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LEDARE -LEDARE • LEDARE • LEDARE • LEDARE 
MYCKET VASEN FOR INGENTING 

En industripamp har avgått, en 
riktig kändis: PG Gyllenhammar. PG 
blev VD för Volvo genom att gifta sig 
med sin föregångares dotter. Han blev 
tvungen att avgå när hans pojkdröm 
om en sammanslagning av Volvo och 
Renault gick i stöpet. 

Det har blåst hårt kring PG många 
gånger. Han har ofta blivit kritiserad 
men har lyckats hålla sig kvar, inte 
minst därför att hans kompisar i Volvo
toppen hållit honom om ryggen. Den 
här gången blåste det lite vål hårt, så 
kompisarna tyckte det var bäst att låta 
honom gå för att rädda sina egna skinn. 
Dessutom blir ju en fin, välavlönad 
post ledig... 

Har något förändrats? Har t ex 
Volvo-arbetarna, de som berörs mest 
av Volvoledningens beslut, fått mer 
att säga till om? Nej, det blir bara 
någon annan i den lilla herrklubb som 
alltid styrt Volvo som tar över. Den 
enda förändringen blir att vi får se en 
ny nuna i TV säga samma saker. 

En fackpamp har avgått, en riktig 
kändis: Stig Malm. Malm blev ordfö
rande i LO genom att vara bundis med 
sin föregångare. Han blev tvungen att 
avgå när det avslöjades att han delat ut 
enorma fallskärmsavtal till sina kom
pisar. 

Det har blåst hårt kring Malm 
många gånger. Han har ofta blivit 
kritiserad men har lyckats hålla sig 
kvar, inte minst därför att hans kom
pisar i LO-toppen hållit honom om 
ryggen. Den här gången blåste det lite 
vål hårt, så kompisarna tyckte det var 
bäst att låta honom gå för att rädda 
sina egna skinn. Dessutom blir ju en 
fin, välavlönad post ledig... 

Har något förändrats? Har t ex 
LO-arbetarna, de som borde vara LO, 
fått mer att säga till om? Nej, det blir 
bara någon annan i den lilla herrklubb 
som alltid styrt LO som tar över. Den 
enda förändringen blir att vi får se en 
ny nuna i TV säga samma saker. 

Är två nya TV-ansikten värda så 
mycket uppståndelse i TV, radio och 
tidningar? Knappast - inte så länge 
herrklubbarna sitter kvar vid makten! 

SLÅ TILLBAKA! 
Tidskriften Slå Tillbaka ges 

ut av "Stödföreningen Slå Till
baka". Vill du skicka in bidrag 
eller bara tycka om tidningen är 
adressen: 

Slå Tillbaka! 
Box 2107 
750 02 Uppsala 

Slå Tillbaka har 
postgironummer 190972-0. 

Krönika 
JAS BLIR KRAS 

Sent på kvällen på årets ljusaste 
natt (21-22 juni) tog vi bussen till 
SAAB-Scania i Linköping, där strid-
flygplanet JAS 39 Gripen byggs. Vi 
(Pia och Igge) släntrade iväg in i buska
gen i riktning mot stängslet, medan 
Thomas och Hasse väntade ute vid 
vägen för att se om vi skulle komma in 
på fabriksområdet utan att bli upp
täckta av SAAB:s vaktpersonal. 

Vi kom fram utan missöden och 
kröp under stängslet. I gräset sådde vi 
vete. Många människor saknar mat 
för dagen samtidigt som deras reger
ingar satsar stora pengar på inköp av 
vapen (bl a svenska). De resurser som 
idag satsas på militarism borde istäl
let användas till att lösa fattiga länders 
behov av mat, rent vatten, sjukvård o 
s v. Att så vete inne på militärområdet 
skulle i sig vara en lyckad aktion om 
vi inte lyckades ta oss ända fram till 
JAS-planen. 

Inne i ett skogsparti svidade vi om 
till arbetskläder och fortsatte sedan 
färden mot JAS-hangar en. Vi toglånga 
pauser på vägen för att pusta ut och 
lugna ner oss inför en upptäckt i för

väg. Vi kröp under ytterligare ett stäng
sel, klättrade över ett annat och sådde 
mera vete där vi hittade lämplig jord
mån. 

Vid 3-tiden var det ordentlig ljust 
och vi bestämde oss för att göra vårt 
avrustningsförsök. Vi gick fram till 
hangaren och fick syn på två JAS-
plan genom hangarfönstret. Vi kände 
på alla dörrar men det var låst överallt. 
Vi beslutade då att försöka med dörr 
1A, eftersom det stod skyltat att man 
skulle ta den om man ville in i hanga
ren. 

Igge tog fram kofoten och började 
bända upp dörren medan Pia tog fram 
vår banderoll med texten: "JAS till 
plogbillar 93" (gruppens namn) och 
en fredsduva, ett hjärta och en plog. 
Pia höll också en skål med körsbär 
redo att bjuda anländande vaktperso
nal. 

För att undvika stress och hotfull 
stämning vid själva upptäckten är det 
nödvändigt att förbereda sig noggrant. 
Vi hade i förväg skrivit ett brev till 
SAAB Military Aircraft, vilket vi alla 
fyra undertecknade personligen, där 
vi berättade om våra avrustnings-
planer. Vi hade också gått omkring 
utanför SAAB:s område dels för att 
bekanta oss med omgivningarna men 

också för att träffa några av vakterna 
och berätta om våra planer. 

Banderollen satt nu väl synlig all
deles vid entrén så att anländande 
vakter skulle förstå att det var vi som 
var där. 

Efter åtskilligt bändande var dör
ren plötsligt öppen utan att vi hann 
förstå hur det gick till. En jublande 
känsla steg upp inombords när vi för
stod att vi skulle lyckas med det vi 
föresatt oss. Med lugna men bestämda 
kliv stegade vi fram till det närmaste 
JAS-planet och hamrade på samtliga 
vapenfästen under vingarna. 

Därefter bredde vi ut en handvävd 
duk av indisk bomull för att "fira" 
aktionen. Pia spelade flöjt och det 
klingade vackert i den stora hangaren. 
Det kan bli enjättefin konsert-hall när 
JAS-projektet läggs ned. 

Den första vakten anlände tillsam
mans med sin hund och han beordrade 
oss att ligga ned, vilket vi gjorde. Fler 
vakter strömmade till och en kort ord
växling om nyttan med att avrusta 
JAS-plan följde. Polisen anlände strax 
och förde oss till polis-stationen. De 
skämtade glatt med oss och verkade 
på det hela taget ganska imponerade 
över att vi lyckats med det vi föresatt 
oss. 

Forts på sid 11... 



VAD ÄR SLÅ TILLBAKA? 
Slå Tillbaka är en frihetlig so

cialistisk tidning. Som tidning för
söker vi vara folkliga och lokala. Vi 
vill skriva om det som intresserar 
vanligt folk och främst om det som 
händer i Uppsala. I Slå Tillbaka 
ska man förhoppningsvis kunna 
läsa om problem som man själv 
upplever, känna igen sig och upp
täcka att man inte är ensam. Vi 
smyger inte med att vi tar ställning 
politiskt, men vi anser att politiken 
måste utgå från vardagslivet och 
inte från högtravande teorier utan 
kontakt med verkligheten. 

Frihetlig Socialism 
Vi anser att dagens samhälls

system, kapitalismen, är odemo
kratiskt och orättvist. Makten och 
rikedomen finns hos dem som har 
pengar, överklassen, och de som 
går deras ärenden. Detta är oac
ceptabelt och måste ändras. För 
att åstadkomma en förändring 
krävs klasskamp. Därför är vi so
cialister. 

Till skillnad från socialdemo
krater och marxist-leninistertror vi 
inte ett rättvist och fritt samhälle 
kan införas av en elit som styr 
massorna. Vi anser att all makt 
måste ligga på gräsrotsnivå och 
därför måste även kampen för ett 
bättre samhälle föras där. Inga 
ledare kan företräda oss och säga 
att de vet mer om våra intressen 
än vi själva. Dagens politiska par
tier och fackföreningar är (med få 
undantag) hierarkiskt uppbyggda 
med ett litet ledarskickt med stora 
befogenheter och passiva med
lemmar. Vi är emot detta odemo
kratiska sätt att organisera sig. 
Därför är vi inte bara socialister, 
utan frihetliga socialister. 

Vad vill vi? 
Slå Tillbaka vill inte leda nå

gon. Vi vill uppmuntra folk att tänka 
själva, ifrågasätta auktoriteter och 
ta itu med sin egen situation. Om 
vi lyckas bidra till att samhällets 
maktlösa och opriviligerade grup
per (arbetare, ungdomar, arbets
lösa, etc.) tar upp kampen för att 
lösa sina problem utan ledare och 
förmyndare är vi mer än nöjda. 

Ultima Thule 
Livet är inte lätt för de små fas-

cist..., förlåt patrioterna i Ultima Thule. 
Inte nog med att alla möjliga företag, 
musiker och föreningar bojkottar dem. 
Nu får de inte ens ha sitt namn ifred. 
Det har visat sig att de rockande 
Sverigedyrkarna inte är ensamma om 
att kalla sig Ultima Thule. Tre andra 
organisationer har stämt UT på namn
rättigheterna, däribland ett data
företag. 

Ultima Thule igen 
Skivbolaget EMI har beslutat sig 

för att inte distribuera Ultima Thules 
skivor sedan Aftonbladet 12 novem
ber i en intervju avslöjat att medlem
marna tillhört rasistiska och fascis
tiskaorganisationer. Förmodligen var 
EMI de enda inblandade som inte 
redan visste det - det har inte direkt 
varit någon hemlighet. Efter alla 
spelningar med band som Vit Aggres
sion och Division S (t ex efter Karl 
XII firandet -91) behövs det inget 
geni för att lista ut hur det ligger till. 

I Aftonbladet erkänner de att de 
har varit med i Bevara Sverige 
Svenskt, Sverigepartiet, Framstegs
partiet och Sverigedemokraterna. En 
av "thularna", Ulf Hansen lämnade 
SD, som leds av nazisten och f d NRP-
medlemmen Anders Klarström, för 
bara två år sedan. De har länge försökt 
att få sina nazisympatier att framstå 
som ungdomssynder, men nu brer 

sångaren Jan "arisk som fan" 
Thörnblom på med: "Nej, jag ångrar 
ingenting. Jag har inte gjort någon
ting som jag behöver ångra." och "BSS 
står jag för- Bevara Sverige Svenskt." 
Visst har de tonat ned det rasistiska i 
sitt budskap, men de sysslar fortfa
rande med att bana väg för fascistiska 
idéer. 

Nu tar vi för givet att EMI åter-
anställer de tre personer, lite mer 
snabbtänkta än EMI själva, som spar
kades för att de vägrade hantera Ul
tima Thules skivor. 

Liv Town 
Förutom att styra två kommundels-

nämnder, sitta i byggnadsnämnden 
mm så är järnladyn Liv Hane även 
med i styrelsen för Uppsala 86:ers, ett 
amerikanskt fotbollslag. Ni vet, spor
ten där man har en boll som inte är 
rund och spelar fotboll med händerna. 
ST minns för övrigt något mygel om 
spelarlicenser som Liv var inblandad 
i. Vi har bara ett råd att ge till Liv -
lägg ner Uppsala 86:ers istället för 
våra skolor! 

Bra vibrationer 
Den 15 december hölls den största 

demonstrationen i Sverige på mycket 
länge. 30 000 medlemmar i LO och 
TCO demonstrerade mot regeringen 
försämringar av a-kassan och krävde 
krafttag mot arbetslösheten. Trevligt, 
tycker ST, börjar bli dags för general
strejk... 

r 
SUF 

1 

Syndikalistiska Ungdomsförbundet 
Börja det nya året med att gå med i dynamiska, växande SUF. 

En frihetlig, revolutionär ungdomsorganisation. 
Inga chefsideologer. Inget auktoritärt styre. 

Inga färdiga paketlösningar. 

DIREKT DEMOKRATI 
DIREKT AKTION 

Intresserad? Ring eller skriv så skickar vi information. 
SUF, c/o Uppsala LS, Auroragatan 14, 743 34 UPPSALA 

Tel: 018 - 22 66 39 
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Antifascistisk Höst 
I tidningar och TV har man 

under hösten frossat i en mängd 
demonstrationer, fascistiska och 
antifascistiska. Mycket som har 
skrivits och sagts har varit extremt 
vinklat, mycket har varit lögn. Slå 
Tillbaka kommer nu med en fakta
späckad, sanningsenlig samman
fattning av den antifascistiska hös
ten! 

8 oktober Göteborg En stor och 
bred antirasistisk manifestation med 
uppemot åtta- niotusen deltagare (en
ligt arrangörerna). Demonstrationen 
arrangerades av ett sextiotal organi
sationer, allt ifrån Syndikalistiska 
UngdomsFörbundet (SUF) till 
moderaterna. 

Den 9 oktober i Göteborg, hölls 
en antifascistisk demo, arr: SUF iran
ska invandrar- och flyktingrådet plus 
Antifascistisk Aktion. Efter demon 
försökte deltagarna ta sig till Sverige
demokraterna för att stoppa deras 
möte. På väg dit träffade på ett gäng 
slagvilliga snutar, allra först och mest 
tända gick ett gäng extra inkallade 
snutar från Malmö. Polisen attack
erade antifascisterna = kravaller. Na
turligtvis finns det ingen konflikt 
mellan dessa båda arrangemang. Att 
ena dagen delta i en bred antirasistisk 
demonstration och nästa dag försöka 
bekämpa den fascistiska rörelsen är 
bara två olika former av kamp, båda 
mer än nödvändiga. 

6 novernber Stockholm 
Svärj ädemokratrernas ungdomsför
bund hade demo i Stockholm för att 
vrålhäftiga kungen Adolf Gustav dött 
den dagen eller någon annan patetisk 
ursäkt till att sprida sin skit. Först i 
demonstrationen gick det dubbla led 
med beväpnade polare till fascisterna 
- kravallsnutar. Ett försök att stoppa 
demonstrationen gjordes av trottarna 
i Offensiv som blev inringade av snu
ten. Ett annat försök gjordes av grupp 
demonstranter som försökte sig på en 
blockad av typen Lund 30 november 
(barrikader och smällare). Blockaden 
misslyckades pga tidsstrul och 6-8 
överaskande poliser som gick till at
tack i Rambo-stil och med hjälp av 
förstärkning på häst lyckades köra 
iväg demonstranterna. Efteråt kom 
det fram att polisen hade ansett sig så 
hotade av de "välorganiserade pro
fessionella kommandogrupperna" (el
ler liknande uttryckt av polisen) att 
det enda som stoppade polisbefälet 

från att ge order om eld var att risken 
att träffa poliser på andra sidan barri
kaderna. 

9 november Stockholm Stoppa 
rasismen ville hålla demonstration till 
minne av kristallnatten den 9/10 -39 
och lasermannens dödsskjutning av 
Jimmy Ranjbar samma datum -91. 
Men polisen vägrade, man "kunde 
inte garantera säkerheten". Istället 
hölls en stillastående manifestation 
på Sergels torg bevakad av ca 50 
poliser. När fascisterna demonstrerar 
däremot, anses det så viktigt att de ska 
utrycka sin olagliga rasism att polis
insatserna är obegränsade. 

20 november Göteborg VAM 
och andra hitlerdyrkare, varav många 
var utlänningar, hade en stillastående 
demonstration för fira Francos döds
dag (är det inte antifascister som borde 
fira att det jävla svinet dog?) De höll 
sin demonstration bakom det trygga 
beskyddet av 800 poliser med heli
kopter och polisbåtar. De cirka 400 
nassarna överröstades av mot-
demonstranter. När hitleristerna trött
nat på att stå och se extra nazistiska ut, 
dagen till ära, blev dom skjutsade av 
snuten till sin fest. När personen som 
hyrt ut lokalen fick se vilka som hade 
hyrt den bad han polisen att köra iväg 
nazisterna. Men polisen hade inte lust. 
Av "humanitära skäl" sa man. Va fan 
nu rå? Ska polisen låta bli att ingripa 
mot det rasistiska bandet som spelade 
på festen, av humanitära skäl? Poli
sen har i alla fall lärt sig ett nytt ord. 
När flyktingar söker asyl duger ju, 
som känt är, inte humanitära skäl. 

30 november är ju som bekant är 
alla hårlösas idols, Karl XII:s, döds
dag. Det brukar fascisterna fira med 
att utöva hets mot folkgrupp, spöa 
folk man inte gillar utseendet på och 
springa runt, hejande på Hitler. Van
ligtvis tittar polisen på och mot-

demonstranter försöker stoppa ski
ten, med varierande resultat. I Stock
holm visade snuten hur bra det funkar 
att strula med tillstånden och säga det 
är farligt att demonstrera om man vill 
att det ska bli få demonstranter. Trots 
massa strul hölls två stillastående 
möten mot rasism och fascism. 
Sverjeodemokraterna gjorde ett pate
tiskt försök att nå Kungsträdgården 
och Karl XII statyn. Polisen tog hand 
om fascisterna på ett sätt de gärna får 
upprepa: omringa hitlerdyrkarna, sätta 
in dom i bussar och köra ut dom ur 
stan. Hädelserna den 30 november i 
Stockholm påminner mest om leken 
"burken" då fascister och antifascis
ter försöker ta sig till Karl XII statyn 
och där polisen är tagaren som ska 
"dunka" dem innan de hunnit fram. I 
Lund var det bara svenska och danska 
antifascister som demonstrerade, inga 
fascister. Men när demonstrationen 
gick fredligt till och inga upplopp bröt 
ut bestämde polisen sig för att upplösa 
demon ändå. Så polisen, som ville se 
till att man inte mobiliserat och stängt 
av stan i onödan, gick till attack och 
slog på antifascisterna och grep drygt 
400 demonstranter. Antagligen som 
hämnd för misslyckade insatser tidi
gare år. Förutom i Lund och Stock
holm hölls antirasistiska/antifascisti-
ska demonstrationer runt om i landet. 
Alla var lugna och fredliga tillställ
ningar. 

5 december (5/12) höll "fem-i-
tolv rörelsen" demonstrationer på en 
mängd platser. Syftet var att väcka en 
motrörelse till främlingsfientlighet 
och rasism, och manifestera för att 
stärka de egna leden. Även i Uppsala 
samlades man mot rasismen. En, som 
det verkade, något hastigt påkommen 
manifestation samlade cirka 100 del
tagare på Stora torget där ett kort möte 
hölls. 



DEBATT • DEBATT • DEBATT • DEBATT • DEBATT 

KROSSA FASCISMEN OCH NAZISMEN! 
Under de senaste åren har fas

cistiska och nazistiska partier och 
grupperingar allt oftare setts de
monstrera öppet på gator och torg. 
Den 20 nov i år (1993) demonstre
rade 400 VAM-anhängare i Göte
borg beskyddade av 800 kravall-
utrustade poliser. VAM är inget 
annat än en välbeväpnad nazistisk 
terrororganisation vars medlem
mar gjort sig skyldiga till rasistiska 
överfall, rån och vapenstölder. Som 
alla andra fascistiska och nazistiska 
organisationer bryter de regelmäs
sigt mot lagen om hets mot folk
grupp på sina möten och i sina skrif
ter. 

Sverige har idag en regering som 
under förevändning att skydda yttran
defriheten låter dessa lagbrott ske till 
vilka polisiära kostnader som helst. 
Samtidigt förbjuds antirasistiska mö
ten och demonstrationer med motive
ringen att polisen inte kan garantera 
demonstranternas säkerhet. Regering
ens prioriteringar är milt sagt märk
liga. Ar fascisternas och nazisternas 
yttrandefrihet viktigare än flyktingars, 
homosexuellas och andra av 
högerextremisterna förföljda gruppers 
trygghet? Vad är fascism och nazism 
och hur kan de på effektivaste sätt 
stoppas? 

VAD ÄR FASCISM OCH 
NAZISM? 

Fascismen är en antidemokratisk 
ideologi. Den förespråkar en stark, 
centraliserad stat, styrd av en elit av 
fascistiska partimedlemmar i intimt 
samarbete med de stora företagens 
ledningar. Den fascistiska staten är 
en våldsapparat med udden riktad mot 
minoriteter som handikappade och 
homosexuella. Alla som anses svaga 
och avvikande skall utplånas. Men 
våldsapparatens viktigaste uppgift är 
att kontrollera folket så att staten och 
företagen kan fungera som en effektiv 
helhet. Till de fascistiska idealen hör 
dyrkandet av framgång, styrka och 
våld samt en överdriven, näst intill 
religiös nationalism. 

Nazismen är en rasistisk broder
ideologi till fascismen. I det nazis
tiska samhället är rasismen inskriven 
i lagen. Till polisens uppgifter hör, 

förutom att upprätthålla den totalitära 
staten, att utplåna alla etniska minorite
ter, i synnerhet den judiska minorite
ten. Nazisterna väntar inte till efter 
sitt eventuella maktövertagande med 
att förverkliga sina rasistiska visio
ner. Mord och våldsbrott är nazister
nas viktigaste redskap i den politiska 
kampen. 

I dagens Sverige finns flera grup
per med dessa ideologier, de aktivaste 
är Sverigedemokraterna, Riksfronten 
och VAM. De skiljer sig en smula åt 
i ideologin, men de är egentligen bara 
olika sidor av samma mynt. Dessa 
grupper har för tillfället som strategi 
att genom väldisciplinerade och rela
tivt lugna demonstrationer och möten 
skaffa sig en seriös politisk fasad. 

Mellan dessa möten visar de sina 
rätta och farliga ansikten. Invandrare 
och homosexuella förföljs, misshand
las och har även mördats. Flykting
förläggningar bränns ner, vänsterbok-
handlar utsätts regelmässigt för ska
degörelse, personer som motarbetar 
detta hotas och angrips i sina hem. 
Fascismen och nazismen kanske inte 
hotar den svenska demokratin som 
situationen är idag, men är redan 
nu ett direkt hot mot många grup
per i samhället. Scenen känns igen 
från resten av Europa. Skyddade av 
statsmakten växer högerextrema 
grupper sig starka med ökat rasistisk 
våld som följd. I Tyskland, Frankrike 
och Italien får högerextrema partier 
numera omkring 15% av rösterna i 
valen. 

Den nya tyska flyktinglagen är ett 
utmärkt exempel på hur högerextrema 
grupper och en ökad rasism i samhäl
let går hand i hand med att regeringen 
avskaffar grundläggande rättigheter 
för redan förföljda människor, i detta 
fall rätten till asyl. Ett annat exempel 
på hur statsmakten ger vika för rasis
tiska tendenser i samhället är det 
svenska luciabeslutet från 1989 som 
är upphävt på papperet men som i 
praktiken fortfarande är i kraft, endast 
7-8% av de flyktingar som kommer 
till Sverige beviljas asyl. 

HUR SKA FASCISMEN 
OCH NAZISMEN 

KROSSAS? 
Hur ska vi då bekämpa dessa grup

per? Erfarenheterna från 30-talets 
Tyskland visar att det inte går att tiga 
ihjäl dem. Faktum är att det uppsving 
fascismen och nazismen fått under 
90-talet till stor del beror på att de 
under 80-talet kunnat organisera sig 
relativt ostört. Dessa ideologier sprids 
inte i första hand genom massmedia 
utan genom sin egen verksamhet och 
propaganda. I kölvattnet av rasistiska 
idéer och främlingsfientlighet sprider 
fascisterna och nazisterna sin propa
ganda på gator, torg, skolor, arbets
platser och andra ställen där de finner 
gTOgrund för sina idéer. Det är genom 
att sabotera deras verksamhet och 
stoppa spridningen av deras propa
ganda som fascismen och nazismen 
effektivt kan stoppas. 

Fascismen och nazismen måste 
bekämpas med alla till buds stående 
medel. Att sprida motinformation där 
denna propaganda dyker upp är nöd
vändigt. Det förhindrar många män
niskor från att falla för dessa lögner, 
medan de redan övertygade sällan är 
mottagliga för logisk argumentation. 
Att direkt konfrontera dem när de 
dyker upp på gator och torg är en 
annan effektiv metod att bekämpa 
fascismen och nazismen. En lyckad 
aktion som stoppar 
högerextremisternas möte 
demoraliserar dem och hindrar dem 
från att sprida sin propaganda. Och 
även om aktionen inte lyckas så tvingar 
den fram ett massivt polisuppbåd som 
faktiskt också förhindrar dem från att 
utöva våld mot sin omgivning, åt
minstone för denna kväll. Dessutom 
blir det i längden mycket dyrt för 
regeringen att hålla höger extremiste-
rna om ryggen. 

Situationen är för många 
minoritetsgrupper allvarlig, och kan 
snabbt bli betydligt värre. Som 
antirasister har vi inte råd att på för
hand avsäga oss några metoder. Skall 
fascismen och nazismen stoppas kom
mer det tyvärr att behöva användas 
våld, antingen från en antirasistisk 
allmänhet eller genom att fascistiska 
och nazistiska organisationer förbjuds 

Forts på sid 10... 



Lögner, mygel 
Det har varit mycket bråk i Gott-

sunda i höst. Gottsunda kommun-
delsnämnd vill spara pengar på de 
redan hårt pressade skolorna och 
daghemmen. Föräldrar, personal 
och inte minst barn har gjort allt 
för att hindra detta. Du har säkert 
läst om det i tidningen eller sett det 
på TV. 

Politikerna i Uppsala har valt att 
strunta i konsekvenserna och beslutat 
att spara på barnen. Mest upprörande 
av allt är nog allt mygel och fiffel 
politiker och tjänstemän har sysslat 
med. 

I förra numret av Slå Tillbaka 
skrev vi om de nedskärningar som var 
på gång i bl a Gottsunda i våras. Den 
gången ledde protesterna till att be
sluten sköts upp för att omarbetas. 
Sedan dess har mycket hänt. 

Slut på sommarlovet 
När föräldrar, barn, ungdomar, 

dagis och skolpersonal i Gottsunda 
kom hem efter sommarlovet i år fick 
de ett chockartat besked. Genom en 
skolrektor fick de, bara sex dagar i 
förväg, reda på att Gottsunda kom-
mundelsnämnd (KDN) tänkte ta be
slut om grova nedskärningar 26 au
gusti. Politikerna i Gottsunda hade 
lärt sig av vårens protester och tänkte 
inte alls tala om att mötet skulle hål
las. I "Skolplan för Uppsala kom
mun" står det att föräldrar, barn och 
personal ska ha rimlig möjlighet att 
påverka beslut som gäller dem. Reak
tionerna lät naturligtvis inte vänta på 
sig. 

Vi har talat med flera Gottsunda-
bor om bråken där. En av dem är 
Annika Poppler, förälder till ett dag
hemsbarn i Gottsunda. Hon berättar: 

— Föräldrar hotade med att ta ut 
barnen i skolstrejk, massmedia kon
taktades och politikerna sattes under 
stark press. Väldigt positivt var att 
även personalen nu vågade protestera 
öppet. Nämndens möte beslöt att inte 
ta beslutet nu utan skjuta upp det till 
fredag 1 oktober. 

Strax efter detta möte avgick ord

föranden i Gottsunda KDN, Arne San-
demo (m). Som orsak angav han fa
miljeskäl, men troligen klarade han 
helt enkelt inte av folkstormen. Det 
tror i alla fall Kyll Hellberg, 
gottsundabo och mamma till barn i 
skolåldern: 

- Kommundelsnämnden trodde 
nog, åtminstone från början att det 
bara bodde svaga människor i Gott
sunda, såna som inte orkar protestera. 
De fick en chock när de märkte att vi 
som bor här säger ifrån. 

Sandemo ersattes snart med Liv 
Hahne (m), som gjort sig känd som en 
nedskärningshetsare. (Vill du veta mer 
om Livs förflutna läs rutan här intill.) 
När hon kom in sa hon genast att "nu 
börjar vi om från noll", och så la hon 
in ett förslag om besparingar på 20 
miljoner mer än tidigare. 

Mygel 
Skolornas föräldraföreningar och 

andra som ville protestera försökte nu 
desperat få tag på information. Bl a 
ville föräldrarna ha dagisförestån
darnas konsekvensbeskrivningar och 
rektorernas verksamhetsberättelser, 
där de beskriver sin syn på 
nedskärningarna. Nu tog ett vansin
nigt myglande fart. 

-Ingen ville lämna ut konsekvens
beskrivningarna, berättar Annika. Liv 
Hahne hemlighöll dem med motive
ringen att de ställts till henne person
ligen. Verksamhetsberättelserna 
diariefördes inte ens av barnomsorgs 
och skolchefen, Anki Gauffang. Han 
låtsades alltså att de aldrig hade kom
mit. 

Kommundelschefen, Tommy 
Vinberg, ljög en förälder rakt i ansik
tet och sa att konsekvens
beskrivningarna inte fanns i skrift. 
Tommy Vinberg har fått sparken. 

Föräldrarna lyckades till slut. 
Någon lämnade ut handlingarna. När 
Liv Hahne fick veta det blev hon 
rasande. Hon ringde upp och skällde 
ut en av de föräldrar hon hade kontakt 
med. Dessutom vägrade hon att delta 
på ett offentligt möte som hon lovat 

Trots högljudda protester från Gottsundas glada ske 
lägga ned Rosendal och Musiklådan. 

att komma till, onsdagen före 1 okto
ber. 

På fredagen då beslutet skulle fat
tas gick nästan alla elever på de två 
nedläggningshotade skolorna (Rosen
dal och Musiklådan) ut i skolstrejk. 
Tillsammans med sina föräldrar de
monstrerade de utanför KDN:s möte. 
Slå Tillbaka var där. 

Demonstration... 
Beslutet om att lägga ner skolorna 

och förskolorna skulle tas på KDN:s 
möte den första oktober. Trots 
beslutsfattarnas hemlighetsmakeri 
lyckades de berörda ta reda på tid och 
plats för mötet. 

KDN höll sitt möte på Ulleråkers 
vårdcentral för att försvåra protester. 
Men trots det korta varslet och den 
dåliga tiden och platsen så mötte ändå 
cirka 100 vuxna och lika många barn 
upp för att stoppa slakten av barn
omsorgen. Barnen på de hotade sko
lorna hade under dagen skolstrejkat 



och arga barn 

wn, tog politikerna det väntade beslutet om att bl a 

och samlat kraft inför eftermiddagens 
drabbning. Beslutsamma, samman
bitna föräldrar såg på när deras entu
siastiska barn försökte stoppa mötet 
genom direkt aktion. Barnen sprang 
runt och kikade in i fönstren. När de 
såg Liv Hahne och hennes dagisdöd
are ställde de sig utanför, bänkade på 
fönstren och skrek: "Vi vill ha skole-
rnakvar" och "Stoppa KDN". På detta 
sätt gjorde man det omöjligt att ge
nomföra mötet och barnomsorgs
slaktarna fick flytta runt nästan tio 
gånger innan man fattade det väntade 
beslutet. 

Protesterna blev så våldsamma att 
ordningsmakten fick kallas till plat
sen. Efter att pratat med personalen på 
vårdcentralen kom polisen ut och bad 
barnen att hålla sig på den ena sidan 
"där politikerna är" och inte på den 
andra sidan där det fanns gamla pa
tienter som blev rädda när barnen 
skrek och bänkade på fönstren. När 
polisen sett till att det bara skreks och 

bänkades utanför möteslokalerna åkte 
man därifrån. Ett unikt beteende som 
borde tas efter av andra poliser. 

Tyvärr lyckades inte försöket att 
stoppa beslutet, trots den outtömliga 
kraften hos dom unga demonstran
terna och trots övertygelsen hos de 
vuxna som bar plakat med texter som 
"Sorg och förtvivlan i Liv Hanes spår" 
och "Sank KDN:s löner". Slå Till
baka intervjuvde några av de som 
drabbas av KDN:s kriminella beslut. 
Bland de vi pratade med var 
samstämmigheten rörande om det fel
aktiga i beslutet och i besluts
ordningen, om de katastrofala följ
derna och om att kampen mot van
sinnet bara hade börjat. 

Strejk och protester 
Tyvärr togs alltså beslutet trots 

allt bråk och strul, men för att KDN:s 
beslut ska kunna genomföras måste 
de godkännas av Kommunfullmäk
tige, Uppsalas egen riksdag. För att 
visa att man menar allvar organisera
des nästa vecka en ny skolstrejk. 

- Den här gången vara alla skolor 
med, berättar Kyll, t o m skolan i 
Sunnersta ställde upp, trots att den 
inte drabbas så hårt av besluten. 97% 
av skolbarnen (omkring 2300) strej
kade, med uppbackning av 500 för
skolebarn, och detta med bara en 
veckas varsel. Det blev en mycket 
lyckad aktion. 

Strejkerna är inte det enda som 
gjorts. Mellan demonstrationer och 
torgmöten har föräldrar och personal 
skickat delegationer för att tala politi
kerna i kommunfullmäktige till rätta. 
De allra flesta har talat med folkparti
gruppen. Varför just fp? 

- Folkpartisterna är en sorts 
moderater med dåligt samvete, säger 
Annika. De berörs lite när man berät
tar hur det kommer att gå för barnen i 
Gottsunda. Sedan sossarna bytte sida 
satsar vi på folkpartisterna, för de är 
vågmästare nu. 

- Moderaterna är det ingen idé att 
tala med. De bryr sig inte om hur det 
går för människorna, de vill bara riva 

den kommunala verksamheten. Cen
tern lyssnar inte alls. Deras kommu
nalråd Lars-Gunnar Eriksson hänvi
sar bara till en enkät som kommunen 
gjort och säger att "föräldrarna tycker 
att barnomsorgen är god". Han låtsas 
inte om att många bojkottade den, att 
många skrev att det var personalbrist, 
men framför allt att det var personalen 
som berömdes, inte kommunen. 

Hjälp från ovan 
Fredagen 29 oktober kom hastigt 

och lustigt folkpartiets överguru, 
Bengt Westerberg, till Uppsala. På ett 
offentligt föräldramöte fick han Ha
rald Nordlund (fp) att oroligt skruva 
sig i stolen. Bengan sa nämligen att 
Uppsala behöver en skattehöj ning, att 
nedskärningsbeslutet bryter mot den 
barnomsorgslag som kommer att an
tas nästa år och han uppmanade för
äldrar och personal att fortsätta pro
testera. Åtminstone Annika blev im
ponerad: 

- Han var mycket sympatisk och 
gav ett ärligt intryck. Jag förstår inte 
varför han är politiker. 

När Westerberg hade uttalat sig 
emot dem, fick folkpartisterna i Upp
sala nippran. Harald Nordlund skrev i 
UNT om att folkpartiet ville skjuta på 
nedskärningarna i ett år, så att en ny 
"konsekvensutredning" kunde göras. 
Det började ljusna för Gottsunda. Det 
här var ju inte precis vad föräldrarna 
krävt, men det såg bra ut ändå. Om det 
blev som Nordlund skrev så skulle 
inget hända före nästa val - skolorna 
kunde kanske räddas. 

En vecka senare, efter överlägg
ningar med Liv Hahne och "Galne 
Gunnar" Hedberg (m), tog Harald till
baka sitt uttalande. Han motiverade 
sig bl a med att "facket är emot en 
särlösning för Gottsunda". Stackars 
Harald hade blivit lurad visade det 
sig. (Vem kan ha legat bakom den 
lögnen?) I ABC-nytt dagen efter in
tervjuades han tillsammans med en 
fackrepresentant, som var för en sär
lösning. 

Harald vågade tyvärr inte ändra 



sig en gång till. När han pressades av 
föräldrar skyllde han på allt från tjäns
temännen i statshuset till sina parti
kamrater, men han vågade inte svika 
Liv och Gunnar. 

Beslut om slakt 
Till slut kom då den ödesdigra dag 

när kommunfullmäktige skulle ta be
slut om verksamhetsplanerna - 22 
november. Det finns inga klara regler 
om hur det ska gå till, så det rådde viss 
förvirring. Det som hände gick helt i 
stil med resten av historien. 
Verksamhetsplanerna tittades inte ens 
igenom på mötet. "Bång, Bång, 
Bång!!!" med klubban i bordet och så 
var det klart. Efteråt tackade ordfö
rande "Galne Gunnar" fullmäktige för 
att de varit så snabba. Det enda folk
partiet drev igenom var 15 miljoner 
till barn med extra behov. En droppe 
i havet. 

Hur illa är det? 
Den misstänksamme läsaren kan

ske undrar om inte Gottsundaborna 
bara är ovanligt gnälliga. Är det verk
ligen så illa som det låter? Vi har talat 
med en av de anställda på daghemmet 
Sopranen: 

- Det här blir nog droppen som får 
bägaren att rinna över. Redan nu är vi 
fem barn per skötare här på småbarn
savdelningen. Nu kommer vi att få ett 
barn till per anställd. Det gäller alltså 
på de avdelningar där barnen är under 
3 år. På de andra blir det 13-14 barn 
per anställd. 

- Det här är helt orimligt. Ingen 
träning hinns med och allt pedago
giskt arbete försvinner i stressen. 

Trots att alla som vet något om 
omsorg förstår det omöjliga i den här 
situationen så fortsätter en redan ge
nomförd förändring att gälla: inga 
vikarier kallas in förrän efter två 
veckor. 

På skolfronten är det knappast 
bättre tycker Kyll: 

- Skolan Treklangen är utdömd 
av yrkesinspektionen pga dålig venti
lation. Gottsundaskolan har nyss rus
tats upp för att ventileringen ska klara 
nuvarande antal elever. Båda dessa 
skolor ska ta emot många nya elever 
när Musiklådan, som är Gottsundas 
nyaste och finaste, och Rosendal läggs 
ned. 

Ett annat problem är att Gottsunda 

har 600 barn med särskilda behov. 
Det kanjämföras medDanmarks kom
mundel som har tre. Trots att språk
svårigheter är en tydlig källa till pro
blem skall undervisning i stödsven
ska och hemspråk skäras ned hårt. 

Varför? 
Politikerna försöker naturligtvis 

förklara den ekonomiska nödvändig
heten av att förstöra barnomsorg och 
undervisning. Frågan är om kommu
nen kommer att tjäna en krona. Kom
mer inte mer pengar att behövas till 
socialhjälp och poliser ju sämre sko
lor och dagis är? Kyll har sin egen 
åsikt om varför det skärs så ivrigt. 

- Moderaterna har i två år försökt 
få folk att starta föräldrakooperativ, 
privata dagis, m m. Men folk har inte 
nappat för den kommunala verksam
heten har varit bra. De vet mycket väl 
att de förlorar nästa val, så nu river de 
vad de kan. Inte av ekonomiska, utan 
ideologiska skäl. 

- Sossarna kan vi inte heller lita 
på. De är nog glada att moderaterna & 
co skär ned. Då slipper de ta ansvaret 
och kan framstå som hjältar när de ger 
tillbaka en bråkdel. Sossarna är egent
ligen inte något att ha, men de kan 
pressas ideologiskt för det är deras 
väljare som drabbas. 

Faktum är att (s) i Uppsala inte tog 
avstånd ifrån de borgeligas planer för 
Gottsunda förrän under hösten. 

Kampen fortsätter 
Det ser mörkt ut just nu, men alla 

Slå Tillbaka pratat med lovar att de 
inte gett upp. För att bevisa det ska 
manfiraMusiklådanslO-årsjubileum, 
trots nedläggningsbeslut. Dessutom 
har besluten överklagats till kammar
rätten, även om man inte har så stora 
förhoppningar på den punkten. 

Vi frågade Kyll om folk inte flyt
tar nu när situationen börjar bli ohåll
bar. 

- Visst säger många att de inte kan 
bo kvar, men många vill också stanna 
och slåss. Men framför allt så har 
många ingen möjlighet att flytta. Vi 
har t ex en bostadsrätt med lån på. Den 
är omöjlig att sälja, så vi skulle inte 
kunna flytta även om vi ville. 

Hopp inför framtiden 
- Även om vi inte kan hindra de 

tagna besluten fån att genomföras, så 

tror jag vi har vunnit mycket på lång 
sikt. Vi har gett barnen känslan att 
man kan slåss för sin rätt och att det är 
värt besväret. De kommer inte att bli 
vanmäktiga människor som låter sig 
styras. De har lärt sig mycket om 
samhället och kommunen och har fått 
ett oerhört förakt för politikerna på 
köpet. Det tycker jag är bra, för det är 
en förutsättning för att kunna för
ändra. 

- Under kampen har en stark soli
daritet och sammanhållning skapats 
här ute. Man är inte svensk, chilenare 
eller syrier - man är Gottsundabo. 

Liv Hahne (m) 
Ö Ågatan 37 A 

Tel: 018-10 12 58 

Liv Hahne är högsta hönset i två 
kommundelar i Uppsala, Gottsunda 
och Gamla Uppsala. Hon bor inte i 
någon av dem. Hon har använts som 
"hitman" av Uppsalas moderater för 
att riva all kommunal service i dessa 
områden. I Gamla Uppsala har hon 
lagt ned Ferlinskolan och håller på 
med Liljeforsskolan. Hon har mins
kat och försämrat barnomsorgen. Det 
har hon uppenbarligen gjort med 
glädje och energi. Efter hennes fram
fart har anmälningarna till Barn- och 
Ungdomspsykiatrin (BUP) ökat med 
25% i Gamla Uppsala. Nu ska hon 
göra samma sak i Gottsunda, efter
som hennes kollega Arne Sandemo 
inte klarade av det. 

Liv har gjort sig känd som enormt 
aggressiv och lögnaktig. Hon har väg
rat lämna ut offentliga handlingar till 
berörda föräldrar. När handlingarna 
kom ut krävde hon att få veta vem som 
hade lämnat ut dem (det kallas att 
"eftersöka källa" och är olagligt). Hon 
har ljugit som en häst travar och har 
förmodligen inget samvete. 

Den som vill veta mer om Liv 
Hannes antidemokratiska metoder kan 
läsa två artiklar i Dagens Nyheters 
kulturdel, som ska publiceras i de
cember. Enligt uppgifterna där skulle 
Liv kunna få två års fängelse för vad 
hon har gjort. 



Polisen mot Slå 
Tillbaka! 

Stackars oss, polisen tycker inte 
om oss. Första maj i år skulle vi sälja 
våran tidning till publiken på sossarnas 
möte vid slottet. Det gick ganska bra, 
vi blev vänligt bemötta och många var 
intresserade. Tills två polismän dök 
upp. "Gå härifrån", sa de, "ni får inte 
sälja tidningar här". Vi frågade för-
ståss varför, men de ville inte förklara 
sig. De ville inte heller visa legitima
tion, vilket alla medborgare har laglig 
rätt att kräva av poliser. Men de krävde 
fortfarande att vi skulle lämna områ
det. Motvilligt makade vi oss iväg till 
mötets utkant där de lät oss stå ifred. 
Tillpolisernas förtret lyckades vi sälja 
ett par tidningar på vägen. 

När poliserna tröttnat på att glo på 
oss gick en av våra försäljare tillbaka 
in på området. Efter en stund kom de 
två blåklädda farbröderna åter spring
ande. I sin iver att förhindra sprid
ningen av Slå Tillbaka ville de köra 
bort en Stoppa Rasismen-försäljare 
också, men efter en stunds övertal
ning lät de honom stanna. För att få 
veta varför vi inte fick sälja tidningen 
var vår försäljare tvungen att gå till 
deras polisbefäl, Torbjörn. Där fick 
ST-säljaren veta att han skulle hålla 
sig till "den andra demonstrationen" 
(dvs syndikalisternas demonstration, 
som han deltagit i). 

Polisanmälda 
När vi senare kontaktade polisen 

per telefon förklarade sig Torbjörn 
med att en enskild mötesdeltagare 
hade uttryckt missnöje över våran 
närvaro. Om detta över huvud taget är 
sant är det helt otillräckligt som ursäkt 
för att inskränka våran yttrandefrihet. 
Men vi är inte ledsna för det. Efteråt 
visade det sig att polisen bara hade 
gett oss gratis reklam. Många kom 
fram och frågade varför polisen kört 
bort oss, vi fick tillfälle att berätta 
vilka vi är och fick fler tidningar sålda. 

Ännu mer gratis reklam fick vi 
sedan Christer Hedefalk polisanmälde 
en affisch där Slå Tillbaka anklagar 
honom för att tjäna storkovan på att 
slakta Uppsalabuss AB. Vid två till
fällen i somras nämndes detta i UNT. 
Att ha ordningsmakten emot sig är 
inte alltid så dumt. 

Seger eller 
kapitulation? 

Ett historiskt steg har tagits i 
Israel-Palestina konflikten, så bru
kar det heta och detta fö ĵs av jubel 
och hyllnuigartillfredsavtalet. Men 
uppgörelsen är inte något odelat 
positivt. 

Även om det bara är ett första steg 
så finns det många frågetecken. Att 
många palestinier söker sig till Hamas, 
som säger att PLO har förrått folket 
och sålt Palestina för ett otydligt av
tal, är inte konstigt. PLO har i och med 
fredsavtalet kanske inte förrått det 
palestinska folket, men man måste 
förstå och hålla med i kritiken av 
avtalet - det är luddigt, övergångsti
den är lång, området som får själv
styre är litet och självstyret är begrän
sat. Dessutom så har den israeliska 
regeringen börjat förhala genomför
andet av avtalet, datumet för starten 
av självstyret och tillbakadragandet 
av ockupationstrupperna var bestämt 
till den 13 december, men överens
kommelsen hölls inte. 

Miljoner palestinier på Väst
banken, i Jordanien, i Libanon och på 

många andra ställen omfattas inte av 
fredsavtalet, deras levnadsöde är be
roende av PLOs och den israeliska 
regeringens fortsatta förhandlingar. 
Man måste förstå att de är emot avta
let då PLO lägger ner upproret, 
Intifadan, utan att en lösning finns för 
deras situation. Dom blir beroende av 
den israeliska regeringens godtycke. 
Vad händer till exempel om en fram
tida regering i Israel inte är förhand
lingsvillig, beredd att samarbeta med 
PLO? Såna signaler finns tydligt idag 
då inte bara palestinierna radikali
seras, utan även israelerna - framför 
allt bosättarna på de ockuperade om
rådena - blir mer och mer militanta. 
När de ser sin situation hotad hamnar 
de i händerna på extremister och hotar 
att ta till vapen mot palestinierna. 
Man har redan börjat utföra fler ter
rordåd mot palestinier. När militären 
inte lika direkt förtrycker palestinierna 
ser sig extremisterna tvungna att ta 
saken i egna händer. Området är 
enormt infekterat, inte minst religi
öst, och en stor fara med radikaliser
ingen är att folk söker sig till organi
sationer, muslimska och judiska, som 
utnyttjar religionen och folks mot
sättningar för att berättiga sitt hand
lande och nå sina tvivelaktiga syften. 

Den enda hållbara vägen är fort
satt förhandling och samarbete. Pa
lestinier och israeler måste försonas, 
utan att PLO ger upp sina krav om ett 
fritt Palestina i samexistens med Is
rael. Samtidigt måste omvärlden ställa 
krav och trycka på så att en lösning 
kommer till stånd. Se till så att denna 
ändå lovande början leder till resultat 
och inte bara rinner ut i den mellan-
östra sanden. 

anark is t i sk 
t i d s k r i f t 

nummer nio 
karibiska pirater 
indiska pacifister 
svenska fascister 
gränslösa poliser 

finns i alla väl sorterade bokhandlar 
eller på pgnr: 722 11 - 6 för 30 kr. 

prenumeration 130 kr/4 nr 

Intifada i Palestina. 



Forts från sid 5... 
och att det därigenom blir polisens 
uppgift att krossa fascismen och na
zismen. Det senare ter sig inte så 
troligt med tanke på regeringen och 
polisens nuvarande låt-gå attityd gen
temot högerextrema grupper. 

Rasismen har idag många ansik
ten. Fascister och nazister står för en 
organiserad och våldsam form av ra
sism. Men rasismen finns överallt i 
samhället, i många människors attity
der och i det sätt som de bemöter 
flyktingar i vardagslivet. Flyktingar 
som kommer till Sverige behandlas 
som kriminella, sätts på flykting
förläggningar där de tvingas att leva 
på bidrag utan att ens få möjlighet att 
arbeta. Rasismen finns inbyggd i 
samhällsapparaten såväl som i folks 
attityder. Detta kan endast bekämpas 
genom information, förändring av 
samhället och större förståelse mellan 
olika kulturer. Ett multi-kulturellt sam
hälle. 

ANTIFASCISTISK 
AKTION 

AFA är ett antifascistiskt nätverk 
som anser att fascismen och nazismen 
måste bekämpas med alla till buds 
stående medel. Vi anser att eftersom 
fascistiska tendenser finns inbyggda i 
det kapitalistiska systemet kommer 
fascisterna alltid visa upp sitt smut
siga ansikte när kapitalismen krisår. 
Då blir fascisternas enkla och rasisti-
ska budskap plötsligt attraktivt. Dess
utom passar det de sittande maktha
varna utmärkt att olika grupper i sam
hället bekämpar varandra istället för 
att ta itu med de verkliga problemen. 

AFA består till största delen av 
frihetliga socialistiska grupper som 
kämpar mot det kapitalistiska syste
met och för ett decentraliserat socialis
tiskt samhälle byggt på alla individers 
lika värde. Denna vision står i total 
konflikt med fascismen och dess 
broderideologi nazismen. 

AFA, Uppsala 

Flyktingjägare i 
Alsike 

Den 24 november i år stormade 
polisen in i Alsike kloster och grep 
flyktingar från Kosovo och 
Bangladesh. Senare samma dag 
släppte man kvinnorna och bar
nen, men höll kvar männen inlåsta 
i fylleceller på snuthäcken i Upp
sala. 

Två dagar senare utvisades sju 
män till Bangladesh. Den 15 decem
ber satt fortfarande tre pappor inlåsta, 
bl a en far till tre barn vars mamma 
vårdas på sjukhus då hon inte klarat 
pressen. 

Det här är inte första gången poli
sen går in i en kyrkolokal, men sättet 
man gjorde det på är förhoppningsvis 
unikt. Att göra razzia mot människor 
som flyr ifrån ett system dar polis
övergrepp och myndighetsmissbruk 
är en av de vanligaste förtrycks-
formerna. Att utsätta barn för att åter
uppleva det man flytt ifrån och som de 
har svåra trauman av vittnar om en 
okunnighet och en människosyn som 
är tragisk. 

Den svenska flyktingpolitiken 
tvingar människor att i rädsla för sina 
liv leva underjord. Man lever isole
rad, utan möjlighet att gå ut och med 
väldigt liten kontakt med omvärlden. 
Människor måste inte bara leva med 
minnena från sitt hemland och det 
konstanta utvisningshotet, man utsätts 
också för den ytterligare psykiska 
press det innebär att leva så tätt inpå 
varandra som man måste- 24 timmar 

om dygnet. Denna levnadssituation 
leder till konflikter och spänningar 
inom familjerna, som ofta är den enda 
tryggheten som finns. 

När flyktingar accepterar en sån 
situation hällre än att återvända borde 
detta leda till att de ansvariga, reger
ingen och invandrarverket, ser efter 
om inte flyktingarna har de skäl för att 
stanna som de uppger. Men nej, reger
ingen hävdar fortfarande med en dåres 
enviset om att det rör sig om "ekono
miska flyktingar"!!! 

I Sverige råder idag en extremt 
hård flyktingpolitik där endast 7-8% 
beviljas uppehållstillstånd. Att utvisa 
folk till Kosovo där serbiska höger
extremister utövar apartheid mot 
kosovo-albanerna är en enorm skan
dal och mänskllig katastrof. Invand-
rarministern Birgit Friggebo ska stäl
las inför KO, konstitutionsutskottet, 
för beslutet att utvisa kosovo-albane
rna. I Bangladesh styr en regim med 
upprepade brott mot de männskliga 
rättigheterna och en utrotningspolitik 
mot minoriter på sitt ansvar. 

Flyktingarna är människor som 
riskerar långa fängelse straff, tortyr, 
försvinnanden och tvångs-
kommendering till den serbiska ar
mén om de utvisas - men detta är den 
svenska regeringen blind och döv för. 
Istället ger man 100 miljoner till poli
sen för att jaga flyktingar som fått 
avslag på sin asylansökan. När poli
sen sedan självklart använder peng
arna tar man något diffust avstånd 
ifrån konsekvenserna av sitt eget be
slut. Vilket jävla hyckleri! 

ORGANET FOR DET 
UTOMPARLAMENTARISKA 

MOTSTÅNDET I 
STORSTOCKHOLM 
10 Nummer-50 Kronor 

Postgiro 
6344746-0 

c/o BOKHANDELN INFO 
HORNSGATAN 151 

S-11734 STOCKHOLM 
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Forts från sid 2... 
Två dagar senare gick Tomas och 

Hasse in på SAAB-området för att 
avrusta ytterligare tre JAS-plan. Tan
ken var att det då skulle finnas ett 
JAS-plan kvar till andra att fortsätta 
avrustningen. 

De blev stoppade av vakter innan 
de nådde fram till hangaren och trans
porterades till polis-stationen för vi
dare befodran till Norrköpings häkte 
där Igge och Pia redan satt häktade. 

Linköpings Tingsrätt dömde oss 
för grov skadegörelse, resp försök och 
medhjälp till grov skadegörelse till 18 
månaders fängelse och 1,7 miljoner i 
skadestånd, vilket ledde till att 
ledarskribenterna i nästan samtliga 
Sveriges dagstidningar tyckte att vi 

hade fått en alltför hård dom - trots att 
många av dem inte alls sympatiserade 
med vår aktion. 

I Göta Hovrätt sänktes straffet till 
12 månaders fängelse och 84 000 kr i 
skadestånd. Vi blev också försatta på 
fri fot efter att ha tillbringat 3 månader 
i häkte. 

Vi har överklagat domen till Hög
sta Domstolen och väntar på att de ska 
besluta om de vill meddela "pröv
ningstillstånd" (dvs att de tar upp sa
ken till ny rättegång). Om inte så 
gäller hovrättens dom, vilket i prakti
ken innebär att vi har 5 månaders 
fängelse-straff att vänta. (Man släpps 
"villkorligt efter 2/3 av tiden.) 

Nya plogbillsgrupper har bildats 
under sommaren, så vi hoppas att 
avrustningen fortsätter. 

Om du är intresserad av civil olyd
nad, alternativt sammanträdesteknik 
med konsensus, vill bilda en "vän
grupp" eller liknande så kan vi hålla 
kurser eller föreläsningar. Normalt sett 
vill vi ha lite betalt, för att finansiera 
resor och andra omkostnader som vi 
haft och har i samband med aktionen. 

Hälsningar: 
Igge Olsson 
Enstalund, Gamla Uppsala 
755 94 UPPSALA 
Tel: 018-32 76 81 

GA MED I SAC-Syndikalisterna! 
EN FRI 

KÄMPANDE 
FACKFÖRENING 

Vi har inga fallskärmsavtal men däremot: 
Lokal Strejkrätt 

Medlemsdemokrati & Lokalt Självbestämmande 
Frihetlig 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 

NÄST; i NUMMER KOMMER I VÄJ R 
Slå Tillhakas samlarserie Civilpolisbilar i Uppsala, Nr. 2 och 3: 

En MÖRKBLÅ VW-BUSS av modern modell med registreringsnummer 

NTB344 
En RÖD VOLVO 740 med registreringsnummer 

PZB117 
Om du är ute sent om kvällen för att sprida dina åsikter, cykla hem (utan lyse), låna saker av de rika eller något annat 
lovvärt som poliskonstaplar inte tycker om, ska du se upp för dessa bilar. 
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• ••International 

WORKERS 

for International workers solidarit 

STOD ARBETARKONVOJEN! 
Den 8 november kom den första Arbetarkonvojen fram till Tuzla, Bosnien. 
Livsmedel och medicin med mera överlämnades till Gruvarbetarförbundet i 
Tuzla. Nu ska nya lastbilar skickas från Sverige med destination Tuzla. 

Men det behövs pengar för att hålla konvojen igång. Alla bidrag, stora och 
små, till Arbetarkonvojen mottages därför tacksamt på nya postgirokontot: 

469 46 41-4 
Vill du hjälpa till med Arbetarkonvojen, skänka livsmedel eller veta mer? Ring 
08/673 52 72 eller faxa till 08/673 03 45. 

Arbetarkonvojen har i Sverige fått stöd av SAC, socialistiska partiet, Hamnarbetarförbundet, Ung 
Vänster, Pappers avd 74, Grafiska fackföreningen i Stockholm, Föreningen Låt Bosnien leva, med 
flera. 

PRENUMERERA! 
Om du gillar Slå Tillbaka, men har det skralt i kassan kan vi nu erbjuda dig ST:s fantastiska 

Julklapp - den billigaste prenumerationen någonsin. För dig som kanske har arbete och vill ge oss 
lite extra stöd finns fortfarande Krispaketet - en aning dyrare, men lite lyxigare. I både Julklappen 
och Krispaketet ingår 4 nummer av Slå Tillbaka, men den som valt ett Krispaket får dessutom lite 
extra material, flygblad, m. m. som kan vara skojigt att ha. 

Julklapp: 50 kronor 
Krispaket: 100 kronor 
Sätt in kulorna på vårt postgiro: 

SLÅ TILLBAKA, pg 19 09 72 - 0 
Vill du sälja Slå Tillbaka? 

Sätt i så fall snarast in 30 kr (5 ex), 50 kr (10 ex) eller 90 kr (20 ex) på varat postgiro (se ovan). 
Vi skickar dig genast det antal exemplar du beställt, du säljer dem och behåller vinsten. Bra va? 


