa Bill.
- Vi bestämmer, sa Bull.
- Tyst med er, röt Måns. Det är jag
som bestämmer. Och nu har jag bestämt att vi ska ha kommundelschefer.
Murre från Skogstibble, Richard från
Rickomberga och Fritz ska också vara
kommundelschefer. De får en råtta
var om dagen för att de hjälper oss att
bli lönsamma.
- Lönsamma var ordet, sa Bill.
- Lönsamma var just vad vi sa, sa
Bull.
-Tyst med er, röt Måns. Därför har vi
bestämt, att alla som jobbar hos oss,
måste ha svans.
- Då måste jag sluta, sa Pelle.
- Du måste sluta och du får ingen
råtta, sa Måns. Maja kan få en halv
råtta. Hon kanundervisa ungarna halva
dagen, eller också kan hon hoppa över
vartannat ord.
- Men vi måste också ge kattungarna
mjölk att lapa i skolan, sa Pelle.
- De behöver ingen mjölk i skolan, så
Måns. De kan få betyg i stället.
- Vi fick alltid ettor, sa Bill.
- Nu är vi chefer, sa Bull.
-Tyst med er, röt Måns.
- Men det har kommit några svarta
kattungar från Egypten till skolan.
Jag är bra på att lära dem kattsvenska,
därför att jag också kan kattegyptiska,
sa Pelle.
- De ska skämmas, sa Måns. Alla
katter ska vara grå som jag. Det har
jag bestämt.

lett med våra pengar under be!a åttiotalet.
De förlorade, men de siktade på oss.
Den här tidningen ska komma ut till
LO:s protestdag, Rättvisedagen, den 6
oktober. Det var inte länge sen LO var
bittra motståndare till karensdagar, och
nästan alla medlemmar är det säkert fortfarande, men LO:s ledning har alltid gått
i SAP:s ledband. Det är därför alla stora
försämringar för arbetare på senare år, har
kunnat ske bara under socialdemokratiska
regeringar. Och det var därför borgarna
behövde hjälp av sossarna för att genomföra krispaketen. Vad skulle ha hänt om
LO sagt nej? Det ska bli intressant att se
hur de försvarar Carlsson & co den här
gången. Eller ska de för en gångs skull gå
emot moderpartiet?
Det är dags att inse att politikerna,
även sossarna, bara är ute efter makt. De
skiter i dig! Vi måste göra oss av med
dessa, våra självutnämda företrädare,
innan vi kan komma åt våra verkliga fiender i överklassen. Krispaketen är en krigsförklaring mot arbetarklassen och alla fattiga. Nu är det dags att SLÅ TILLBAKA!
- Vi är randiga, sa Bill.
- Randiga är vi, sa Bull.
- Tyst med er, röt Måns.
- Men hur ska de lära sig kattsvenska?
sa Pelle.
-Alla ska lära sig kattengelska i stället. Då kan vi gå med i Kan-EG. sa
Måns.
- Varför ska vi det? sa Pelle.
- Vi får rota i soptunnorna, sa Bill.
- Vi får rota i alla soptunnor, sa Bull.
- Men vad ska jag och Maja leva på?
sa Pelle.
- Du kan gå till Gullan från Arkadien
och få strömming. Hon har ett
socialkontor. Hon har inte så mycket
att göra längre, för jag har bestämt att
Gammel-Maja i domkyrkotornet själv
kan komma ned och hämta sin strömming.
- Men strömmingen räcker inte till åt
oss och våra ungar, sa Pelle.
- Då kan Maja sluta i skolan och
komma till oss och skriva maskin, sa
Måns. Då blir hon lönsam.
- Lönsam var ordet, sa Bill.
- Lönsam var just vad vi sa, sa Bull.
- Nu går jag, sa Pelle. Jag ska gå och
demonstrera på första maj.
- Det kan du inte. Jag har bestämt, att
maj skabörjamedandramaj, saMåns.
Då kan ingen hitta på dumheter.
- Hur kan du bestämma det, sa Pelle.
- Jag är partisekreterare i svanspartiet,
sa Måns.
- Hej då, sa Pelle.

G.E.

RIOT NEWS
Upplopp, kravaller har alltid
förekommit som en yttring av folks
missnöje och raseri. Detta är inte
alltid något dåligt, tvärtom, ett upplopp kan vara början på något
mycket bra, t ex en revolution. Men
de kan också användas av välorganiserade grupper för att manipulera med folks åsikter, t ex SA som
förberedde nazisternas maktövertagande i Tyskland. Detta år, liksom alla andra, har det varit flera
stora kravaller och upplopp runt
om i världen. Vi har valt att ta upp
två av dessa. Ett där årtionden av
rasistiskt förtryck exploderade i
våldsamma upplopp, Los Angeles
upploppen, och ett där vad som
kunde ha varit menlösa fascistkravaller nu har på grund av
rasistiskt politik från landets regering blivit en verklig fara, de fascistiska kravallerna i Rostock.

L.A.
Vid det här laget känner nog alla
till domen mot Rodney King och de
efterföljande upploppen i Los Angeles. Dessa upplopp sägs bero på "att
några kriminella element utnyttjade
en orolig situation". Detta är förstås
lögn. De verkliga orsakerna bakom

upploppen är årtionden av förtryck
och apartheid, att säga att domen mot
Rodney King skulle vara den enda
orsaken är att bagatellisera det inträffade. Det var bara den tändande gnistan som satte eld på missnöjet hos
befolkningen i gettona. Det var snarare inställningen, "nu jävlar så ska vi
visa dom och ta tillbaka lite av allt de
snott av oss!", som låg bakom
våldsamheterna. I samband med
upploppen fanns många glädjande
tecken. Bl a att de två största gängen,
Crips och Bloods gick ihop, och istället för att skjuta på varandra gick med
förenade krafter för att göra upp sina
verkliga fiender, kräken i Los Angeles-polisen och andra representanter
för etablissemanget.
Los Angeles poliskår har länge
utmärkt sig för sin feghet och brutalitet, det är inget nytt. Men att fyra
snutar kan slå och sparka på en liggande man och trots att de blir filmade, ändå inte bli fällda, var en
överraskning i alla fall för USA:s
medelklass. De fick nu bevis på vad
de svarta i gettona länge har hävdat,
att i dessa områden är polisen bara ett
gäng bland andra.
Att etablissemanget med Bush i
spetsen inte fattat ett dugg av det som

hänt förstår man av detta citat: "Det
som vi har sett hända i Los Angeles
har ingenting med medborgerliga rättigheter att göra. Upploppen där skedde
inte i försvar för jämlikhet, de var
ingen protestmanifestation, utan renodlad brutalitet, iscensatt av slynglar
och uppviglare".

ROSTOCK
I Tyskland har det sedan flera år
tillbaka förekommit våld mot invandrare och flyktingar. Att detta ökat på
senare tid har blivit uppenbart för
många, det har nämnts siffror som
2600 våldsdåd mot invandrare bara i
år. Det som blir tydligare och tydligare är att fascisterna får stöd av regeringen och därigenom så småningom också en större del av folket.
När fascisterna spöar flyktingar i Rostock säger regeringen i Tyskland att
man "har ett flykting problem". Alltså
inte att man har problem med fascister
utan att det är flyktingarnas fel att
fascisterna försöker ha ihjäl dom. På
samma sett skylls arbetetslösheten och
bostadsbristen på flyktingarna, man
försöker komma undan den verkliga
orsaken, regeringens katastrofala
återföreningspolitik. När fascisterna
attackerar flyktingförläggningar börjar regeringen diskutera direktavvisning. Tydligare signaler kan de knappast få.
Vi kan se en liknande utveckling
här i Sverige. När Kosovo-albanerna
pekas ut som brottslingar, håller
invandrarministern och därmed också
regeringen med om detta, i bästa fall
säger man att det är "bra att man har en
debatt om detta problem". Man säger
ingenting om vad det verkligen handlar om: rasistiska lögner! *
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FOLKMAKT

Kriget har börjat! Så inleds ett
fyrasidigt flygblad från gruppen Folkmakt i Stockholm, som redaktionen
fick i somras. Kriget man pratar om är
det krig som regeringen och näringslivet för mot vanligt folk. Regeringens extrema svångremspolitik, som
nyligen fått stöd även av socialdemokraterna, och näringslivets massavskedanden är bara några av deras vapen.
Folkmakt, som bildades för ett
drygt år sedan, har inspirerats av den
brittiska klasskampsrörelsen Class
War Federation. CWF har verkat i tio
år i Storbritannien, där de till
etablissemangets förtret haft stora
framgångar med sin intelligenta och
rättframma propaganda.
Flygbladet fortsätter med att berätta om det rebelliska Europa, EG-

mytens baksida; våra verkliga bankrånare, de övergödda bankdirektörerna som fifflat bort oändligt mycket
mer ände väpnade rånarna stulit; Sveriges ända direkt demokratiska fackförening ,SAC Syndikalisterna; och
mycket mera.
Vi anser att Folkmakt verkligen är
något som behövs. Hela vänsterrörelsen har länge präglats av en medelklass-syn på samhället, där
kämpandet är mer till för att dämpa
det egna samvetet än att verkligen
förändra. Folkmakt utgår i stället från
underklassens eget perspektiv.
Flygbladet avslutas med den
informationsruta som ni finner längre
ner på denna sida, där Folkmakt kort
beskriver sig själva, sina mål och syften. •

SAXAT UR FLYGBLADET

EAT THE RICH
Familjen Wibble har ett matkonto
på 12 000 kronor per månad. Det är
lite mer än vad en undersköterska
tjänar före skatt. Och Wibble har mage
att föreslå att vi alla ska spara en
årsinkomst!

Samhället vi lever i är uppdelat i klasser baserade på rikedom och makt: den styrande överklassen,
medelklassen och arbetarklassen. Denna samhällsordning är orsaken till de flesta problem vi
upplever världen över. Detta kan bara lösas genom att arbetarklassen tar makten från överklassen.
För det krävs klasskamp.
Den socialdemokratiska reformismen fungerade bara så länge det fanns ekonomiskt utrymme att
ge oss välfärd. Kommunismen har visat att den inte är något alternativ, utan bara ett nytt satt att
förtrycka människor. Den frihetliga socialismen är det enda alternativet till kapitalismen.
En verklig förändring kan baraske genom att vi organiserar oss, icke-auktoritärtoch federalistiskt,
för att själva ta itu med de problem vi upplever, genom att använda direkt aktion mot de institutioner
som orsakar dem. Det finns inget alternativ.
Lagarna är överklassens vapen och måste brytas när behov uppstår. Överklassen tjänar på att vi
splittras pga ras, kön, ålder, att man tillhör olika grupper typ punkare, hiphopare, bulor, vilket
fotbollslag man håller på och liknande. Vi måste övervinna dessa barriärer.
Vi anser att politiken måste utgå från vardagslivet och inte från högtravande teorier utan kontakt
med verkligheten.
Folkmakt är en anarkistisk grupp som vill verka för att sprida dess idéer.
Kontakta: Folkmakt, Box 2085, 171 02 Solna.

GA MED I SAC-Syndikalisterna!
EN FRI
KÄMPANDE
FACKFÖRENING
Sveriges Arbetares Centralorganisation är landets enda syndikalistiska fackförening, och den
organiserar ALLA yrken!
LOKAL STREJKRÄTT • MEDLEMSDEMOKRATI • LOKALT SJÄLVSTYRE • SOCIALISM
Uppsala LS, Aurorag. 14, 743 34 UPPSALATel. 018-226639,209196

Med

som kampform

Det hände saker iLinköpingi somras. i livsfientliga projekt. Och vapenproIenmånadhöllsettGreenhamCommon- duktionen hänger ihop internationellt.
inspirerat avrustningsläger,riktatmot Teknologi som forskas fram till JAS
JAS-projektet Deltagarna ville visa på här i Sverige kommer att användas av
det absurda, livsfientliga resursslöseri mer "krigsbenägna" länder. Det var
som vapenproduktion innebär. Detgjorde också ett internationellt läger med
de bl a genom symboliska icke-våldsliga deltagare från England, Tyskland,
aktioner. De var så genomsnälla att de Danmark, Italien och Holland.
inte ens ropadenågraslagord, ochnågon
Metoderna och formerna är en
verklig avrustning blev aldrig av. Ända central del i er kamp, berätta om
dömdesfleraav demtillfängelsestraff, dem.
det har aldrig hänt avrustningsaktivister
Icke-våld kombinerat med öppeni Sverige tidigare.
het har varit grundläggande. Att möta
Massmedia varförståsinteså duktiga människor med respekt även om vi
på att lyfta fram den massiva och ovanäga har olika åsikter. Att inte tillfoga psyprotest som lägret var. Och de kiskt eller fysiskt våld. Vi använder
anmärkningsvärt hårda straffen har inte ens slagord eftersom det kan uppknappt noterats, trots att det tyder på en fattas som våldsamt. Vapen kan inte
stor förändring av samhällets attityd lösa konflikter. Vi kan bara nå vårt
gentemotfolkligtmotstånd Vityckerdock mål genom att inte använda våld. Målet
att lägret var en intressant tiändelse ur är att komma överens, att även de på
många aspekter. Vi pratade med Pia
Lundin och Igge Olsson som var med
Vad var tanken bakom
avrustningslägret?
Idén kom till stor del till på en
SAC-kurs om antimilitarism, civil
olydnad och icke-våld. Ett femtontal
personer började jobba med lägret
efter den. Civil olydnad handlar om
att ta saken i egna händer, och inte be
andra att göra. Från teori till praktik
här och nu genom att använda den
makt som vi egentligen har. Och det
är vi som inte vill ha vapen som måste
börja avrustningen, beslutsfattarna
kommer inte att göra det åt oss.
Lägerformen gjorde det möjligt
för en större grupp människor att göra
aktioner. Tidigare avrustningsaktioner i Sverige har utförts av små grupper.
Vilka ville ni nå med lägret?
Dels människor som tycker likadant, för att uppmana dom att ta till
effektivare kampformer. Sen även
andra för att visa att konflikten finns alla vill inte producera vapen. Ett sätt
att få folk att reagera, lyssna och ta
ställning.
Varför just avrusta JAS?
Vi är emot vapenproduktion, och
JAS är en tydlig symbol för den. JAS
finns i folks medvetande eftersom
mycket debatt har förts kring det. Det
handlar om stora resurser som satsas

SAAB ska avrusta. Därför måste vi
visa dem respekt och inte göra så att
människorna personligen känner sig
hotade, bara deras verksamhet. Vi
dolde aldrig våra intentioner utan informerade polisen, SAAB och press
om vad vi tänkte göra och även att vi
inte tänkte låta oss stoppas.
Våra organisationsformer går ut
på att få ett demokratiskt beslutsfattande. Den starke får inte ta över, även
de blyga ska våga yttra sig. Då krävs
det att diskussioner och beslut görs i
små sj älvbestämmande grupper. Först
då kan man verkligen bli överens fatta
konsensusbeslut.
En
koordineringsgrupp med en representant från varje basgrupp samordnade
åsikterna när det behövdes. Då bollades ställningstagandena från basgrupperna till koordi-neringsgruppen
för ett enhetligt beslut, och tillbaka till
basgrupperna. Den proceduren gjor-

des om tills ett konsensusbeslut var
fattat.
Hur många var ni?
Totalt deltog 220 personer. 25 var
med under hela tiden. Under samma
tillfälle var det 70 som flest.
Vilka aktioner gjorde ni och
vilka straff har ni fått?
En folkdansaktion med dans utmed en landningsbana ackompanjerat av flöjt. En lekplatsaktion då man
satt en gunga i ett drakenplan och
anlade sandlådor och hopphagar.
Odlingsaktion - det planterades grönsaker inne på området, Nord-Syd aktionen då en modell av ett JAS-plan
grävdes ner som en symbol för en
modern stridsyxa. En sångaktion fredssånger sjöngs av människor
formerade som ett fredstecken. Samt
ytterligare några mindre aktioner.
Hittills har sju fängelsestraff
utdömts på 2 veckor till 2 månader
beroende på tidigare lagöverträdelser
och ambitionen att göra nya. Alla har
inte blivit dömda än. Det har aldrig
tidigare dömts ut fängelsestraff för
den här typen av civil olydnad, trots
att det har gjorts regelrätta
avrustningar tidigare. T ex I Eskilstuna för ca två år sedan, då förstördes
ett Carl-Gustav granatgevär med bara
böter som juridisk påföljd. Vi har
blivit dömda för brott mot lagen av
samhällsviktig anläggning med
maxstraff på ett år, en riktig avrustning kan komma att räknas som sabotage med maxstraff på fyra.
Vilka slutsatser har ni dragit av
dom hårda straffen?
Polisen hade satsat 2 miljoner och
säkert hade även SAAB satsat stora
•belopp för att förhindra en avrustning. Vi lyckades ändå ta oss in och
göra flera aktioner. I rätten fördes
argumentet att "bevara den allmänna
laglydnaden" fram. Att de höjde straffen ser vi som ett tecken på att våra
metoder var effektiva. Uttalandet som
ÖB gjorde om att aktionerna kunde
"riskera att skada förtroendet för hela
JAS-projektet" visar också att vi lyckats bra med att utmana makten.
Ser ni på själva tagandet av straffet som en del av era metoder, som
nåt som har en funktion i sig?
Vi önskar inte att bli straffade men
forts på sid 6
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VÄXTHUSEFFEKT & VÄSTERLED

Trots att massbilismen är förödande för miljön byggs det just nu
vägar som aldrig förr. Det sker i
lågkonjunkturens namn och efter
det västerländska ekonomiska tänkandets lagar. Nya vägar sätter fart
på det mesta.
Här i Uppsala har en trafikaktionsgrupp kört i gång på allvar nu
i höst. Först var intresset fixerat vid en
kringfartsled - Västerleden. En speciellt idiotisk sådan med tänkta tunnlar
under Flogsta, Eriksberg och stadsskogen, med tillhörande ventilationsskorstenar. Vägen ska också gå genom det flitigt använda grönområdet
Ekebydalen. Falska rykten sa att beslut om den skulle tas 31 augusti. En
vecka innan började en panikmobilisering som utmynnade i torgmöten, dörrknackning, politikerutfrågningar och namninsamlingar.
Varefter vi har fått reda på mer
om trafikplanerna i Uppsalas trakter
har inriktningen blivit en annan. Det
handlar inte längre om att stoppa en
otrevlig vägs byggande utan om att få
ett slut på all ytterligare vägutbyggnad.
Jag som är relativt ny i stan visste
tills nyligen ingenting om trafikplanerna i Uppsala. Men jag kunde just
tänka mig vad de i stort gick ut på.
Vatten på kvarnen. Öster- och Västerled, förlängd Bärbyled i norr. Uppsala
ska omslutas av en stadsring, ett system av sammanknutna kringfartsleder,
i framtiden är det tänkt. Dessutom ska
en helt ny sträckning av E4:an (Uppsala - Gävle) göras. Bilarna ska bort
från de mer centrala delarna av staden, så långt sträcker sig visionerna.
Man brukar dock inte lyckas så bra
med ens det genom att bygga fler

vägar. Det stimulerar bara en fortsatt
trafikökning samtidigt som vi bygger
fast oss i ett orättfärdigt system.
Faktum är att en fortsatt satsning
på vägtrafik är katastrofalt enfaldigt,
likväl pågår den. Öresundsbron, fler
motorvägar och kringfartsleder är
delar av den. En utveckling som västeuropeiska storföretag med direktörsklubben, The Roundtable of European Industrialists*, i spetsen arbetat
hårt för.
För de transnationella bolagen är
det nämligen begrepp som "just-intime" och "mager produktion" som
gäller. Dvs fabriksenheterna förses
varje dag med de delkomponenter som
behövs för produktionen. Lagerkostnaderna minimeras och konkurrenskraften ökar. Den japanska just in-time-principen sätter också hård
press på arbetarna, som är tvingade att
klara av en viss arbetsmängd på en
begränsad tid, för att leveranserna ska
komma just-in-time till nästa hållplats. För den här typen av produktion
krävs snabba, säkra och flexibla transporter - lastbilar.
Västvärldens massbilism är ekologiskt ohållbar eftersom den kräver
såna enorma energimängder. Det spelar ingen roll om vi byter ut bensinen
mot nåt annat, konsekvenserna för
miljön är ändå förödande. Dessutom
kan vi i I-länderna bara med rasistiska
argument göra anspråk på att fortsätta
använda 75% av naturresurserna när
vi bara är 25% av världsbefolkningen.
Vägtrafikens utsläpp är idag i väsentlig grad orsak till växthuseffekten,
försurning, skogsdöd, övergödning
(av t ex havet) och det växtvävnadsförstörande markozonet.

* Ett sällskap av 27 industrimagnater
med PG Gyllenhammar som en av frontfigurerna. De sysslar med strategi och
påtryckning. Öresundsbron och Scanlink
är exempel på deras verk, allmänt har de
skrämmande framtidsvisioner. Dem kan
man läsa om i Alternativ Stads "Gyllenhammars och SAF:s framtidsplaner", -k

M e d snä\\het...(forts från sid 5)
vi arbetar mycket med att övervinna
rädslan för straffet och motverka straffens verkan. T ex genom stödaktioner
och brevskrivning till de som sitter
inne, och hjälpa till att göra nåt konstruktivt av fängelsetiden med sånt
som fortsatt fredsarbete. Utmätning
efter böter och skadeståndsdomar kan
förhindras genom att vi t ex äger gemensamt i föreningsform.
I rätten ber vi inte om nåd eller är

ångerfulla, utan stolta. Det är domstolen som får pröva sina samveten och
fråga sig hur hårt dom törs döma. Vi
hoppas att de hårda straffen inte har
en avskräckande effekt. För vi vill
förstås bli fler, och då blir det problem
för rättsväsendet både praktiskt och
ekonomiskt och dessutom för statens
samvete. Straffen höjs men fängelserna fylls av snälla, fredsälskande,
icke-våldsliga människor...
Hur går ni vidare?

Det förbereds aktioner vängruppsvis inför rättegångarna i höst. Och om
några veckor kommer vi att besluta
hur vi ska gå vidare , eventuellt blir
det ett läger nästa sommar också. Vi
har gjort ordentliga utvärderingar som
kan användas för att göra ett bättre
läger. Och vi vill ju avrusta JAS på
riktigt. Det blev aldrig av den här
gången, eftersom vi ville förbereda
oss bättre när det blev så oväntat höga
straff. •

En globalt hållbar utveckling
innebär att vägtrafiken måste minskas med 80-90%. En globalt hållbar
utveckling innebär ett nytt transportsystem baserat på energisnåla tåg,
spårvagnar, bussar, båtar och cyklar,
och vätgasmotorer i de få kvarvarandebilarna. Men det är inte tillräckligt. Vi måste också minimera transporterna genom att decentralisera samhället, så att det mesta produceras i
närheten av var det konsumeras.
Kommunfullmäktige vill ta beslut om sin stadsring i december för
att kunna foga sina planer till Vägverkets i tid. Vägverkets remisstid för
den nya E4-dragningen (upptill
Mehedeby) går ut 31 december. Och
lägger man därtill till det forcerade
tempo som man bygger vägar i idag så
förstår man att det är bråttom med
motarbetet.
Det är vi sluga varelser som inte
arbetar för profit, marknadsandelar,
konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, utan för en värld i ekologisk
balans och en dräglig tillvaro för alla,
som måste se till att utvecklingen blir
ekologiskt hållbar. Därför är det så
viktigt att förhindra fortsatt vägutbyggnad.
Vi kan börja här i Uppsala...
Anna Stugvard

Gunnar v/s Gatans Parlament
Lördagen den 23:e maj, en solig
vårdag, hade föreningen Uppsalas
Framtid ett offentligt möte på stora
torget. Uppsalas Framtid bildades
för att kämpa emot de nedskärningar som den borgeliga
kommunledningen planerade och
delvis redan har genomfört. Man
har haft en mängd informations- och
propagandamöten och dessutom gett
ut pamfletten Blåsningen, som handlar om kommunledningens sätt att
räkna om budgeten för att kunna motivera sina enorma nedskärningar.
Vid just detta möte hade arrangörerna kommit på den lysande idén att
låta mötesdeltagare och förbipasserande skriva små "hälsningar" på
enorma vykort som senare levererades till finanskommunalrådet Gunnar
Hedberg (m) och kommunens
personalnämnds ordförande Per Bill
(samma parti).
Vykorten var fyllda av berättigad
och nog så bitsk kritik av dessa båda
herrar, men detta berörde varken Per
eller Gunnar, åtminstone inte vad de
visade. Trots detta var händelsen en
av huvudnyheterna i följande måndags UNT, ett meddelande på varje
vykort var nämligen så formulerat att
både Gunnar och Per kände sig hotade. Dessa lydde: "Snart faller bilan
för dig, Bill!" och "Vi är efter dig
Gunnar, akta dig!".
Det blev som sagt ett jävla rabalder om det här. Kommunal-höjdarna
uttalade sig, insändare skrevs, osv.
Gunnar sa att: "De (hotelserna) är
synnerligen olustiga och framkallar
en stämning som vi inte är vana vid...
Jag har tidigare upplevt Uppsalas
Framtid som en seriös organisation,
som på ett konstruktivt sätt försökt
komma med praktiska lösningar. Nu
har man låtit gatans parlament komma
till tals". Uppsalas Framtids ordförande, Lars-Olof Hellgren, gjorde ett
lamt uttalande om att han tog "avstånd från de hot vi tyvärr förmedlade", och kunde inte ens bita ifrån sig
tillräckligt för att säga vem den riktiga
skurken i dramat var. Betydligt bättre
uttryckte sig. en insändarskribent i
UNT ett par dagar senare:
"Äntligen har 'vibrationerna' i
Uppsala nått fram till Gunnar Hed-

Gunnar Hedberg
Nämndemannavägen 8
757 57 UPPSALA
Tel. 018-425012
berg.' En otäck stämning som vi inte
är vana vid', var hans ord i tidningen
när han kommenterade folkets vykort. (...)
Denna 'otäcka stämning' har hela
våren hängt över stora delar av Uppsalas befolkning, sedan han och hans
kolleger i kommunledningen gått ut
med en politik som äventyrar våra
barns trygghet och själva livsuppehället för många varslade. (...)
Närjagjämför konsekvenserna av
kommunledningens 'påhitt' meddetta
'påhitt' från Uppsalas Framtid, undrar jag stilla var de verkliga terroristerna finns."
Vi håller naturligtvis med om att
de får skylla sig själva.
Insändarskribenten skrev i och för sig
att de "otrevliga meddelande" borde
ha kryssats över, men vi undrar om
man inte kan föra resonemanget ett
steg längre och säga att när de hotar
oss (med varsel, slakt av omsorgen,
osv.) så kan vi mycket väl svara med
samma mynt.
För att få ökad klarhet i saken
sökte vi upp den man som är ansvarig
för båda "uttalandena". Med Slå
Tillhakas lysande undersökande journalistik var det en smal sak att hitta
honom. Han ställde villigt upp på en
intervju. För enkelhetens skull kallar
vi honom med Gunnar Hedbergs ord
för "Gatans Parlament".
ST: Hur känns det att utnämnas
till Gatans Parlament av självaste
finanskommunalrådet?
GP: Ja, det är klart att det känns
bra. Det är inte alla som har en så fin
titel. Det känns speciellt trevligt eftersom han menade illa.
ST: Vad tycker du om UNT:s skriverier kring det här? Var de inte lite
överdrivna, med tanke på att dina små

Per Bill
Tiundagatan 45
752 30 UPPSALA
Tel. 018-509142
rader ansågs viktigare än hela Uppsalas Framtids aktion?
GP: Visst var de överdrivna, men
det var ju bara roligt. Däremot gillar
jag inte att bli felciterad! Jag skrev
"Vi är efter dig Gunnar, akta dig!",
inte "passa dig!" som UNT skrev.
ST: Vi förstår, men varför skrev
du sådär över huvud taget?
GP: När jag kom till stora torget
den där dagen och såg vad som var på
gång, så tyckte jag genast att det var
en kul idé. Men såna där saker är ofta
helt tandlösa. Politiker skiter faktiskt
i vad folk tycker, och det visade sig ju
att det behövdes hotfulla formuleringar för att de skulle reagera.
ST: Som avslutning, har du något
att säga till Gunnar, Per eller kanske
hela kommunledningen?
GP: Jo, j ag har en sak att säga både
Gurra och Perra. Om ni blev rädda så
förtjänade ni det verkligen, men ni
kan lugna ner er nu. Jag skulle aldrig
riskera min frihet bara för att komma
åt nollor som er.
ST: En sista fråga, i ditt "meddelande" till Gunnar skrev du "vi", inte
"jag". Var det flera som stod bakom
det.
GP: Jag var ensam när jag skrev
det, men jag vet många som känner
precis som jag för de rika, självbelåtna idioterna som styr här i staden.
Vi vill skriftligen tacka Gatans
Parlament för intervjun och önska
honom och hans vänner lycka till i sitt
framtida politiska arbete.
*

*

*

*

*

Om du också vill skicka hälsningar
till Gunnar eller Per, uppmanar vi dig
att använda de adresser och telefonnummer som återfinnes ovan. -k

H u r tänker en fascist?
Den svenska fascismen
heter sedan 40 år tillbaka Per
Engdahl och bor i Malmö. Per
Engdalhs organisation Nysvenska rörelsen (NSR) har sedan krigsslutet
varit Sveriges enda renlärigt fascistiska organisation. Nuförtiden har Nysvenska rörelsens medlemmar en
medelålder som ligger långt över pensionsåldern, det går med andra ord
trögt med nyrekryteringen. Under de
senaste 10 åren har man lyckats få
uppmärksamhet endast vid ett tillfälle. Detta i samband med folkomröstningen i Sjöbo 1988, då John
Wilthorns och Göran Englunds (den
senare ledamot av Nysvenska rörelsens förbundsråd) lilla skrift "Sjöboett demokratiskt föredöme" delades
ut till alla kommuninvånare. I övrigt
har det åtminstone under 80-talet, varit tyst om NSR.

SFKO
Sveriges första fascistiska organisation, SFKO (Sveriges Fascistiska
Kamporganisation), bildades redan
1926. Organisationen var till en början väldigt påverkad av den italienska
fascismen- man kopierade till och med
de flesta av artiklarna till sin egen
tidning "Spöknippet" direkt ur italienska fascisttidningar. Den enda
större skillnaden mellan de italienska
och de svenska fascisterna var att
SFKO redan från början var antisemiter, något som kom först senare i Italien. Efter ett besök vid partidagarna i
Nurnberg (Tyskland) 1929,bytteman
namn och skjortfärg. SFKO blev Nationalsocialistiska folkpartiet och
svarta skjortor blev bruna.
Åren 1931-1941 fanns i Sverige
ett antal olika fascistiska organisationer, vilka tidvis bedrev ett intensivt
samarbete med olika nazistgrupper,
(ex Sveriges Nationella Förbund).
1941 bildade Per Engdahl Svensk Opposition, som bl a ägnade sig åt att
registrera judar och värva folk till
Waffen SS. I samband med krigslutet
bytte man namn till Nysvenska rörelsen -Svensk Opposition hade under
kriget stött Tyskland lite för öppet.
Sin störta betydelse hade NSR på
50-talet då organisationen fick ett visst
tillskott av medlemmar från andra

Den gamle fascisten Per Engdahl möter en ny förmåga från Riksfronten.
svenska grupper som lades ner i sam- medlemsantal ständigt sjunkit, men
band med krigsslutet. Per Engdahl organisationen är kanske ändå inte
blev på den sk Malmökonferensen helt ute ur leken. Per Engdahl har, pga
(1951) vald till chef för den Europe- sin tidigare betydelse, enormt anseiska Sociala Rörelsens (även kallad ende inom den svenska extremhögern
Malmörörelsen) internationella och kan komma att fungera som en
förbindelsekontor, som låg i Malmö. samlande gestalt. Detta förstår man
Malmörörelsen var ett första försök inte minst när man studerar det seatt efter kriget ena den Europeiska nastetillskottet bland svenska fascistfascismen/nazismen i en internatio- organisationer.
nell samarbetsorganisation. Att Per
Engdahl kom att höra till de ledande
FSF
inom denna organisation måste vara
Föreningen Sveriges Framtid
den svenska fascismens största fram- (FSF) talar ofta om Per Engdahl som
gång någonsin- på hemmaplan har det den svenska korporatismen fader och
varit tunnsått med framgångar.
publicerar regelbundet utdrag ur hans
Sedan börjanav 60-talet har NSR:s skrifter.

FSF bildades i Nacka 1989 av diska symboler och mytologiska moFASCISMENS IDEOLOGI
avhoppade NRP:aren Leif Larsson, tiv.
Borta är också Leif Larsson och
vilken tidigare fungerat som ledare
Organismtanken
för RAG, RiketsAktionsgrupp, (Nord- hans små betraktelser om politiken,
Staten
utgör en personlighet med
iska Rikspartiet, NRP:s "stormtrup- han sitter nämligen i fängelse för grov
egen
vilja
och en bestämd kallelse.
misshandel. Enligt ett flygblad som
per").
Statens
vilja
tolkas och förstås av eliFSF, som sprider ett invandrar- föreningen distributerar har Larsson
ten,
fascisterna,
som för ut den till
fientligt och öppet antidemokratiskt försvarat sig mot en "anfallande pöfolket.
Staten
ses
som en kropp och
budskap har fått en hel del uppmärk- bel av bogar och landsförrädare". Han
samhällets olika grupper ses som lemsamhet det senaste året. Dels i ett par måste försvarat sig rysligt bra eftermar. Detta gör det fascistiska samhälTV-program, därblandannat avslöja- som han dömdes till 18 månaders
let statiskt, eftersom alla konflikter
des att medlemmar i FSF fungerat fängelse och 15 000 i böter enligt
och snabba förändringar ses som hot
som livvakter åt den franske historiere- Rikslarm. Flygbladet avslutas med
mot statens bestånd. Enligt organismvisionisten Robert Faurisson vid hans följande lilla käcka devis:
tanken kan ju staten bara förändras
Sverigebesök och dels i ett antal artikgenom långsam "organisk" utveck"Efter den vita revolutiolar, bl a i Aftonbladet där rörelsens
ling. Detta leder inte till folkgemennen kommer naturligtvis såväl
väpnadegren, "Gardet", poserademed
skap och klassamhällets död som de
Larsson som övriga vita
k-pistar och Ak-4:or. FSF har haft en
moderna fascisterna påstår utan beolycksbroders gamla nämndeviss verksamhet även i Uppsala, vilfäster istället den nuvarande sociala
män, domare och åklagare att
ket man kunnat märka på de fascisordningen.
ställas inför rannsakning av
tiska budskap som klistrats upp här
folkdomstolarna".
och där i staden. I sambandet med den
Det korporativa styret
I stället för dikter hade man i det
stora skinheadskonserten i våras hade
De olika näringsgrenarna kan med
senaste numret bl a en artikel om
föreningen ett torgmöte i Uppsala.
FSF:s tidning "Sveriges Framtid" mordet på Syd-Afrikas vita själ av stöd av organismteorin ses som lemger ett mycket förvirrat intryck. Tommy Rydén pastor i kreativistens mar på samhällskroppen. MetallInvandrarfientliga artiklar samt långa kyrka som är en mycket, för att inte arbetarna anses ha mer gemensamt
utläggningar om rasbiologi, AIDS och säga extremt, bisarr religiös rörelse. I med sina arbetsköpare än med andra
korporatism blandas medav medlem- artikeln förklaras att den vita regimen arbetare. Därför skall de tillhöra
marna egenhändigt hopknåpade dik- i Sydafrika består av rasförrädare och samma organisation. Sådana organisationer skall enligt den faster och små betraktelser
av Leif Larsson, där han Drag svärdet ur skidan av Torulf Magnusson cistiska teorin kunna ta över
delar av statens funktioner.
bla jämför den svenska Karoliner drog tram i gyttja och slam,
Enligt Riksfronten skall de
politiken med serie- genom skog, över stäpp, till lands och i skepp
bland annat ta över riksdasystemet i fotboll. Som Känn arvet, känn styrkan ur nordiskt blod.
gens funktion genom att
exempel på den usla poBlås framåt för folk och fosterjord!
medlemmarna i en korpoesi man regelbundet puration väljer korporationsblicerar kan dikten Kampen för oss nordmän en helig gåva är!
ledare som fungerar som
"Drag svärdet ur skidan" Ett arv från forntid som vi stolta bär.
riksdagsmän. Detta får enav Torulf Magnusson Mot förtrycket utgör vi en ädel reaktion
ligt RF den positiva effeknämnas.
För friheten vi höjer vår ton!
ten att bara den produktiva
Trots det patetiska
intryck tidningen ger, kan man ändå i kryptokommunister. Att 70% av de delen av befolkningen får rösträtt.
viss mån förstå att FSF lyckats locka vita röstar ja till förhandlingar med "Fyllon, narkomaner, prostituerade
till sig en del medlemmar. Detta pga den svarta oppositionen kan enligt kriminella mfl ingår ej i korporationer
att de i jämförelse medNRP och VAM, Rydén i hög grad förklaras av det och står följaktligen utanför beslutssom för att använda sig av Leif Lars- judiska inflytandet. En annan artikel processen".
Liknande tankar har på senare tid
sons vokabulär kan sägas spela i handlar om historierevisionism och
samma division som FSF; verkar hyf- lömska judar som styr "så gott som all förts fram av PG Gyllenhammar, som
vid ett uttalande tidigare i år sa att
sat sansade. Man har lyckats undvika massmedia och sk kultur".
De fosterländska bilderna har bytts svenska arbetare snart skulle förstå att
bisarra sammansvärjningsteorier och
de hade mer gemensamt med sin arjudehat och främst predikat stopp för ut mot taffligt utförda teckningar med
betsköpare än med arbetare i andra
invandringen. Detta har dock ändrats rasistiska motiv.
på sista tiden. I somras bytte man
FSF/Riksfronten har i och med länder. Dessa beskrevs som fiender
namn på såväl organisation som tid- denna scenförändring definitivt läm- vilka företagens ledning och arbetare
ning. Numera kallar man sig för Riks- nat marken och verkar numera sväva tillsammans skulle bekämpa.
Systemet med korporationer ledde
fronten (RF) medan tidningen bytt omkring i det något slags permanent
namn till Rikslarm. I samband med LSD-rus, liknande det som VAM och i Italien inte på något sätt till att arbetarna kunde ta över delar av samhälnamnbytet förändrades tidningens stil NRP befunnit sig i hela tiden.
let. Det som hände var att statsledradikalt. Borta var de fosterländska
dikterna och teckningar med fornnor-

ningen blev herre över alla tillåtna
yrkesorganisationer.

Nationalismen
Staten, den kollektiva organismen,
är enligt den fascistiske ideologen
Alfredo Rocco ständigt i kamp med
andra stater. Genom naturligt urval
sållas de starkaste och mest dugliga
staterna ut. Kriget är enligt Mussolini
ett av de högsta tillstånden: "Endast
kriget bringar all mänsklig energi till
sin högsta spänning och sätter adelsmärket på de folk som har mod att
möta det."

Handlingen som idé
Kriget anses som vi redan sett som
det högsta tillståndet. På det politiska
planet gäller samma sak. Politiken är
en kamp där den starkaste vinner.
Medlet han använder är våld. Fastän
fascismen till sin grund är konservativ, bevarandet av det bestående och
staten som organism betonas ju, är
rörelsen paradoxalt nog revolutionär.
Demokratin förkastas eftersom
den bara leder till intellektuellt käbbel. Handlingen upphöjs till ideologi.
Handlingen, kraften och styrkan ersätter tänkande och rationellt handlande.
En inspiratör i de här sammanhangen är den franske filosofen Sorel.
I sin bok Tankar om Våldet hyllar han
våldet och den politiska konfrontationen, som ska förändra människan.
Från Sorel har fascismen hämtat
en annan av sina viktigaste idéer. Den
sociala myten. Enligt teorin om den
sociala myten spelar det ingen roll om
en "sanning" är sann i vanlig bemärkelse. Det viktigaste är i stället att den
förmår frammana handlingar.
Myternas värde ligger inte i dess sanningshalt, utan i de handlingar de förmår framkalla. När detta kopplas ihop
med fascismens idé om politisk kamp
där den starkaste vinner, kommer man
till slutsatsen att, ju starkare en idé
hävdas och ju mer kraft som läggs
bakom, desto sannare blir den.

Fascismens ekonomiska
system
Fascismen bygger i grunden på
kapitalism, men har ofta försökt framstå som något slags vänsterrörelse.
Man har talat, och talar om en tredje
väg bortom kapitalism och socialism.
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Det Italienska
fascistpartiet
hade i början av
sin verksamhet
en hel del socialt
radikala punkter
på sitt program, t
ex införande av
republik, utvidgande av de m edborgeliga friheterna, minimilön,
industriell demo- Den kulturella hotbilden, enligt FSF
krati och successivtöverflyttandeavproduktionsmedoch öka ropen på lag och ordning.
len till av producenterna bildade för- Därigenom hoppas man kunna bana
bund, begränsad arvsrätt och ökad väg för det framtida fascistiska samarvsskatt, kraftig beskattning av kapi- hället. Ett tydligt exempel på det är
talet och att staten skulle ta över de Bologna-attentatet 1980, då 85 mänreligiösa ordnarnas egendom. Allt niskor dog och 250 skadades.
detta försvann dock efter hand som
partiet blev större.
Sverige idag
Den moderna fascismen har i
FSF/RF som är den starkaste fasmånga fall gått tillbaka till de ur- cistiska organisationen i Sverige just
sprungliga idéerna om en tredje posi- nu, har ett mer gammaldags program,
tion. Riksfronten kallar sig t ex. även om man lånat idéer från Tredje
"svensksocialister".
Positionen. FSF/RF tycker mycket om

Tredje positionen
Delar av den moderna fascismen
skiljer sig på en hel del punkter ifrån
den ursprungliga. Man betonar i hög
grad dagspolitiska frågor, och det på
ett helt annat sätt än fascisterna gjorde
förr. Kamp mot imperialismen, miljöfrågor och kvinnokamp förs fram som
en del av den fascistiska ideologin.
Fascismen som vänsterrörelse betonas också i mycket hög grad. De
italienska fascisterna runt tidningen
Tredje Positionen utvecklade i mitten
på sjuttiotalet den vänstertendens som
fick namn efter tidningen.
Hitler och Mussolini fördes inte
längre fram som ideologiska förebilder. I stället inspirerades man av bröderna Strasser, som likviderades av
Hitler efter det nazistiska maktövertagandet, och den rumänska nazistledaren Corneliu Codreanu, vars sällsamt grymma oiganisaiionJärngardet
förde fram närmast religiösa, mytiska
teser om en nationell revolution. Den
Tredje Positionen vill se sig själv som
ett revolutionärt alternativ till kommunism och kapitalism.
Genom att skapa oro i samhället
hoppas de nyfascistiska grupperna visa
på det demokratiska samhällets ineffektivitet och svaghet. Genom terror
skall man sätta skräck i befolkningen

moral och ett sunt leverne. I detta
begrepp ingår t ex kärnfamiljens bevarande, vilket ska förverkligas genom att kvinnan förpassas till spisen.
Andra viktiga delar i arbetet för att få
Sverige på fötter är: Ut med invandrarna, inget stöd till organisationer av
osund karaktär, abortförbud och förbud mot pornografi.
Programmet är varken särskilt
omfattande eller genomarbetat, alltihopa ryms på fem A5-sidor. När man
läser det är det svårt att tro att gruppen
någonsin kan få något reellt politiskt
inflytande. Däremot kan de i allra
högsta grad utgöra en fara för enskilda individer som råkar komma i
deras väg, eftersom de visat sig tämligen våldsbenägna.
Kristoffer Ragne t ex, som greps
tillsammans med Klas Lund (VAM),
efter ett bankrån i Vemdalen, var
medlem i FSF. I början av sommaren
greps han och fyra andra skinheads i
en bil i utkanten av Uppsala. I bilen
fanns, förutom en karta med flera
bankkontor utmärkta, en ordentlig vapenarsenal. Alla blev senare dömda
till fängelse av Uppsala tingsrätt.
Kanske är det genom våld och
militans man, efter tysk och italiensk
förebild, vill driva Sverige mot Fascismen?
Ska vi få ett svenskt Bologna? -k

Det tycker inte de som dragit
igång ett telefon-nät för mobiliDethärärettläetåterkommande sering mot fascister. Projektet
avsnitt om nyheter och rykten startade i våras, men har länge
angående Uppsalas politiska legat på is. Nu ska det snart vara
"undre värld". Organisationer, igång igen, och fan så mycket
grupper ellerpersoner som agerar större. Fascists beware!
politiskt utan att tillhöra de En trafik-aktionsgrupp...
etablerade partierna, och allt vad har vuxit fram under hösten.
dessa gör behandlas här.
Aktiviteten är sjudande, men
Folkmakt i Uppsala...
målen och medlen inte riktigt
Enligt uppgift är en lokalav- bestämda. Därför blir det möte
delning av anarkistgruppen på Verkstan, Alsikegatan 6,12
Folkmakt (se separat artikel) oktober 19.00. Alla som vill
under bildande. Det kunde verk- kämpa för ett alternativ till
ligen behövas i den här massbilismen är välkomna!
universitetsdominerade staden. Bli Stjärnreporter!
Man hoppas kunna komma
En nystartad Uppsalatidning
igång med arbetet någon gång i med radikala åsikter söker folk
vinter, efter det nationella möte med idéer och energi. Ja, du har
som Folkmakt planerar att ha gissat rätt! Tidningen heter Slå
då.
Tillbaka. Om du tycker att vi
Antifascist-nät...
verkar ha något vettigt att säga,
Ska de organiserade rasiste- men att det skulle bli ännu vetrna få etablera sig i Uppsala? tigare om det var du som skrev,

På gång i Uppsala...

så tveka inte att kontakta oss.
Insändare, debattartiklar.mm
mottages tacksamt. Den adress
vi använder oss av i väntan på
en postbox är:
Slå TiUbaka
c/o Uppsala Anarkistiska Bokkafé
Alsikegatan 6
753 23 UPPSALA

•

• •

Regeringsledamöter normala?
När Ann Wibble tillfrågades om
hur hon skulle placera 100 miljoner kr
om hon hade så mycket pengar .svarade hon att frågan var orimlig. "Sådana enorma summor pengar kan
ingen normal människa hantera." Det
har hon alldeles rätt i, men menar hon
Per Westerberg eller Marghareta
af Ugglas?
(Stulet frän Aftonbladet) -k

STODPRENUMERERA!
TYCKER DU ATT DET HÄR ÄR VÄRLDENS BÄSTA TIDNING?
ELLER NÄSTAN I ALLA FALL? I SÅDANA FALL KAN VI GE DIG ETT FANTASTISKT
ERBJUDANDE. DU SKICKAR 50 KRONOR TILL OSS (ADRESSEN FINNS OVAN) OCH
VI GARANTERAR DIG INGENTING! DÄREMOT SÅ FÅR DU DE FÖLJANDE FYRA
NUMREN AV SLÅ TILLBAKA, DIREKT HEM I BREVLÅDAN, OM VI GER UT DEM.
JUST NU SER DET LJUST UT, SÅ DET KAN VARA ETT KAP, MEN MAN VET
ALDRIG...
Du kanske tycker att prenumerationspriset är skamligt högt (drygt dubbla lösnummerpriset), men
eftersom det är så jävla dyrt med porto kan vi inte erbjuda några rabatterade prenumerationer.
Tyvärr!

I NÄSTA NUMMERÖVERKLASSEN ATTACKERAR FOLKBILDNINGEN
FIXA FRISEDEL: GÖR-DET-SJÄLV KURS
SLAVARBETE I UPPSALA
ALLT OM 30:E NOVEMBER-KRAVALLERNA
MERMIUÖ
VI SLÅR TILLBAKA MOT FASCISTERNA, DEL TVÅ
EG
NÄSTA NUMMER KOMMER I JANUARI
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VARFÖR HATAR ALLA PG ?
"Varför älskar alla PG?" skrek en veckotidningslöpsedel i början av september i år.
Tidningen ICA-Kuriren hade publicerat en undersökning om "Svenska folkets favoriter". Undersökningen var gjord av SIFO, som hade ställt följande två frågor: "Vilken
nu levande svensk kvinna beundrar du mest?" och "vilken nu levande svensk man
beundrar du mest?". Undersökningen har gjorts sedan 1985 och varje år har PG
Gyllenhammar legat överst på männens tio-i-topp, denna gång med 5% av rösterna.
Detta år får han sällskap av: lan Wachtmeister (tredje plats), Kung Carl Gustav
(femma), Kjell-Olof Feldt (sjua) och Carl Bildt (nia). På kvinnornas topplista, där
Astrid Lindgren står stadigt på toppen, märks förutom liksom på männens lista en del
pop och sportstjärnor, bla följande personligheter; Drottning Silvia (andra plats),
Mona Sahlin (trea), Antonia Ax:son Johnson (fyra) och Ann Wibble (sjua). Det kan inte
vara sant! Vi vet att på svenska folkets topplista finns inga puckon som PG, lan, Carl
Bildt och Ann Wibble. Det finns två möjligheter till hur det kan ha blivit såhär. 1:
Undersökningen gjordes i Sunnersta. 2: Ingen av de 1017 tillfrågade tog undersökningen på allvar. Det senare är mest troligt, för inte ens i Sunnersta kan väl 5% av
invånarna beundra PG mer än någon annan. Det vore ju lika absurt som om 5% av
Uppsalas befolkning skulle tycka att "Galne Gunnar" Hedberg är en hyvens kille.

