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BUSSBODELN
Christian Hedefalk är VD för AB Uppsalabuss, och som sådan en av världens bäst betalda bödlar.
Hans arbetsuppgifter är att styra och detaljplanera slakten av Uppsalas kollektivtrafik.
Läs allt om slakten på mittuppslagets
GOTTSUNDA * UPPLOPP * SYNDIKALISTER * SOSSAR * M M

Ett syndikalistiskt
ungdomsförbund har nyligen bildats i Uppsala.
Här får de utrymme att presentera sig
själva.

SYNDIKALISTISKA
UNGDOMSFÖRBUNDET
Syndikalistiska ungdomsförbundet
som legat nere sedan 50-talet har nu startats på nytt med sin första lokalavdelning
i Uppsala. I februari hade vi vårt konstituerande årsmöte och sedan dess har verksamheten gått fort fram. Ett exempel på
detta är det ökande medlemsantalet som i
nuläget, två månader efter starten, är cirka
35 personer.
Den huvudsakliga anledningen till att
vi bildat det nya ungdomsförbundet är att
syndikalismen i Sverige sedan en längre
tid saknat en traditionell ungdomsorganisation. Fram till idag har många unga

anarkister, syndikalister och frihetliga socialister i brist på annat gått med i de
ungdomsorganisationer som funnits tillgängliga, exempelvis Ung Vänster eller
någon kryptotrotskistisk grupp. Om denna
olyckliga nödanslutning finge fortgå vore
det synnerligen olyckligt för den frihetliga
socialismen. Men nu finns det alltså ett
alternativ dit de som är intresserade av de
frihetliga idéerna kan vända sig.
Det syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF) skall till skillnad från den lokala
samorganisationen*, som mest ägnarsig åt
fackliga frågor, ägna mer tid åt "traditionella" politiska frågor, och då i synnerhet
sådant som rör ungdomar och studerande.
Frågor som aktiv antirasism och
antifascism, höga hyror, bostadsbrist och
dyr kollektivtrafik är alltid aktuella. SUF
fungerar inte som en motpart till den lokala samorganisationen, utan som ett komplement. Vi är ett oberoende ungdomsförbund som skall syssla med agitation och
utbildning i form av studiecirklar och liknande. Om detta lyckas kan vi till och med

bli en bra rekryteringsbas för LS.
Om den verksamhet vi hitills haft kan
vi berätta att vi åker runt på Uppsalas
gymnasieskolor
och
univeritetsinstitutioner med ett bok- och
informationsbord, dit intresserade kan
vända sig. Vi har även haft ett möte med
syndikalister från Göteborg, Stockholm,
Gävle, Umeå och Linköping, som varit
intresserade av att starta lokalavdelningar
av ett syndikalistiskt ungdomsförbund.
Ett nationellt förbund är alltså i vardande. Framtiden ser alltmer ljus ut för
syndikalismen - rörelsen som spirar på
flera håll i landet. Om du är intresserad, se
vår annons i denna tidning.
Med syndikalismen för framtiden!
SUF/Uppsala
Den svenska syndikalistiska fackföreningen, SAC - Syndikalisterna, är
organiserad i lokala samorganisationer
(LS).

Äntligen tillbaka!
Det var 40 år sedan sist, men nufinnsdet SYNDIKALISTISKA UNGDOMSFÖRBUNDET
igen. Om du inte tror på någon överhet - varken staten, kapitalet eller kommunistpartiet - så
är vi förbundet för dig! Hjälp oss att förverkliga den frihetliga socialismenFör information, skriv till: SUF, c/o Uppsala LS, Auroragatan 14, 743 34 Uppsala
Detta är ett käckt litet inlägg i
samhällsdebatten som författats av
anarkistgruppen Folkmakt i Stockholm.

VAD ÄR DET SOM
SKER?
De flesta människor i Sverige och på
hela jorden tillhör arbetarklassen, oavsett
om man är kvinna, man, gammal, ung,
svart eller vit, bög eller hetero, skinhead
eller hiphopare så är våra grundläggande
livsvillkor desamma och skiljer sig avsevärt från de rika och mäktiga.
Arbetarklassen? Somliga tror att en
arbetare är någon i blåställ å snus, nåt som
fanns i Ådalen -31. Arbetarklassen och
allt prat om klassamhälle ses av många
som något ur det förflutna. Men klassamhället är i allra högsta grad kvar och
därmed arbetarklassen. Det är alla vi som
måste sälja vår arbetskraft för att överleva: sjukvårdsbiträden, kassörskor, byggjobbare, städare, industriarbetare, osv.
Utan oss fungerar inte samhället. Det
är vi som skapar allt av värde, men även
dom flesta arbetslösa, pensionärer, elever
och vissa studenter tillhör vår klass. Kännetecknande för vår klass är att det är vi

som får gå till socialen när dom rika har
hamnat i kris, vi får slaktas i tusental i
makthavarnas krig, vi får stryka på foten
när den offentliga sektorn ska skäras ner.
Vad som egentligen definierar arbetarklassen idag är inte bara vår ekonomiska
roll utan även vår sociala: vad vi har gemensamt är inte bara det vi gör, utan kanske framförallt vad makthavarna gör mot
oss. För makten över vårt arbete och uppehälle, i grund och botten makten över våra
liv, den finns någon annanstans. Detta
tänker inga politiker ändra på, dom varken
vill eller kan.
Dom säger att vi lever i en demokrati,
men vad är det för folkmakt när det inte ens
finns nån demokrati i näringslivet? Det är
ju där den egentliga makten finns och där
håller man inga "fria val". Där håller överklassen lekstuga men för oss är det allvar.
Se på bankdirektörerna som spekulerade
bort miljarder kronor och sedan får dela på
200 miljoner i avgångsersättning. Vilket
jävla skämt. Se på valutakrisen: en liten
grupp spekulerar om kronan och vips,
sossarna och borgarna knäböjer inför marknadens diktatur.
Ännu mer besparingar, som främst
drabbar oss i arbetarklassen, blir den "signal" dom rövslickande politikerna sänder
till "marknaden". Och vi ska då inte tro att
överklassen nöjer sig med det. Överklas-

sen är den lilla grupp makthavare som tar
för sig av företagens vinster. Det är deras
inbördes maktkamp som skapar kriser,
krig, svält, naturförstörelse och utsugning av tredje världen.
Kapitalismens utveckl ing under detta
sekel ledde till att de styrande kunde
kosta på sig att ge oss välfärd. Samtidigt
dämpade de vårt missnöje. Nu är läget ett
annat. Kapitalismen har återigen hamnat
i en överproduktionskris och överklassen
börjar ifrågasätta varför de ska dela med
sig av välståndet. Dom uppmanar till nationellt samförstånd. Vad det innebär i
praktiken är att vi längst ner ska ta samhällsansvar medan de där uppe fortsätter
sitt parasiterande. Det innebär att vi ska
sluta oss samman under deras ledning
och därmed rädda de svenska
kapitalisternas ansikten. Det är ingen
slump att främlingsfientligheten ökar nu,
inte heller att SAF ideologernas parti Ny
Demokrati piskar upp rasistiska stämningar. Istället för att rikta vår ilska mot
de som skapat krisen, den svenska överklassen, ska vi skylla allt elände på människor som fly från svält och folkmord.
Dom rika har helt enkelt förklarat
krig. Jämlikhet och solidaritet ska göras
till fula ord. Vad ske bli vårt svar? Fortsatt
apati eller motstånd?

SNATTA!
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Dödsstraff för fylleri
Den 31 augusti förra året
omhändertogs en 24-åring för fylleri i
Nyköping. Polispatrullen som skötte
gripandet varnade det polisbefäl som
skulle ha ansvaret för den gripne om
att allt inte stod rätt till. Dessutom
ringde 24-årngens sambo och uttryckte sin oro för hans hälsa. Hon
berättade att han tidigare på kvällen
fallit ihop på en resturang.
Trots det dröjde det närmare åtta
timmar innan polisbefälet lät se till
honom. Då var han svårt nedkyld och
det gick inte att få kontakt med honom. Han fördes till där läkarna konstaterade att han hade svåra skallskador. Han avled på operationsbordet
dagen efter.
Nu åtalas det ansvariga polisbefälet. Men med viklen brottsrubricering? Mord, dråp eller åtminstone vållande till annans död? Nej!
Om man är polis är det inget
värre än tjänstefel att ha ihjäl en
medmänniska.

Åk inte kollektivt
Hemmets Veckotidning intervjuade för en tid sedan fyra bossar
inom finansvärlden. Man frågade dem
bl a om huruvida de sparade in på
något nu i dessa kristider och om de
hade några spartips till allmänheten.
Ingen av dem ansåg sig behöva
spara själva, men för oss vanliga dödliga som inte är finanschefer hade
man dock några tips.
Finanschef Tore Bertilsson ansåg
att barnfamiljerna borde spara in på
mat, leksaker, resor och kläder.
Finansdirektör Stephan Almquist ansåg att man borde sluta åka bil och
spela på hästar och dessutom unna sig

SPORT
Snuten och Upsala Handelsförening drog igång en anti-snatterikampanj i Uppsala strax före julen 92. Att man kniper åt snattare under
en lågkonjunktur, men låter bankdirektörer och valutaspekulanter som
orsakade den gå fria är ett tydligt
tecken på vilket samhälle vi lever i.
Att snatta är, om man gör det på
rätt ställe, ett sätt att omfördela samhällets orättvist fördelade tillgångar.
Nu är det ekonomisk kris, och
snatteriet kommer att öka - helt enkelt
för att fler kommer att behöva stjäla
för att klara sig. De rika vill inte vara
med och betala krisen, inte ens den
lilla del som dessa småstölder innebär. Därför satsar de sina och polisens
pengar på att jaga snattare.
Om du ska snatta så kom ihåg att
det är bättre att ta av en stor varuhuskedja än från butiken på hörnet. Men
om du är tvungen, så tveka inte. För
sisådär femhundra år sedan fanns det
en snubbe i grön mössa som sysslade
med att ta från de rika och ge till de
fattiga. Det är fortfarande rätt att göra
det!

Nu är den äntligen här fotbollssäsongen. I år så har
Uppsalas stolthet, Sirius,
sällskap i norrettan utav bl a
Hammarby och Djurgården.
Dessutom så kommer ett
nytt spännande lag till Upp- - Förra året sparade jag 4 000 på att inte
sala, nämligen Assyriska åka till Mallorca. Men i år gjorde jag det
med sin entusiastiska publik. stora klippet, jag lät bli att åka till Hawaii
Det är alltså laddat för en och sparade 40 000!
fantastisk fotbollsfest! Dom
s k experterna tippar att det blir Bajen, färre restaurangbesök. Finanschef AnIFK Luleå, Djurgårn och Spårvägen ders Kilander tyckte bl a att man kunde
som gör upp om seriesegern. Men vi hoppa över utlandsresan och äta minpå Slå Tillbaka kan redan nu avslöja dre. Lennart Franzén, med samma
att det blir Sirius som vinner serien. titel, ansåg att vi skulle dra ner på vår
Kom till Studenterna och heja fram lyxkonsumtion, köpa mat av enklare
karaktär och börja "använda fötterna
Sirius till allsvenskt avancemang!
istället för att åka kommunalt i tid och
otid"!
Allihopa tyckte alltså att vi skulle
skära ner på maten (även om Kilander
På måndagkväll, 26 April, efter försvarade sig med att han bara skämpressläggningsdags, nådde det Slå tat). Det är nog klokt tänkt, för om den
Tillbakas redaktion att Sirius i sin svenska arbetarklassen skulle följa
vårdebut spelat lika mot Djurgårn. herrarnas övriga råd, att skära ner på
Resultatet, 1 - 1 , var ingen triumf, sin lyxkonsumtion och unna sig färre
men klart godkänt för att vara borta- restaurangbesök, så blev det nog inte
och dessutom första matchen. Nästa så mycket sparat.
gång vinner vi. Så det så. Tror du oss
inte? Gå dit och kolla!

PRESS-STOPP

KRAVALLNYTT
I detta nummers kravallnytt är
två av upploppen vi tar upp resultat
av mord. Morden är i bägge fallen
mer eller mindre utförda av respektive lands regering. Dessutom
ägnar vi en hel sida åt de uppmärksammade bråken i Malmö.

PARIS
I Paris sköts nyligen tre ungdomar
vid olika tillfållen ihjäl av snuten.
Alla tre sköts ihjäl helt oprovocerat
och utan anledning. Bl a sköts en ung
zairier ihjäl i polishäkte där han satt
anklagad för det horribla brottet
cigarettstöld!! En annan utav ungdomarna sköts ihj al då han försökte smita
från ett annat bagatellartat s k brott.
Detta beror inte (vilket kanske är lätt
att tro) bara på att några galna snutar
börjat utdöma obligatoriska dödsstraff
för alla lagbrott, utan händelserna
speglar en skrämmande utveckling i
Frankrike och även andra europeiska
länder.
Efter det att mer eller mindre
nyfascistiska partier vunnit valframgångar på program innehållande
stoppad invandring, hårdare straff osv,
har högerborgarna sett sina välj are gå
över till dessa missnöjespartier. För
att få stopp på detta har de vridits mer
och mer åt höger. Extremhögern har
alltså fått igenom sina idéer på ett
effektivare sätt än vad de någonsin
skulle klara av själva. Händelserna i
Paris visar detta med oönskad tydlighet, de konservativa partierna vann en
storseger över de franska sossarna
medlöftenom "hårdare tag mot brottslingar" - och började genast praktisera detta mot de tre ungdomarna.
Detta enorma rättsövergrepp passerade naturligtvis inte utan reaktio-

ner. Under påskveckan ledde protester mot dödsskjutningarna till en hel
del roligheter (s k allvarliga oroligheter). Inrikesministern Charles Pasqua
förbjöd protesterna men det stoppade
inte ytterligare uppgörelser med snuten på påskaftonen. Polisen satte in
tårgas mot de ca 500 beslutsamma,
som gav utlopp för sin \rede i centrala
Paris.
I Paris har invandrare och flyktingar p g a yuppiefiering och
segregationspolitik utförd av överklassen, isolerats i getton och i förorter
utanför centrala Paris. Där hör bråk
och upplopp vardagen, men den här
gången skedde upploppen mitt i turistkvarteren.
Håll ögonen på utvecklingen i
Frankrike, både på fortsatta aktioner
och överklassens repressioner. Det är
möjligt att morden i Frankrike bara är
en enstaka händelse, men det troligaste är att de är en del i ett skrämmande mönster.

CHRIS HANI
Chris Hani, ordförande i Sydafrikanska kommunistpartiet och en ledande personlighet inom ANC, sköts
nyligen ihjäl. Mördaren var en sydafrikan med polskt ursprung, som är
medlem i en nazistisk/fascistisk organisation. En parlamentsledamot, ledande figur i konservativa partiet (det
högerextrema oppositionspartiet) och
känd kommunisthatare har också gripits för inblandning i mordet.
Efter mordet har det varit en mängd
stora demonstrationer och sorgemarscher. Sydafrika har åter fått massmedias uppmärksamhet. I samband
med massdemonstrationerna så har det
förekommit en hel del upplopp och
kravaller. Bl a sköts 8 svarta ihjäl då

polis öppnade eld mot demonstranter
som närmade sig en polisstation "på
ett hotfullt sätt".
Det här kan vara början på en
lovande utveckling i Sydafrika, massaktioner och slag direkt mot den vita
överheten kan ge snabba resultat.
Demokratiseringprocessen måste
fortsätta -javisst, men demokrati nu
genast. ANC får inte göra samma
misstag som många andra befrielserörelser har gjort: kämpat till sig rösträtt men låtit de vita behålla alla rikedomar - revolutionen blir bara på
låtsas. Överklassen ger bort rösträtten, men behåller den ekonomiska
makten. Därmed förändras bara den
skenbara makten.
I stället bör folket sparka ut den
vita, rasistiska överklassen genast,
med alla tillbuds stående medel även våld!
Mordet på Chris Hani skedde på
öppen gata. Det gjorde även morden
på en grupp svarta i samband med en
demonstration. Då satt en galen fascist i sin bil och väntade på lämpligt
tillfälle, för att sedan skjuta rakt in i
folkmassan. Han inväntade polisen
på platsenochlät sig arresteras. Kräket
hade till och med mage att göra segertecknet inför TV-kamerorna när han
bars bort.
Att hans offer sköts mitt framför
ögonen på polisen och pressen (och
naturligtvis även demonstranterna) är
något nytt. Rasistiska mord utförda
av vita fascister som inte ens försöker
komma undan arrestering är ett skrämmande steg i utvecklingen i Sydafrika. Men reaktionerna på dessa dåd
kan som sagt bli börj an på den slutgil tiga uppgörelsen med apartheidregimens förtryck.

Forum för motståndet i Stockholmstraktei^inehåller notiser, information
samt ett kallendarium, av och för alla aktivister till vänster om sossarna.
Prenumerera på inform: 50 kr för 10 nummer eller (för kaféer)75 kr för 10 nummer (5ex av varje nummer)
Statt in era pengar på pg 634 47 46 - 0, Inform. Skriv din adress på blanketten.

Stenkastning i Malmö
Ingen har väl missat allt kul som
hänt i Malmö på sista tiden. Där
har polis och politiker fått känna
på de ungas vrede. När man slaktar
skolorna blir skolbarnen inte glada.
Man måste ju trots allt spendera en
stor del av sin tid där, vare sig det är
roligt eller inte.
Ett antal demonstrationer har utvecklats till kravaller, brutala poliser
har fått smaka på ägg och bankfönster
har krossats. I tidningar, radio och TV
har vi bara fått polisens och murvlarnas
version, varvat med uttalanden från
den trotskistiska gruppen Offensiv*.
Ingen av dessa tre källor är särskilt
tillförlitlig. Av oss får ni en annan bi 1 d Föreningen Ungdomshuset i Malmö delade ut flygblad där de ställde ett
av händelserna, vi fick nämligen ett krav: "Ge oss ett ungdomshus där vi kan bestämma själva, annars fortsätter
vi att krossa bankfönster."
brev ifrån Malmö.
Brevet är skrivet av en av de in- arna var redo för kravaller. Länge såg antal demonstrationsvakter med
blandade i Föreningen Ungdomshuset. det ut som de skulle bli besvikna, helo träpåkar. Dessa påkar användes inte
Det är en förening som inte synts lika
demon gick nämligen lungt till. Men för att försvara demon mot fascister,
mycket som Offensiv, mest därför att väl framme vid målet, stadshuset, bra- utan för att hålla ordning på antide inte är linslusar på samma sätt. kade det loss. Två av stadshusets rutor fascisterna!
Berättelsen går såhär:
Vi ger inte mycket för sådana aukkrossades och äggen regnade över
Nedskärningar av skolorna i poliserna. Sedan tog sig deltagarna in toritära marxist-leninister som OffenMalmöområdet hade skapat mycket
mot stan i lagom många, lagom stora siv. De är proffsaktivister och har
missnöje. I protest mot nedskärningar grupper, så att poliserna fick ett jävla egentligen bara ett mål: att värva så
och den förda skolpolitiken skulle en besvär med att hålla rätt på dem. Trots många medlemmar som möjligt. De
elevdemonstration hållas. Den ordna- det greps 30 demonstrationsdeltagare. har skickat betalda organisatörer från
des av Elevkampanjen (Offensiv) och
Nu slog det slint i hjärnan på Of- Stockholm till Malmö för att starta en
Föreningen Ungdomshuset i samar- fensiv. Trots att demonstrationen i lokalavdelning där. Deras engagebete.
stort liknade den första gick de ut i mang i skolpolitiken eller för ett
Många av deltagarna kom från pressen och fördömde, beklagade och ungdomshus finns bara så länge det
yrkesinriktade gymnasier och de "fat- anklagade åt höger och vänster. Nästa gynnar deras organisation.
tigare" invandrartäta höstadieskolo- manifestation skulle de minsann ordna
Men i Malmö finns det ungdomar
rna. Det gick mycket vilt till, tomater själva!
som ärligt kämpar mot skolpolitiken
och ägg kastades på polisen och kulDenna nästa manifestation var ett och för ett eget, självstyrt ungdomsmen var när konservburkar krossade appelmöte och ingen demonstration. hus. Det är bra och vi önskar dem
två bankrutor. Sedan lyckades poli- För att minska kravallrisken sa Offen- lycka och välgång, även om de använsen splittra demonstrationen i flera siv, men vår vän från Föreningen der olagliga medel. Ungdomar som
delar och stängde in flera av dem. ungdomshuset tror att det var för att inte tillhör överklassen har varken
Cirka 20 personer "omhändertogs".
de visste att det skulle komma så lite ekonomiskt eller politiskt inflytande
Offensiv vältrade sig i pressgy ttj an folk. När dagen för mötet väl var inne (rösträtt). Vare sig det klingar illa i
så gott de kunde och gjorde allt för att var publiken liten, och bestod nästan vissas öron eller inte, så är det som
framhålla sin egen organisation som bara av sådana som Offensiv inte ville Föreningen Ungdomshuset säger:
demons organisatörer. Föreningen ha dit. Så mycket stöd hade de.
"Det enda inflytande vi har är steUngdomshuset höll sig ifrån
narna
i våra händer!"
Efter mötet utbröt smärre oroligmurvlarna, eftersom de var överty- heter, men snuten var mycket väl förgade om att pressen bara skulle skriva beredd. Denna gång hade de stöd av
Offensiv är en organisation som
tycker
att Leon Trotskij , rysk bolsjevik
skit om demon i vilket fall.
megafonförsedda Offensivare som
Ett par veckor senare, närmare hejade på dem medan de grep 15 och Lenins kompis, var jättesmart. De
bestämt 23 mars, samarbetade de båda personer. Som en parentes kan näm- försöker infiltrera SAP och SSU för att ta
grupperna om ytterligare en elev- nas att Offensiv i Stockholm gjorde över dessa och har dessutom ett antal
täckorganisationer, bl a Elevkampanjen
demonstration. Denna gång var även precis samma sak 30 november (unvilken de bildade när de uteslöts ur ElevUng Vänster/Skåne med på ett hörn. der Karl XII demonstrationerna). Då organisationen, som de också försökte
Pressuppbådet var enormt, tidning- hade bl a Offensiv organiserat ett större infiltrera.

Slakten
Sölvi - en
aktivist
SlåTillbaka har träffat Sölvi Blöndal, som var med och startade UFSU
(Ungdom för Social Upprustning)
hösten -87. UFSU drev kravet att kommunens bidrag till AB Uppslabuss
skulle fördubblas till totalt 100 milj
kr. Detta skulle innebära betydande
prissänkningar. Efter ett års kamp
lyckades de driva igenom att barnbiljett skulle gälla till 16 års ålder samt
ett billigare pris för pensionärer.
ST: Berätta om UFSU och varför
ni startade det.
SB: Vi startade UFSU framför
allt som en reaktion mot det nattillägg
som nyligen införts på Uppsalabuss
och som drabbade oss ungdomar som
bodde långt från stan (Gottsunda i
mitt fall) speciellt hårt. Men också p g
a de taxahöjningar som Uppsalabuss
med Galne Gunnar Hedberg i spetsen
tvingade på oss uppsalabor årsskiftet
87/88. UFSU bestod endast av ungdomar, ca 30 st. Vi höll torgmöten och
samlade in ca 1 000 namnunderskrifter. Vi sökte stöduttalanden
från politiska partier, från fackföreningar, andra föreningar, m m. Men det
var inte förrän vi klistrade upp Galne
Gunnars hemtelefonnummer runt hela
stan allt lossnade. Då blev de nervösa
och bjöd in oss på ett möte "för att
diskutera och informera" om Uppsalabuss verksamhet.
ST: Hur var pressens bevakning?
SB: Vi skrev ett pressmeddelande
som gav oss en notis. Efter ett tag
började UNT intressera sig mer och
skrev artiklar. Vi skrev också en
mängd insändare.
ST: Vad ledde UFSU till?
SB: Vi fick faktiskt igenom prissänkningar för ungdomar och pensionärer, långt ifrån vad vi krävt men
ändå en framgång. UFSU ledde också
till att vi fortsatte att göra politiska
aktioner tillsammans. Bl a ockuperade vi ett hus på Bäverns gränd ett
halvår senare.
ST: Hur ser du på dagens Uppsala-

Den borgerliga majoriteten i
kommunfullmäktige har beslutat
att minska kommunalbidraget till
Uppsalabuss från 80 till 50 miljoner kronor för 1993 samt att lägga
ut busstrafiken på entreprenad,
eventuellt redan från 1994. Uppsalabuss skall slaktas! Under flera har
buss?
SB: Efter vår prissänkning har de
år efter år höjt priserna lite i taget och
därmed också höjt folks tolerans mot
höga busspriser. De nuvarande besparingarna och privatiseringen kan
bli döden för kollektivtrafiken.
ST: Vad anser du bör göras för att
slå tillbaka borgarnas attack även
denna gång?
SB: Politiker och makthavare reagerar inte förrän de är personligen
hotade eller känner sin privilegierade
situation hotad. Huruvida detta skall
ske inom de demokratiska spelreglerna eller fysiskt och psykiskt våld är
upp till folket.
ST: Varför är en bra och billig
kollektivtrafik så viktig?
SB: Dels p g a de rena miljöskälen-se bara på Los Angeles innerstad. Dessutom så är det en ren rättvisefråga, alla medborgare skall ha
rätt att flytta sig i staden.
ST: Är det inte rimligt att även
kollektivtrafiken skall ta sin del av
besparingarna i krisens Sverige?
SB: Absolut inte! Mycket av
krissnacket beror bara på att politikerna behöver något att motivera sina
våldsdåd mot oss medborgare med.
Pengarna finns uppenbarligen, se bara
på politikerlönerna och fallskärmsavtalen.
ST: Sist men inte minst, vad tycker
du om allas vår Galne Gunnar Hedberg?
SB: Illa, illa, illa det enda jag har
märkt att han har gjort för sina 30 649
kr/mån är att förstöra!
Tack för intervjun Sölvi. Vi hoppas att UFSU, eller någon annan liknande organisation, snart dyker upp
igen. Det behövs.

av

vi uppsalabor fått känna av hur
Uppsalabuss gradvis har försämrats, b la så har turtätheten under
en femårs period minskat med 21 %.
Nu kommer den slutgiltiga dödsstöten -115 chaufförer varslas om
uppsägning. Personal i Uppsalabuss
härunder hösten och våren genom-
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Som det framgår av diagrammet
ovan, så har turtätheten i Uppsala gått
ner rejält. Om man dessutom väger in
Uppsalas befolkningsökning på närmare 13 000 personer under samma
tidsperiod så blir bilden än dystrare.
Hur prisutvecklingen varit har alla
uppsalabor bittert fått känna av.
Uppsalabuss har gjort sitt bästa
för att försämra möjligheterna att ta
reda på sanningen om bolaget. Samtidigt som antalet turer minskar, redovisar bolaget en uppgång i antalet
körda vagnkilometer (ett mått på
trafikproduktivitet). Detta beror troligtvis på att Uppsalabuss kör
entrepenadtrafik åt sig själva genom
Gamla Uppsalabuss. Det är ett företag som drivs med rent profitsyfte.
Huruvida detta har skett till rimliga
priser är omöjligt att ta reda på då
Uppsalabuss vägrar redovisa siffror
om affären. Har affärerna skett till
underpriser innebär detta att delar av
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Uppsalabuss
fört en rad lyckade aktioner; en
namninsamling med 23 000 namn,
torgmöten, demonstrationer. Slå
Tillbaka har ambitiöst kartlagt
Uppsalabuss verksamhet under de
senaste fem åren samt intervjuat
två personer som på olika sätt har
kämpat mot kommunens krimi-

Uppsalabuss
Uppsalas
invånarantal

170 000

165 000

160 000

i
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kommunalbidraget indirekt har använts för att sponsra Gamla Uppsalabuss. SlåTillbakalovar att återkomma
till detta så snart vi kommit över mera
material.
En annan affär som är värd att
nämnas är Uppsalabuss nya huvudkontor - ett skrytbygge som årligen
kostar bolaget 15 miljoner kronor
enligt uppgift i UNT. Ett rykte gör
dessutom gällande att lokalerna skulle
hyras ut till Kyrkans Hus vilket skulle
innebära att Uppsalabuss måste flytta
ut igen. Vansinne.
Slå Tillbaka kräver:
• Sparka Uppsalabussledning.
Inför omedelbart ett arbetarråd
som tar över kontrollen av Uppsalabuss.
• Dra genast tillbaks samtilga
varsel.
• Öka kommunalbidraget till 120
miljoner i första omgången.

nella behandling av Uppsalabuss
och därmed också mot oss uppsalabor. Slå Tillbaka reder ut oklarheterna och inspirerar dig till att ta
upp kampen mot vansinnet.

Micke - en
busschaufför
Slå Tillbaka har träffat Micke
Lindebark, varslad busschaufför och
medlem i Östervåla LS. Busschauförerna i uppsalabuss började i december 92 göra en namninsamling
mot sparkandena, sen har det fortsatt
med annan verksamhet, Micke kom
med i januari -93. Han är inte riktigt
till 100% nöjd med Uppsalabuss
lednings sätt att styra bolaget.
ST: Hur är ni organiserade och
hur många är ni?
ML: Vi är organiserade t något
som heter namninsamlingsgruppen.
Det är en icke-facklig grupp som är
öppen för alla arbetare på uppsalabuss. Det är folk frånLS-Syndikalisterna, SYF (Svenska yrkesförare förbundet), kommunal och en del oorganiserade som är aktiva inom gruppen.
Från det jag kom med i januari har
aktiviteten minskat i gruppen och nu
är det 10 -12 personer med.
ST: Vad har ni inom
namninsamlingsgruppen gjort?
ML: Vi har haft torgmöten då vi
har försökt väcka opinion samt samlat
in pengar till vår konfliktkassa. Vi har
gjort en namninsamling som gav 23
000 underskrifter. Den 14/12 hölls en
demonstration utanför kommunfullmäktige då namninsamlingen lämnades över. Demonstrationen var mycket
lyckad, uppslutningen var 70 - 80%
bland busschaufförerna. Vi har även
två gånger försökt driva maskningsaktioner men uppslutningen var inte
tillräckligt stor för att det skulle få
effekt.
ST: Hur har LO-facket reagerat

på uppsägningarna?
ML: I pressen har fackledare uttalat
sig
fördömande
om
nedskärningarna. Men det enda dom
verkligen har gjort är att sköta sin
plikt som förhandlare och försökt få
ner antalet varsel.
ST: Hur har LO ställt sig till
namninsamlingsgruppen?
ML: De har varit väldigt tveksamma och i ett fall till och med
anklagat namninsamlingsgruppen för
att försvåra förhandlingarna.
ST: Du är en av de åtta som togs
in för förhör p g a att företaget ville ha
information om namninsamlingsgruppen, detta skede samtidigt som
fyra anställda sparkades p g a påstådd
ilojalitet. Berätta om detta!
ML: Ja, jag vart inkallad till tre
depåchefer. Dom ställde frågor om
namninsamlingsgruppen, vilka som
satte upp affischer på företaget, samlade in namn, var vi hade våra möten
m m. Jag vägrade svara på en del av
frågorna. De fyra avskedandena var
officiellt Christer Hedefalks egen idé,
men jag är övertygad om att det
skedde med styrelsens goda minne.
Busschaufförerna återanställdes två tre veckor senare efter centrala förhandlingar. Vad gäller mitt förhör
försöker LS få till ett skadestånd. De
andra chaufförerna var med i Kommunal som har backat på den punkten.
ST: Har andra typer av trakasserier förekommit?
ML: Nej.
ST: Hur är sammanhållningen
bland de anställda?
ML: Sammanhållningen är stark
bland personalen, det är ett brett stöd
för de sparkade. Möjligen så var det
en liten kymig stämning direkt efter
sparkandena.
ST: Hur tycker du att uppsalabor
som vill göra något mot försämringarna av Uppsalabuss ska engagera sig
på för sätt?
ML: Jag tycker att de borde bilda
en aktionsgrupp som ska visa att det
finns ett behov utav kollektivtrafik.
ST: För ett par år sedan startade
en några ungdomar en grupp (se artikel bredvid) som protesterade mot
Forts på sid 10...

VAD H Ä N D E R I
Den senaste tiden har det varit
mycket bråk i Gottsunda. Där vill
Gottsunda kommundelsnämnd
hårdhänta den redan hårt nedskurna barnomsorgen, vilket naturligtvis har mötts av protester.
UNT och Radio Uppland har vid
flera tillfällen rapporterat om händelserna, men utan att lyckas ge
några klara besked om vad som
egentligen händer. För att få veta
mer tog vi kontakt med Elinor Floding, mor, gottsundabo, medlem av
Uppsala LS - Syndikalisterna och
en av de mest aktivt protesterande.

Förslaget
Det förslag som lagts fram av
moderaterna i Gottsunda kdn, och som
nu har antagits, innebär en huvudlös
nedskärning av barnomsorgen i en
stadsdel där denna redan skurits ned
så långt det går. Effekterna av förslaget kommer i korthet att bli följande:
Inga 0-3 åringar får dagisplats,
utan placeras hos kommunala dagmammor. Det innebär ca fem barn per
dagmamma.
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Arne "Vampyren" Sandemo (m)
Blomsterv 15
752 52 Uppsala
Tel: 018-32 11 89
Arne Sandemo är moderat och
ordförande i Gottsunda kommundelsnämnd. Inte nog med det, han är också
huvudansvarig för utsugningen av
barnomsorgen i Gottsunda. Hans
maktmissbruk kommer att innebära
katastrof för alla barnfamiljer som
inte har råd med privat barnomsorg.
Dessa katastrofer kommer att ligga på
Sandemos personliga samvete. Låt
oss hålla honom ansvarig.

3-5 åringarna blir de enda som får
stanna på dagis, men även här ska
pengar sparas. Större barngrupper och
mindre personal kommer att innebära
ca 10 barn per anställd.
Inga pengarska anslås till vikarier,
vilket gör att sjukskrivna inte ersätts
förrän efter två veckor, då försäkringskassan går in och betalar. En barnskötare kan alltså komma att lämnas
ensam med 20 ungar i två veckor.
Sexåringarna ska inhysas i skolans
lokaler för någon slags "förberedande
skolgång", där 25 barn måste ses till
av två personer.
Fritids begränsas till barnen i de
första två årskurserna, men eftersom
sexåringarna nu blir den första årskursen så försvinner alla tillsynsmöjligheter för barn från åtta år och
uppåt. Dessutom ska ytterligare pengar
sparas här, så det är mycket möjligt att
en anställd ensam får ansvar för upp
till 30 fritidsbarn.

Protesterna börjar
Alla som på något vis har haft
närmare kontakt med någon form av
barnomsorg förstår att detta förslag är
fullkomligt vansinnigt. Det är helt
omöjligt att bedriva någon slags omsorg på dessa villkor.
- Redan nu händer det att barn
rymmer från dagis här, berättar Elinor. Hur ska en barnskötare kunna
förhindra det och samtidigt se till 10
till 20 andra barn? Det är ren tur att
inga allvarligare olyckor inträffat ännu.
Tyvärr har Gottsunda kdns politiker inte haft den lilla verklighetskontakt som behövs för att förstå detta.
Alla representerade partier hävdade
bestämt att nedskärningarna var nödvändiga. De bjöd in dagis, förskolor
och föräldrar till sex offentliga möten
för att informera om varför sparande
var så oundvikligt.
De utlovade diskussionerna om
kommunen och kommundelens ekonomi uteblev dock. När personal och
föräldrar kom till det första mötet fick
de inte ordentliga svar på några sådana
frågor, de fick inte ens fråga. I stället
var det politikerna som undrade på
vilka sätt föräldrarna kunde hjälpa till

på dagis för att kompensera
nedskärningarna.
- E n sån rent imponerande fräckhet! Först vägrar de att svara på våra
frågor och sedan ber de oss tvätta
handdukar, säger Elinor. Det tjänade
inte heller någonting till att fråga de
tjänstemän från barnomsorgen som
var närvarande. De satt tysta som
skrämda möss, politikerna hade helt
enkelt hotat dem med sparken ifall de
yttrade sig.
En grupp mycket arga föräldrar,
bland dem Elinor bestämde sig för
vara bättre förberedda till nästa möte,
så de tog reda på uppgifter om kommunens ekonomi och om Gottsundas
barnomsorg. Nästa måndag (alla sex
offentliga möten hölls på måndagar)
kunde de med tydlighet visa att besparingar var omöjliga och dessutom
inte så oundvikliga som politikerna
påstått. Men trots ökat mothugg var
politikerna lika arroganta som förut
och vägrade svara på frågor.
- Vi bad alla missnöjda på mötet
att kontakta oss, berättar Elinor, vilket många ocksågjorde. Sedan ringde
vi runt till dagis och förskolor för att
på den vägen upprätta telefonlistor.
Vi märkte tydligt att vi hade personalens stöd, men många av dem var för
rädda om sina jobb för att våga engagera sig öppet.
- Den bristande solidariteten är
ett stort problem, vissa värnar förskräckt om sitt eget och förstår inte
att det blir de som får gå nästa gång,
även om de klarar sig nu. Dessutom
har barnskötarnas fackförbund och
förskollärarnas fackförbund spelat ut
dessa två grupper mot varandra. I
stället för att gemensamt protestera
mot nedskärningarna konkurrerar de
om de jobb som blir kvar.
Införde kvarvarande mötena hölls
ett par torgmöten i Gottsunda centrum. Namn samlades in och protesttal hölls. Trots alla namn och trots att
även övriga "informationsmöten" var
välbesökta stod politikerna på sig i
sin hårdnackade dumhet. Under de
sista mötena var det helt enkelt så att
"publiken" ville diskutera en sak och
politikerna en annan.

GOTTSUNDA?
Uppskjutet beslut
Ett tag efter det sista offentliga
mötet hade kdn ett möte för att ta
beslutet om nedskärningarna. En
grupp protesterande föräldrar och andra inblandade var där. tillsammans
med UNT och Radio Uppland. De
fångade upp politikerna i dörren,
ställde frågor och krävde kommentarer. Under själva mötet stod de på
baksidan och visade sina skyltar genom fönstren. Den här gången nådde
de faktiskt några av politikerna. Elinor berättar:
- Speciellt sossarna började
mjukna. Deras ledande gestalt här,
Ingrid Lindahl, som var helt fruktansvärd mot oss på informationsmötena
verkade ändra sig. T o m Arne Sandemo, moderat och ordförande i Gottsunda kdn, lät som om han inte ville ta
beslutet. Det slutade med att de sköt
upp beslutet. De skyllde på MBLförhandlingar med barnskötarnas och
förskollärarnas fackförbund, men troligtvis var de helt enkelt nervösa.
Genom en notis i UNT fick
föräldragruppen veta att ett nytt kdnmöte skulle hållas, där beslutet skulle
tas-tvärtemot de signaler som politikerna gett vid mötet innan. På detta
möte infann sig en mindre, men desto
argare, föräldragrupp för att protestera. Elinor fortsätter:
- Politikerna hade struntat i namninsamlingar och protester, så vi såg
oss tvungna att gå in och tala med dem
direkt, som människor. Ett par av oss
lyckades komma in och började tala
med dem. Vi försökte förklara för
dem hur kritisk situationen verkligen
är, och de visade sig att många av dem
inte ens besökt en förskola.
- 1 stället för att utmana oss med
argument bytte de lokal. Vi följde
efter, men Arne Sandemo ställde sig i
dörren för att hindra oss från att komma
in. Han var ursinnig och använde betydligt mer våld än vad nöden krävde.
Trots det lyckades två av oss ta oss in
och fortsätta förklara. Då häver en av
politikerna, en gammal kvinna, ur sig:
"Varför stannar ni inte hemma med
era barn?" Vi försökte förklara för

henne att det var omöjligt, men hon sa
att hon minsann hade varit hemma
Motståndet fortsätter
med sina barn och hon kunde inte
Under tiden har fler möten hållits
begripa att en familj inte kan leva på i Gottsunda och motståndet har orgaen lön nuförtiden. Det är fullkomligt niserats bättre. De aktiva har "uppbisarrt att sådana gamla stofiler sitter vaktat" ett kommunfullmäktigemöte
och beslutar om barnomsorgen. De och ett möte med kommunstyrelsen,
har ingen aning om hur samhället där de framfört sina åsikter. Nyligen
fungerar.
hölls ett möte Peter Nordgren (fp) och
- Det värsta är att flera av dessa Lars-Gunnar Eriksson (c), båda
politiker inte ens är valda. Vi väljer kommunfullmäktigepolitiker. Enligt
politiker till kommunfullmäktige, som Elinor var dessa av någon anledning
sedan i sin tur utser andra att ta beslu- lättare att nå än kdn-politikerna.
ten i kommundelsnämnderna. DessDessutom har det hållits ett möte
utom är de s k fritidspolitiker och på Folkets hus, där folk från olika
anser sig inte ha tid att besöka de dagis delar av stan träffades för att diskutera
och fritidshem de beslutar om.
hur man kan samordna motståndet
Det stod en hel del om den här mot nedskärningarna.
"incidenten" i UNT, inte minst för att
aktionen lyckades. Mötet avbröts utan
Lyckade protester
att beslutet togs. Och inte nog med
Efter denna redogörelse bad vi
det, dessutom svängde de socialdeElinor berätta lite om hur hon tycker
mokratiska kdn-politikerna och uttaatt protesterna i Gottsunda lyckats,
lade sig emot förslaget.
och vad hon tror om framtiden.
Ett tag senare hölls ett nytt möte,
- Jag tycker att vi lyckats över
plats och tid var hemliga den här
förväntan. Vi har fått folk på olika
gången. När beslutet skulle tas rösnivåer att förstå vad det här egentligen
tade sossarna (d v s 5 av de 11 ledamörör sig om. Jag känner att vi har stöd
terna) emot. Det gav ordförande Arne
ifrån de flesta håll, folk i allmänhet
Sandemo utslagsröst. Han röstade för.
ger oss ett kompakt stöd. Under alla
De fem socialdemokraterna lämvåra aktioner och demonstrationer har
nade in en ganska kraftfull, skriftlig
jag aldrig fått negativa reaktioner från
reservation. De står nu på dålig fot
vanligt folk.
med sitt moderparti, som tycker att de
- De flesta politiker är inte heller
skulle ha röstat för förslaget.
helt okänsliga, även om avståndet
mellan dem och verkligheten är stort.
PRIVATIS
Men moderaterna har man ingenting
för att prata med, de har helt enkelt en
Moderaterna har alltid gillat pri- annan människosyn. De tycker inte
vata alternativ bättre än kommunala. att det gör något att det blir som det
De brukar prata om konkurrens på blir. Jag har aldrig gillat moderaterna,
lika villkor och annat fint. Men när det men jag är ändå djupt besviken på
kommer till kritan är det viktigare att dem.
det är privat än på lika villkor. Reg- Vad gäller media så har det varit
lerna är nämligen sådana nu att pri- skillnader. UNT var usla i början. De
vata dagis är extremt gynnade.
skrev bara om lyckade privata alterBidragen till privata och kommu- nativ och ingenting om problemen.
nala dagis är ungefär lika stora. Skill- Efter aktionen då kdn avbröt sitt möte
naden ligger i daghemstaxorna. Pri- blev de betydligt bättre, men efter det
vata dagis, som ofta har månads- som hände med Liv Hahne i Gamla
avgifter på upp till 2000 kronor, får Uppsala (se annan artikel i denna tidbehålla sina avgifter. Kommunala ning) så har de blivit försiktigare igen.
dagis måste ge sina inkomster till kom- Radio Uppland har varit ganska
munen. Det är fint med konkurrens på bra. De har haft bra bevakning och har
lika villkor...
låtit alla sidor uttala sig. ABC-nytt
Forts på sid 10...

Forts från sid 9...
hade ett inslag om rabaldret i Gottsunda. De smörade fruktansvärt för
Sandemo och frågade honom om allt
innan de gjorde inslaget. De frågade
honom till och med ifall det fick vara
föräldrar med. Jag vet inte så noga hur
Uppsala Demokraten har varit, för jag
har den inte.
- Vårt mål är att stoppa
nedskärningarna helt, åtminstone här
i Gottsunda - här är gränsen redan
nådd. Vi ska bearbeta kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
att få dem att ta upp det igen. Dessutom har vi anmält Gottsunda kdn
därför att nedskärningsbeslutet bryter
mot kommunallagen och paragraf 12
i socialtjänstlagen. Vi har inte gett
upp!

Framtiden
- Det finns en sådan omoral i
samhället nu. Direktörer och höga
tjänstemän höjer sina löner medan
vanligt folk lider på de mest grundläggande plan. Jag tror att det kan leda till
en urholkad samhällsmoral som gör
att det blir lättare att t ex bli kriminell
utan att ha dåligt samvete. Man kan
inte förvänta sig att folk får dåligt
samvete när de hela tiden vet att väl
Forts från sid 7...
prishöjningar. Efter ca ett år lyckades
de sänka priset för ungdomar och pensionärer. Tror du att det går att få
Uppsalabuss att backa denna gång?
ML: Ja, kommunen måste ta sitt
ansvar för hela sin verksamhet och
driva den för Uppsalas befolkning,
inte för profit syfte. Privatiseringsvågen måste stoppas nu medan det
fortfarande går. Men man ska minska
på den onödigt stora byråkratin inom
den offentliga sektorn. Jag tycker att
busspriserna borde vara billiga eller
gratis.
ST: Vad tycker du om införandet
av ett arbetarråd som tar över kontrollen av Uppsalabuss?
ML: Ja, det är en jättebra idé.

ansedda människor högt upp i samhället gör mycket värre saker.
- Områden som Gottsunda förvandlas till getton. Vård, omsorg, service, m m försämras till det outhärdliga och snart flyttar alla som kan
härifrån. Den som inte gör det är dum.
- I förlängningen tror jag att det
här kan leda till ren terrorism i form av
attacker mot rika och mäktiga människor. De driver folk för långt helt enkelt, och en del kan gå över gränsen.
Då kan höga politiker och direktörer
inte längre gå säkra. Det här ligger på
högre nivå än bara den kommunala.
- För att förhindra det här måste vi
göra motstånd. Ju fler vi är desto bättre.
Det handlar inte om att vara professionell i sina uttalanden, uttala dig ändå!
Om man väntar till man vet allt blir
ingenting gjort. Kom ihåg att politikerna måste lyssna på oss, det är det de
är till för, så var inte rädd för att ställa
krav.
- Tro inte på allt vad politiker och
press häver ur sig. Det är inte vi som
har levt över våra tillgångar. Det är
också viktigt att vi inte spelar ut olika
gTupper mot varandra: svenskar och
invandrare, barnskötare och förskollärare, barn och gamla. Att vi splittrar
oss hjälper bara de som har makten.
Besluten bör tas av dom som berörs,
därför måste man även bilda ett
passagerarråd som styr tillsammans
med arbetarrådet. Detta borde gälla all
kommunal verksamhet. Självförvaltning på alla plan.
ST: Vad vet du om privatiseringen av bolaget?
ML: De enda alternativen som
finns är Swebus och Linjebuss. Besluten kan mycket väl redan vara fattade,
vi bussförare får ingen information
om framtiden. Vi fick t ex reda på att
vi skulle få en ny förarstol - när vi läste
UNT.
Tack ska du ha Micke och lycka
till i den fortsatta kampen på din arbetsplats - du har Slå Tillhakas stöd.

Slå Tillhakas spartipsserie, nr 1
När du kliver av bussen och inte längre behöver din biljett
- sätt då fast den vid tidtabellstavlan. Då kan en annan resenär
återanvända den. Detta är ett bra sätt att sänka våra egna
kostnader på bussresorna. Samtidigt sätter vi press på Uppsalabuss att sänka priserna.
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Liv Hahne —
Död Hona!
Trogna läsare av Slå Tillbaka
kommer säkert ihåg artikeln i förra
numret om anonyma hot mot "Galne
Gunnar" Hedberg (m) och hans partikamrat Per Bill. Dessa "hot" levererades på enorma vykort. Nu har en
liknande händelse inträffat i Gamla
Uppsala.
I Början av april fick Liv Hahne,
moderat ordförande i Gamla Uppsala
kommundel, ett liknande "vykort"
med hälsningar från föräldrar och barn
från Solskenets förskola.
Vykortet innehöll hälsningar som
"Vi kräver att du stoppar dagisslakten" och "Barnakut - inte bankakut". Dessutom hade någon skrivit
"Liv Hahne - död hona". I en artikel
i UNT 5 april beskrevs detta som "ett
direkt hot". Hela artikeln var en snyfthistoria om hur synd det är om lilla
Liv som inte kan känna sig trygg
längre.
För det första: "Liv Hahne - död
hona" är inget mordhot, utan en fyndig ordlek. Den användes redan av
barnen på den första skola som Liv
lade ner, Ferlinskolan. Detta är nog
Liv mycket medveten om, men man
kanju alltid utnyttja en okunnig UNTreporter för att framställa sig själv
som den det är synd om.
För det andra: Den politik som
Hahne för drabbar andra på ett mycket
personligt plan. Hon förtjänar att
känna sig osäker. Speciellt med tanke
på att hon och hennes trogna slaktar
Gamla Uppsalas barnomsorg trots att
kommundelen går med ekonomisk
vinst!
Liv säger:
- Jag har det senaste året fått en
mängd hotbrev och hotfulla telefonsamtal från personer som berörs av
nedskärningarna och det är otrevligt i
sig men nu känner jag att gränsen är
nådd. Jag accepterar inte att bli angripen i mitt hem och att mina barn får se
detta och involveras. Jag blev väldigt
ledsen när jag fick se plakatet.
Vi säger:
- Är det legitimt att angipa barn
på deras dagis, Liv? Det finns barnfamiljer som blir mer än "väldigt ledsna"
för det du gör mot dem. Hoppas du får
höra av dem igen!

^V

GA MED I SAC-Syndikalisterna!
EN FRI
KÄMPANDE
FACKFÖRENING
Vi har inga fallskärsmsavtal men däremot:
Lokal Strejkrätt
Medlemsdemokrati & Lokalt självbestämande
Socialism
Sveriges Arbetares Centralorganisation är landets enda syndikalistiska fackförening, och den
organiserar ALLA yrken!
Uppsala LS, Aurorag. 14, 743 34 UPPSALA/Tel. 018-226639, 209196

Sossar 1
Eriksbergs lokalavdelning av Uppsala arbetarekommun påpekar i en
skrivelse till arbetarekommunen det
inhumana i att utvisa flyktingar till
Peru. De slår fast att det är inhumant
och
dessutom
strider
mot
Genevekonventionen att behandla
deras ärenden i klump. Man kräver att
Socialdemokraterna skall ändra sin
inställning i denna fråga och istället
söka påverka regeringen att "sätta
stopp för polisens och säpos klappjakt
på peruanska flyktingar i Sverige".

Vi på Slå Tillbaka instämmer naturligtvis (utan att för den skull sympatisera med dårarna i Sendero
Luminoso) och kan bara beklaga att
sossar i allmänhet inte fattar bättre.
Som t ex

Sossar 2
socialdemokraterna i Söderfors.
S-föreningen i Söderfors har den senaste tiden profilerat sig genom en rad
flyktingfientliga uttalanden. Man har
förklarat sig vara trött på flyktinginvandringen till orten. 569 asylsökande är enligt S-föreningen och PRO

för mycket. Men man nöjer sig inte
med det. Torsten Lindberg har betydligt vidare vyer:
- Det är egentligen en riksdagspolitisk fråga. Vi hör varje dag hur illa
det är ställt med det här landet. Men
ändå tar vi emot mer och mer flyktingar. Opinionen måste kunna sätta
stopp för det här.
Torsten har kommit på lösningen
på krisen, bankerna, arbetslösheten,
alltihopa. Det är blattarnas fel! Skicka
ut dem bara!
Snyggt Torsten, jävligt snyggt...
Källa: Framtiden

PRENUMERERA!
Visst är Slå Tillbaka en skojig tidning? Om du oxå tycker det så tycker vi att du ska prenumerera på den. Det finns två sorters trevliga prenumerationer:

B u d g e t p r e n u m e r a t i o n : 6 0 S p ä n n för fyra nummer. Dyrt? Javisst,
det är våran budget det är bra för. Dessutom är porto jättedyrt. Så det så.
Krispaket: 1 0 0 Kronor för fyra nummer. I denna stödprenumeration
ingår oxå diverse bonusmaterial, såsom flygblad (från t ex Folkmakt och SUF) och
små erbjudanden. Direkt hem i brevlådan!
De dyra pengarna sätter du in på vårt postigoro:

SLÅ TILLBAKA, PG 19 09 72 - 0

NÄSTA N U M M E R KOMMER
n

ALLT SKA BORT!
Bibliotek

<s>

4.
^

rtÄS^
tfW

,0O

<V
S

>?

*
< >

A
O$

V

V

fritt

*

• * .

&

*

*

,vt*

oV,

ai V ^

ALLT ÄR VANSINNE!

J

^

