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Hej och välkomna till ST nr 5!
Det har varit märkligt tyst i
Uppsala under våren, inte bara
från Slå Tillbaka. Kan det vara
så att Galne Gunnar Hedberg
låsts in i isoleringscell med
kramtröja och Liv Hahne gått
på terapi, där hon har kommit
ifrån sitt psykopatiska beteende? Nej, tyvärr händer nog
sånt bara i våra drömmar. I
själva verket sitter de och laddar om. Vi har bara att vänta på
att Galne Gunnar sätter fingret
på avtryckaren och spänner
Hahne igen. Vem siktar han på
den här gången?

En del saker har det ändå
hänt i Uppsala och ST var såklart
där. Bl a så har Uppsalas föräldrar försökt kräva svar från ansvariga politiker på Barntribunalen. Syndikaliatiska
UngdomsFörbundet har dragit
igång en bejublad anti-Livets
Ord kampanj. Mer om detta och
annat i detta extra Första Maj nr
av ST. Den kommer att säljas
tillsammans med det föregående numret i vilket det bl a
finns en utförlig artikel om
Gottsunda.

SLA TILLBAKA!
Tidskriften "SlåTillbaka!" ges
ut av "StödföreningenSlåTillbaka". Insändare, debattartiklar, idéer, allt är välkommet. Du behöver inte kunna
slänga dig med orden för att
skriva i vår tidning. Skicka
bara in det till:
SlåTillbaka!
Box 2107
750 02 Uppsala
Slå tillbaka har postgiro
190972-0.

LEDARE • LEDARE • LEDARE • LEDARE • LEDARE
Det går uppåt för Sverige. Om ett
par år är lågkonjunkturen över, påstår
regeringen och dess koppel av svansande ekonomer.
Borgarna försöker få oss att tro att
alla åtstramningar, nedskärningar och
ökad arbetslöshet har vänt på ekonomin. Medan spekulanter och klippare
åter igen har glada dagar (de som
orsakade krisen har naturligtvis inte
drabbats av den) skär regeringen ner
på välfärden. Man gör de fattiga fattigare, men de rika gynnas av minskad
aktie- och förmögenhetskatt. När
borgarna säger att man ska gynna
näringslivet menar de att man ska
smörja kapitalisterna. Om vi bara ger
ännu mer pengar åt de rika så får vi det
bättre.
Nu påstår borgarna att endast mer
av deras giftiga medicin (dödligt giftig för de som tvingas smaka den) kan
skapa jobb. Men bakom deras
dimridåer av krisbekämpning pågår

stora förändringar. I maktens
skymningszon skapar självutnämnda
samhällsförbättrare - lobbyister,
nyliberaler och marknadsdyrkande
ekonomer - ett nytt samhälle. Ett
samhälle där anställda som öppet visar sin politiska övertygelse sparkas p
g a illojalitet. Ett samhälle där
arbetsköparna bestämmer över tur-,
ordningen vid avsked och LAS och
MBL är något man skattar åt. Där
lönen bestäms efter hur bra man lyckas
smöra in sig hos chefen, och kamratskap ersätts av konkurrens. Det är
detta borgarna menar med "systemskifte" och "en ny start för Sverige".
I år är det valår och snart sätter
valcirkusen igång igen. Samma
välregiserade apparat, samma slogans
och samma partier. Det är förstås en
sensation om inte sossarna vinner.
Men kom ihåg att när socialdemokratiska arbetararepaitiei satt i regering
1990 förslog de strejkförbud ! När

arbetsköparna sa att de inte hade råd
med löneförhöjningar och orolig arbetsmarknad, ville sossarna förbjuda
strejk. Sossarna var mer än villiga att
kasta bort det arbetarna har kämpat
för när de gjorde upp med regeringen
om krispaketen. En (s)-regering hade
nog inte gjort mycket annorlunda än
vad Bildt har gjort.
Vi har ett stort skenslag att vänta
oss. De olika partierna skiljs åt i metod men inte i sak, varken vänstern
eller borgarna vill utmana de som
verkligen bestämmer, de verkliga
makthavarna - kapitalisterna. Visst
kanske det blir bättre om vänstern tar
över. Men för att förändra grunden
kan vi inte överlåta ansvaret till någon
annan. Vi måste själva organisera oss
och ta makten över våra liv. För att ta
fram en gammal l:a maj paroll:
INGEN REGERING - BLOTT
KLASSORGANISERING - KAN
HJÄLPA OSS!

ANTIFASCISTISK A K T I O N

018 - 24 10 92

Blir du trakasserad av rasister?
Känner du till några organiserade
fascister? Vet du vad nassarna har
tänker göra i helgen?
Ring 018-24 10 92
Anitfascistisk Aktions infotelefon.
Ring vår telefonsvarare för att få
eller ge information. Hjälp oss att
hålla reda på nazislöddret!

VAD ÄR SLÅ TILLBAKA?
Slå Tillbaka är en frihetlig socialistisk tidning. Som tidning försöker 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 upptäcka 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 samhällssystem, kapitalismen, är odemokratiskt och orättvist. Makten och
rikedomen finns hos dem som har
pengar och de som går dessas
ärenden. Detta är oacceptabelt och
måste ändras. Därför är vi socialister.
Till skillnad från socialdemokrater och marxist-leninister tror vi
inte att ett rättvist och fritt sam häl le
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 partier och fackföreningar är (med få
undantag) hierarkiskt uppbyggda
med ett litet ledarskickt med stora
befogenheter och passiva medlemmar. Vi är emot detta odemokratiska sätt att organisera sig.
Därför är vi inte bara socialister,
utan frihetliga socialister.

Revolution i Ergo

Nixon har dött

Stadens stu ndenttidning, Ergo, har
blivit intressant på siståne. Mitt bland
alla artiklar om att kårobligatoriet ska
avskaffas eller inte avskaffas har vi
sett ett par insändare om revolutionär
socialism.
Det började med tJTTinsändare som
skrek ut att studenterna måste solidarisera sig med sina kamrater i arbetarklassen och gå tillbaka till 68-idealen.
Den var förhoppningsvis inte helt seriöst menad, men fick naturligtvis arga
svar. Debatten fortsatte med betydligt
bättre insändare som försvarade en
revolutionär socialism, naturligtvis
utan Sovjetromantik.
Det rör på sig, till och med på
universitetet.

Nyligen dog en av USAs ökända
ex-presidenter. På sin tid hade han
fruktansvärt dåligt rykte pga sin roll i
Vietnamkriget
och
i
Watergateskandalen. Dessutom var
han tidigare en fanatisk kommunistjägare, en sådan som såg till att förfölja, spärra in och utvisa amerikaner
med obekväma åsikter.
På senare tid fick han lite bättre
rykte och när han dog beskrevs han på
de flesta håll som en ganska hyvens
prick. Vi vill bara säga att Nixon på
det hela taget var en ultrakonservativ
skitstövel som hade tusentals vietnamesiska och amerikanska liv på sitt
samvete när han dog.

LIV HAR FLYTTAT
Har du försökt nå Liv Hahne på
det nummer som vi publicerade i ST
nr 4? Vi beklagar att du inte kommit
fram. Liv har varit ofin nog att inte
meddela oss att hon flyttat. Om du vill
diskutera Morderaternas politik eller

hennes egna fasoner med Liv, måste
du i fortsättningen ringa:
0 1 8 - 1 0 1 2 58
eller hälsa på henne på
Liy egatan 5
753 24 Uppsala.

Sveriges ballaste
fackförening!

Varje gång löntagarna tar till strid
här i Sverige blir vi blåsta. Inte bara av
arbetsgivarna utan även av facket, vår
organisation. LO är en del av etablissemanget, det är centralstyrt,
hierarkiskt och de som ska företräda
oss har ingen kontakt med verkligheten på golvet. Fackpamparna har ofta
ett bättre förhållande till arbetsköparna
än till oss. Ibland blossar motståndet
inom facket. Röster höjs om "demoVad vill vi?
Slå Tillbaka vill inte leda nå- kratisering", "gör facket till en kampgon. Vi vill uppmuntra folk atttänka organisation" osv. Oftast lönar det sig
själva, ifrågasätta auktoriteter och inte. Man tröttnar på att gästa eller så
ta itu med sin egen situation. Om väljs rebellen till ordförande och vips
vi lyckas bidra till att samhällets blir den kaxige medlemmen tyst.
Sedan 1910 finns det en fackförmaktlösa och opriviligerade grupening
som står för allt det som varken
per (arbetare, ungdomar, arbetsLO
eller
TCO har - direkt demokrati,
lösa, etc.) tar upp kampen för att
lokal
strejkrätt,
inga pampar samt en
lösa sina problem utan ledare och
vision
om
ett
frihetligt
samhälle utan
förmyndare är vi mer än nöjda.
klasser och förtryck. SACSyndikalisterna heter den rörelsensom

med 16 000 medlemmar ofta hamnar
i skymundan av de sossestyrda facken.
Vänstern tiger naturligtvis om
SAC och det är inte konstigt med
tanke på vad syndikalisterna står för:
att facket ska styras av medlemmarna
inte av högavlönade funktionärer.
SAC är med sin direkta demokrati och
federalism ett hot även mot vänstertyper som vill leda oss.
Som SACare har du samma rättigheter som LO anslutna arbetare, du
har A-kassa, rätt till ledighet för studier, fackligt arbete osv. Och du har
det viktigaste, det som den övriga
arbetarrörelsen tappade bort för länge
sedan: rätten till självbestämmande.
SACharlokalasamorganisationer
(LS) på över hundra orter i Sverige.
Mera information kan man få från:
Uppsala LS, Auroragatan 14, 754 34
Uppsala/ Tel 018 - 22 66 39 eller
SAC, Box 6507,113 83 Stockholm.

Livets Ord gillar inte Jesus
Hör du till de många Uppsalabor som har tröttnat på att fanatikerna i Livets Ord står och gapar
i centrum varenda lördag? Då kanske du har märkt att du inte är
ensam. Den senaste tiden har de
inte fått stå ostörda.
Det började med att Syndikalistiska Ungdomsförbundet, SUF, tog initiativ till "dansaktioner mot Livets
Ord". De gick till så att när Livets Ord
började spela sina lovsånger på
Celsiustorget kom ett tjugotal personer dit för att dansa. Det kunde Livets
Ordarna inte acceptera. Som på ett
tyst kommando lösgjorde sig ett tiotal
vakter ur publiken för att knuffa bort
dansarna. Men dansarna gick hela tiden tillbaka och det blev ett väldigt
liv. Samtidigt delades anti-Livets Ord
flygblad ut till allmänheten.
Detta upprepades även nästa lördag. Båda gångerna fick dansarna
mycket stöd och uppmuntran från förbipasserande.
Nästa vecka kom SUF och ett par
andra ungdomsförbund dit igen, denna
gång med plakat och banderoller.
Även denna aktion blev mycket
lyckad, med positiva reaktioner från
fotgängarna på gågatan och aggressiva reaktioner från Livets Ords vakter.

och en plats i himmelen på Guds höblev bortsläpad, berättade Svartgra sida.
bäckens Jesuskandidat.
Tävlingen var mycket populär.
Många lördagsflanörer stannad! för
Tills de försvinner...
att rösta fram vår egen Jesus. Kantorns
Festligheterna avrundades med
Jesus, Mattias 'Trädet" Gustavsson, några tal och lite dans. Många förbivann med god marginal.
passerande hade då anslutit sig och
— Jag är världens första demokra- käftade med Livets Ordarna. Deras
tiskt valda Jesus, sa han stolt efteråt, vakter var faktiskt otroligt aggresoch lovade rikligt med party och hål- siva. Ifall Uppsala-Jesus och hans
ligång i tusenårsriket.
vänner hade fortsatt gå mot scenen
Vi behöver nog inte nämna att skulle de förmodligen ha ställt till
Livets Ordarna, som stod alldeles inmed kravaller. Men istället gick Jesus
till, var måttligt förtjusta. När Uppa- därifrån och lämnade Livets Ordarna
las nyvalde Jesus ledde sina lärjungar på torget, där de fortsatte att sjunga
i en långdans bort mot deras scen blev hans lov.
de rasande. Deras vakter rusade på
Än står Livets Ord i centrum varje
alla som kom för nära och knuffade lördag och sprider sitt intoleranta och
bort dem. Den som inte var snabb nog inskränkta budskap, men motfick en smäll eller två.
demonstranterna har lovat att de ska
—Jag fick ett par smällar av en som fortsätta till Livets Ord försvinner
skrek "Jesus älskar dig!" innan jag därifrån.

Jesus tävling
Nästa lördag, 16 april, var det dags
för stor Jesus-tävling. Fem kandidater
från Gränby, Stenhagen, Svarbäcken,
Kantorn och Flogsta tävlade om titeln
Uppsalas Jesus. Första pris var en
Rolls-roys, en strandvilla i Provence

Mattias "Trädet" Gustavsson, Uppsalas Jesus, dansar glatt för att fira sin
seger.

Fanatiker marscherar mot abort
Mycket, mycket få svenskar vill
förbjuda abort. Desvärre är de få
som vill det både välorganiserade
och högljudda. Lördagen 23 april
hade den kristna "Ja till livef-rörelsen enjättedemonstration i Stockholm.
Ulf Ekman var huvudtalareoch krävde
ett totalförbud mot alla aborter (vid
våldtäckt kunde undantag kanske göras, ibland, tyckte han).
"Ja till livet"-rörelsen anser att
abort är mord och därför måste förbjudas. Det är inte så. Fostret är inte

en människa - det håller på att bli en.
rad fråga. Valet mellan abort eller inte
Det har inte ännu något medvetande abort är ett svårt och ofta uppslitande
och har ingen vilja att fortsätta leva. val för alla som ställs inför det. Det
Om det vore mord att avsluta ett fosters finns massor av moraliska och prakliv, så vore det ännu mer mord att tiska problem som den gravida kvinslakta en gris eller avliva en katt. Då nan måste ta ställning till, men det är
handlar det ju om känslomässigt ut- hon som ska göra det - inte lagen.
vecklade varelser, fyllda av erfarenMånga tycker nog ändå att det
heter och upplevelser.
utförs väl många aborter i Sverige. I
Trots att det inte är mord så är' så fall finns det olika sätt att ta itu med
abort att släcka ett liv som kunde ha problemet. Ett bra sätt är att verka för
blivit en människa. Därför är det na- en öppnare och mer avspänd inställturligtvis en fruktansvärt komplice- ning till sexualfrågor, främst mellan
Forts på sid 7...

BARNTRIBUNALEN
Lördagen den 23 april ordnades
en stor tillställning i Folkets hus,
där Uppsalas styrande politiker
skulle bli tvungna att försvara och
förklara de nedskärningar de gjort
i barnomsorgen. Mot sig hade de
Föräldrar till de drabbade barnen,
främst från Gottsunda. Den här
tillställningen kallades från början
Barntribunalen. (Bakgrunden till
nedskärningarna beskrivs i en lång
artikel i förra numret av ST.)
Det blev en del uppståndelse om
namnet "tribunal". I en artikel i UNT
skrevs det att en tribunal är en folkdomstol som motsätter sig vår parlamentariska demokrati. Då hoppade
Uppsalas mäktigaste politiker,
moderaten Galne Gunnar Hedberg,
av. Centerns Lars-Gunnar "LG" Eriksson och folkpartiets Harald Nordlund tänkte först ställa upp, men drog
sig ur bara några dagar innan den
23:e. Trodde de kanske att någon
tänkte utföra domen?
Problemet löstes genom att man
bytte namn från tribunal till hearing
och kallade anklagelserna för inledningar istället.

Fiske, som drev ordentligt med våra!
små makthavare, kunde allt börja.
På förmiddagen diskuterades det
om hur barnen mår, vad som händer
med verksamheten och hur vissa barn
drabbas hårdare än andra. Föräldrarna
och de flesta i expertpanelen berättade utifrån erfarenheter och kunskaper om att barnomsorgen och skolan
på många håll i landet håller på att bli
något annat än det var förut. Allt färre
anställda ska ta hand om allt större
barngrupper. På vissa håll måste nu
skolorna välja mellan rimligt stora
klasser eller specialundervisning, man
har inte råd med båda. Ofta blir situationen helt ohållbar.
Konsekvenserna blir att allt fler
barn riskerar att bli "problembarn",
men allt färre får hjälp. Ragnar Götestam från socialstyrelsen ansåg att
problemen gällde en mycket liten
grupp s k gråzonsbarn och hänvisade
till en utredning socialstyrelsen gjort.
De andra i expertpanelen höll inte
med. De ansåg bl a att deras utredning
nästan helt utgick från vad chefer och
högre tjänstemän tycker. Personal
längre ner på stegen är betydligt mer
oroade, och för fler barn.

Politikerna gick
Hearingen började med att Mia
Ramklint hälsade alla välkomna till
Barntribunalen. Då gick politikerna.
Efter en stunds övertalning kom de
tillbaka och tribunalen kallades hearing i fortsättningen (men på banderollen ovanför panelen stod det fortfarande "Barntribunalen").
Debattpanelen bestod av två borgerliga politiker (LG och Harald), två
sossar, fyra föräldrar från Gottsunda
och ett gäng experter, som från början
kallades jury. Debattledare var TVkändisen Bo Holmström.
Tribunalen delades in i ett antal
olika delar som inleddes av föräldrar,
kommenterades av experterna och
sedan bollades över till politikerna
som fick försvara sig. Tyvärr styrde
Bosse debatten lite väl mycket och
ibland blev det lite konstigt, men på
det hela taget funkade det bra. Efter en
inledning och ett bejublat framträdande av hjältarna Kasselofski &

Ar våra politiker
brottslingar?
Efter lunch pratades det om ifall
Uppsala och andra kommuner bryter
de lagar om barnomsorg som finns.

Thomas Winquist från Gottsunda inledde med att berätta vad som står i
FN:s barnkonvention, Sveriges Skollag och Kommunallag och Uppsala
kommuns egna förordningar. Sedan
berättade han hur Uppsala kommun
har brutit mot dessa. Gottsundas föräldrar processar nu mot kommunen i
Kammarrätten för att få rätt, men även
om de vinner så får varken kommunen eller politikerna något straff, så
det kan fortsätta som förut. Därför
undrade Thomas om det inte var dags
att låta Kammarrätten döma ut böter
åtminståne.
De borgeliga politikerna tyckte
förståss att lagarna inte bryts. De socialdemokratiska, med Birgitta Dahl i
spetsen, tyckte att de gör de visst det:
"så rösta på oss 18 september, så blir
det bättre". Naturligtvis var alla politiker emot att Kammarrätten skulle få
dela ut några straff. Ganska
förutsägbart. Då var det intressantare
att lyssna på expertpanelen.
Alla experter var eniga om att lagarna bryts. Eva-Marie Möller, barnpedagog, sa till och med att de inte är
en fråga om åsikter: "Det är ett objektivt faktum att lagarna bryts". Margareta Norlin, från barnrättsorganisationen Barnlobbyn, frågade
Birgitta Dahl vad folk som bor i t ex
Södertälje ska göra. Där styr nämligen sossarna och vänsterpartiet, men
situationen är ändå nästan lika despe-

rat. "Vi måste ha lagarna som skydd
när det inte finns några politiker som
representerar det vi tycker", ansåg
hon. Dahl gav aldrig något svar.
När bollen kom tillbaka till Harald
och LG sa LG att "det är klart vi ska
följa lagarna, men vi har gjort enkäter
och de har visat att föräldrarna tycker
att barnomsorgen är god." Han fick
ett bitskt svar från en av föräldrarna i
panelen, Gunilla Trowald-Wigh:
— De enkäterna är värdelösa. De
utnyttjar vänskapen mellan personalen och föräldrarna. Om föräldrarna
skulle skriva att omsorgen sköttes
dåligt skulle det ju verka som om
personalen var dålig, men de gör ett
jättejobb. Många vägrade fylla i enkäten, andra ljög för att värna om sin
personal och många skrev som kommentar att personalen är bra, men förutsättningarna helt ohållbara. Dessa
kommentarer kommer inte med i er
statistik. Ändå envisas ni med att hänvisa till den där enkäten!
På det hade stackars LG inget svar.
Så fortsatte det. Föräldrarna visade hur de nya systemen gynnar de
redan välbärgade. Privata daghem är
ofta bra, kanske bättre än kommunala, men det är för att de inte tar emot
"problembarn". I privata daghem är
1% av barnen sk §15-barn (bara med
särskilda behov), i kommunala är de
ll%.Ochsegregeringenökar.Samma
sak pågår i skolor på de ställen där
skolpeng införts. I Göteborg, där systemet prövats, blev resultatet att skolorna i arbetarområdena fick skära
ned sin budget med 20%, medan de
mest välbärgade skolorna kunde öka
med 38%. Det enda LG och Harald
kunde komma med var att det handlade om fina principer, inga konkreta
argument.

Domen
Efter debatten drog sig experterna
tillbaka för att komma fram till en
rättvis dom. (Eftersom det inte längre
kallades tribunal, kallades det inte för
dom utan för "sammanfattning av intrycken från dagen".) Under tiden
spelade 20 unga fiolfenor från Uppsalas zuzukigrupp för publiken — de
yngsta var 4 år.
Margareta Norlin från Barnlobbyn läste upp vad experterna kommit
fram till. De var eniga om att det råder
en mycket oroande situation i Sverige

idag. En mycket oroande segregergöra det? Aldrig i livet! Som en miling, som strider emot svenska lagar
jöpartist på mötet påpekade så var
och mot FN:s barnkonvention, pågår.
sossarnas och borgarnas budgetför(Dessa kräver bland annat att barnen
slag identiska, förutom frågorna om
ska prioriteras om det behövs.) D e t | skolmat och Livets Ords skola. Hittils
måste göras undersökningar, inte bara
har de fört samma politik, och det lär
enkäter, om hur situationen i den
inte bli någon större skillnad efter
svenska barnomsorgen verkligen är.
valet heller.
De slog fast att alla beslut som rör
Sverige är ett rikt land, men pengbarn är viktiga beslut och måste tas på
arna finns i fel händer. Vänstern vågar
större allvar. Något måste göras åt
inte utmana de rika och högern vill
den ökade segregeringen, och det
inte. Vilka som vinner valet kommer
snabbt.
inte att spela någon större roll för
skolbarnen eller dagisbarnen. Det är
Sist av alla talade en ekonom,
Roland Spant, om sina intryck av da- • vår åsikt!
gen. Han sa att nästa år kommer hans
kollegor runt om i landet att se årets
Häftiga kvinnor
siffror från barnomsorgen och nicka
Några dagar efter tribunalen fråbelåtet. Vad de ser är: färre anställda
gade vi en av de arrangerade föräldtrots fler barn=produktivitetsökning.
rarna, Annika Poppler, hur hon tyckte
Siffrorna visar nämligen inte hur baratt det gått. Hon var nöjd med själva
nen mår.
"hearingen":
Men inte ens ekonomin blir bättre
- Det satt verkligen ett gäng häfhävdade Roland. Om vårt samhälle
tiga, fräna kvinnor i panelen. De kunde
vill ha bra produktivitet så behöver vi
sin sak och röt ifrån ordentligt. Det
glada, välmående 25-åringar som
blev t o m början på en dialog med
kommer ut i arbetslivet - inte utpolitikerna.
slagna. Han var övertygad om att be- Tyvärr orkade pressen knappt
sparingarna inte på något sätt kunde
komma dit och det är ju ganska deprikompensera de rent ekonomiska förmerande. UNT skrev ledare och artikluster som kommer.
lar om tribunalen i förväg. Efteråt
Som avslutning frågade Bo Holmskrev de mest om att politikerna gick
ström Lars-Gunnar och Harald om de
därifrån i början. De verkar helt oinlärt sig något av dagen. "Kan ni svara
tresserade av barnen, de har ju knappt
ja eller nej på den frågan", sa han.
skrivit något om själva frågan.
Men det kunde de inte.
Där har hon fel! Vi på ST såg
minsann att UNT skrev om barnen i
Ideologisk fråga
Gottsunda. De skrev att de ska inte
klaga, för barnen i Gorazde har det
Domen föll alltså tungt över våra
värre.
styrande politiker. Sammanfattningsvis kan man säga att de hade allt emot
sig och inte med ett vettigt argument
kunde försvara sin politik. Droppen
kom nog ändå när Harald Nordlund
påstod att det här inte är en ideologisk
fråga för dem. Det är ju det enda det
LAGEN STÖDER
är! Vad de gör är inte ens ekonomiskt
MAKTHAVARNA
lönsamt. De vill så gärna att privata
alternativ ska vara det bästa.
Tisdag 26 april, tre dagar efter
Moderaterna vill helt enkelt ha ökad
tribunalen, kom Kammarrättens besegregering, ett gammalt hederligt
slut. De fäller inte Uppsala kommun
klassamhälle. Folkpartiet, som Hapå en enda punkt. Tydligen anser de
rald tillhör, vill kanske inte det, men
att Uppsala kommun tillhandahåller
de vill så gärna ha privat att de vägrar
lika bra barnomsorg åt alla kommuse nackdelarna.
nens barn, för det kräver lagen. Eller
Nu har vi gnällt på borgarna länge
så utgår de helt enkelt ifrån att alla
nog. Oppositionen måste ju också få
snart har det lika dåligt. Systemet står
sig en släng. Det enda Birgitta Dahl sa
på systemets sida. Man blir så jävla
under hela mötet var "rösta på oss,. trött...
rösta på oss, rösta på oss!". Ska vi .

• •

PYRAMDTAVLINGEN!!!
Affischsen på framsidan, kapitalismens samhällspyramid, publicerades av Industrial Workers of the World, IWW, i början av 1900-talet.
IWW var då en betydelsefull syndikalistisk
fackförening i USA. Den är fortfarande en syndikalistisk fackförening i USA, men knappast
betydelsefull. Pyramiden beskrev det dåtida samhället, men idag ser det annorlunda ut - åtminstone i Sverige. Kungen är inte riktigt lika mäktig.
De enda prästerna som försöker bestämma åt oss
nu är pastorerna Alf Svensson och Ulf Ekman.
Men:
Vilka har tagit deras plats?
Vilka andra ändringar har gjorts?

Hur ser den kapitalistiska samhällspyramiden ut idag?
Vilka står idag på toppen och vilka är på
botten?
Slå Tillbaka utlyser härmed en tävling: Modernisera pyramiden och skicka in ert bidrag till
oss! Det behöver inte vara färdiga affischer, utan
både stora och små idéer i ord eller bild mottages
tacksamt. Fina, men ännu hemliga, priser utlovas. Målet är att få igång en debatt om hur dagens
samhälle ser ut, och att göra en affisch som kan
bli en (nästan) lika stor klassiker som de gamla.
Skicka in era bidrag till: Slå Tillbaka, Box
2107, 750 02 Uppsala

PRENUMERERA!
För den som vill stödja Slå Tillbaka och inte missa några nummer, finns bara ett vettigt
alternativ: PRENUMERERA! Det finns två sorters prenumeration. Den ena ärMajbrasan,
budgetprenumeration om fyra nummer, för dig som har skralt i kassan. För alla hemska
rikingar har vi i stället det populära Krispaketet, även det om fyra nummer, men med extra
bonusar varje gång. Med Krispaketet får du flygblad, klistermärken och annat smått och
gått med varje nummer.

*

Majbrasa: 60 spänn
Krispaket: 100 kronor
Sätt in allt på vårt postgiro:

SLÅ TILLBAKA!, pg 19 09 72 - 0
Vill du sälja Slå Tillbaka till dina vänner?
Sätt i så fall in 30 kr (5 ex), 50 kr (10 ex) eller 90 kr (20 ex) på vårt postgiro. Skriv vilket
eller vilka nummer du vill sälja, så får du dem omgående. Du behåller profiten!
...forts från sid 4.
föräldrar och barn, men också i skolan
och på andra ställen. Dessutom borde
alla ha tillgång till billiga, eller helst
gratis, preventivmedel.
Tyvärr är ofta abortmotståndarna
samtidigt motståndare till både sexual upplysning och preventivmedel. Det
är lätt att tro att de är motståndare till
sex över huvud taget (allra läskigast
är det förstås att ungdomar också har
sex). Det värsta med deras lösning,
abort förbud, är att det inte ens tar bort

aborterna. Överallt där abort är förbjudet utförs massor av illegala aborter. 500 kvinnor dör varje dag i sviterna av sådana. Och de som överlever får gå och känna sig som brottslingar. Ett förbud leder bara till tragedier.
Allt det här är viktigt, men det
avgörande är ändå frågan om vem
som ska göra valet. Naturligtvis kan
det aldrig vara någon annan en den
gravida kvinnan som har det sista

ordet! Barnets far har ett ansvar och
en rätt att vara med i beslutet, men det
är kvinnans kropp och hon måste få
göra valet, utan att vara pressad och
med tillgång till professionell hjälp.
"Ja till livet" leds av kristna fanatiker av Livets ord-typ, som vill ge ett
komplicerat problem en enkel lösning. I många länder har de lyckats få
ett starkt inflytande, vi måste se till att
de aldrig får det här.

BORGERLIG
MEN DOM HÖJDA TANDVÅRDS-\ /TVÄRTOM .' DOM ViNNER PÄ ATT TANDLÄKARBESÖKEN
AVGfFTERNA SLÅR VÄL OERHÖRT)/ BLIR DYRARE / DET MEDFÖR JU ATT DOM INTE LÄNGRE
HART EMoTDOM SVAGA'SAM- IHAR RÅD ATT KoNSUMERA T.BX. CHiPS OCH SÖTSAKER.
HÄLLET, TILL EXEMPEL VARA k OÅ FÅR DOM F R I S K A R E TÄNDER OCH BEHÖVER iNTE QÅ
LÅGINKOMSTTAGARE ?.'.'
TiLL TANDLÄKAREN SÅ OFTA. PENGARNA DOM SPARAR
DÄRIGENOM KAN DOM DÅ CÅG6A FÖRSLAGSVIS PADOM,
HÖJDA PATIENTAVGIFTERNA INOM SJUKVÄRDEN,'
...ELLER FÖR ATT KOMPENSERA
INKOMSTBORTFALLET UNDER
KARENSDAGARNA f,'

LOGIK

