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EN SÅ GENOMGÅENDE blöt första 
maj har jag inte upplevt sedan 
jag var liten, men en arbetares 
dag kan vi ju inte låta rinna bort. 
En del tappade modet och dök 
aldrig upp, men många var vi 
ändå som slöt upp på olika håll i 
världen och deltog i demonstra-
tioner och gatufester för att visa 
vår kampanda. 

Jag skulle vilja gratulera 
speciellt till Umeå, som hade 
sitt första frihetliga första maj 
tåg. Autonoma socialister och 
Umeå LS arrangerade demon-
strationen som samlades bakom 
Mimerskolan och gick till 
Rådhustorget. Dagen avsluta-
des med ett lyckat Reclaim the 
Streets.

Även i Linköping firades för-
sta maj med gatufest. Klockan 
18 samlades människor för 
att ta Drottninggatan i dagens 
första solglimt. Allt gick väl, 
trots nazister och poliser, cirka 
400 personer roade sig in i 
skymningen enligt Linköpings 
Officiella Festkommitté.

I Malmö gick SACs fackliga 
tåg till Möllevångstorget och mötte upp 
med bland annat ABC, AFA och autonomt 
motstånd. Det bildades ett frihetligt tåg 
som gick till Gustav Adolfs torg och till-
baka med Djs i en lastbil som höjde stäm-
ningen. I år fanns det även ett alternativ för 
kvinnor, som under parollen Kvinnor mot 
kapitalism avgick klockan 17 från samma 
torg. Tåget avslutades i Pildammsparken 
med umgänge och lotteri.

En bred allians inför denna dag resul-
terade i att Västerås anarkister och LS gick 
tillsammans med vänsterpartiet, ung vän-

ster, Svenskkubanska föreningen, Irakiska 
kulturhuset och Föreningen för solidari-
tet med Venezuela. Västerås anarkisters 
motto var ”Se upp för Arbetarklassen!”. 
De avslutade kvällen med Kultur mot 
överklassen, arrangerat tillsammans med 
Västerås LS på Växthuset. 

Anarkister, anarkafeminister och syn-
dikalister tågade tillsammans i Göteborg 
från Järntorget till Bältespännarparken. 
Det var uppehåll i regnet och glad stäm-
ning, speciellt tackvare den lesbiska anar-
kafeminstkören LHK Tribaderna. Talen 

behandlade strejk som konfliktmetod 
med anledning av Kommunals strejk och 
om krav på ett ungdomens hus av och för 
ungdomar.

Så även om det blev en trevlig första 
maj 2003 hoppas jag ändå på bättre väder 
nästa år, då det tyvärr är en lördag. Där 
gick vi miste om en fri dag (och arbetskö-
parna jublar över sparade intäkter). Tack 
till alla er som stödde Brands “sill-lunch” 
på 44:an i Stockholm, upp till kamp!

Merete

Första maj 
Kamp, sång och dans i regn

Förstamajdemonstrationen i Göteborg Foto: Elin

HEJ OCH VÄLKOMMEN till en skön sommar-
läsning av Brands lättsamma festivalnum-
mer. Enligt tradition hänvisas debatterna 
till höstnumret med deadline 29/8. Istället 
finns det plats för inspirerande artiklar 
och insändare. Vi vill med vår bredd upp-
mana till kamp och vilja att förändra, om 
det så bara blir att du läser och letar upp 
något av våra tips. För dig som är även-
tyrligt sinnad har vi fått in en artikel från 
Reseleiter Olga där hon berättar om sin 
reseplanering inför sommaren.

I ett så här utåtriktat nummer ville vi 
även passa på att föra ut våra anarkistiska 
tankegångar och en liten bit historia för 
alla er som är nya och intresserade. Emma 
Goldman kanske kan ses som en före-
gångare inte bara inom anarkismen men 
även för dagens gatufester.

Om du tvekar på vad du ska hitta på i 
sommar och framöver, så har psykologer 
från University of Sussex kommit fram till 
att politiska aktivister upplever en fysisk 
förbättring och därigenom förhoppnings-

vis även en psykisk.” Deltagarna upplevde 
en djup känsla av glädje och till och med 
eufori när de deltog i protester.” Där, ännu 
ett bevis på att vi inte bara kämpar för bra 
saker, du förbättrar även ditt liv med kryd-
dan motstånd. Så upp till kamp kamrater, 
ingen är fri förrän alla är fria!

Brandkollektivet

PS Till alla prenumeranter
Har du problem med din 
prenumeration? KONTAKTA OSS!  

Krydda ditt liv med motstånd

ATT FÖRSTA MAJ FIRANDE Reclaim the city-
festen i Stockholms innerstad slutade i 
kravaller känner nog alla till vid det här 
laget. Kvällstidningarna har i vanlig ord-
ning låtit allmänheten ta del av hetsjakts-
journalistik där ingen går fri från skuld. 
Föräldrar, arrangörer och Indymedia är 
lämpliga syndabockar den här gången. 
Effektivt undviker de vad frågan egentli-
gen handlar om, nämligen djupa sociala 
problem och orättvisor som har sin grund 
i det kapitalistiska systemet. För att 
åtminstone försöka nyansera bilden en 
aning ger vi er ett litet axplock av åsikter 
och reaktioner som aldrig kommer att 
komma med i Kvällspostens djuplodande 
artiklar.
Gatans Parlament, lämnade dagen efter 
detta pressmedelande på sin hemsida:
Varför en gatufest?
Under kvällen första maj har nätverket 
Gatans Parlament arrangerat en Reclaim 
the city-gatufest på Stureplan.

/.../Allmännyttan köps ut med alla 
medel pengar kan frambringa, svart-
kontrakt, utpressning och ockerhyror, 
omvandlas till bostadsrätter och tvingar 
dom som inte har råd att flytta vidare. 
Privatiseringen går fram urskillningslöst, 
omvandlar kollektivtrafik, telebolag, elverk, 
skolor, sjukvård, äldreomsorg. Man försöker 
till och med lägga ut socialvård på entre-
prenad. Alla skall dom bli vinstgivande, 
minimerade utgifter och maximala inkom-
ster. Man tar det som varit vårt och säljer 
det tillbaka till oss om vi har råd.

Makten rör sig bort ifrån folket. 
Röstsedeln är bara en bit papper när den 
verkliga makten finns hos multinationella 

företag där endast styrelsen har rösträtt. 
/.../Den lilla människan exploateras, 
utnyttjas som arbetskraft, skyfflas runt på 
brädet och görs till konsumenter av det vi 
själva producerar.

Att ta tillbaka hjärtat av staden för en 
fest på helt andra villkor, att dra intresset 
från reklampelare och butiker, att störa den 
vanliga ordningen och mana till reaktion, 
det är ett kraftfullt manifest mot kapitalis-
men och alla dess uttryck.

På yelah.net läser vi:
För den som var på plats var det uppenbart 
att kaoset som följde började i och med 
polisens gripanden. Visst, kan man tycka, 
de gripna kanske har gjort sig skyldiga 
till lagbrott, och då är det polisens plikt 
att ingripa. Men med facit i hand är det 
lätt att tänka sig att polisledningen (i all 
hemlighet förstås) ångrar sin klumpiga 
taktik, att med våld gripa två personer mitt 
framför ögonen på en i vart fall inte vänligt 
inställd folkmassa.

Ojämlikhet föder klasshat. Ju större 
sociala skillnader, desto starkare hat. Ju 
mer ojämlikt ett samhälle är, desto krafti-
gare repression krävs för att upprätthålla 
något som liknar social fred. Våldet (från 
båda sidor) och skadegörelsen i Stockholm i 
torsdags måste ses i ett sammanhang för att 
kunna förstås. Sammanhanget finner man i 
ett samhälle med bostadsbrist, massarbets-
löshet, social otrygghet och utslagning, cen-
tralisering av makt och ökad repression.

Svenska anarkistfederationen skickade 
ett inlägg som tyvärr inte får plats i sin 
helhet:

Vi i Sveriges Anarkistfederation är anar-
kister. Det betyder inte att vi per definition 
hurrar över kravaller. Det betyder inte att 
vi tycker att alla ska ”få göra vad dom vill”, 
och vi vill inte införa anarki enligt den star-
kes rätt. Tvärtom kämpar vi för allas rätt 
och allas möjligheter. Och framför mycket 
annat kämpar vi för ett myndiggörande av 
individen och respekt mellan människor. 
Torsdagens kravaller kan man säga mycket 
om. Många buar, andra hurrar. Gatans 
Parlament kallar det för en seger. Vi tycker 
inte att det viktiga är att skrika ”rätt” eller 
”fel” utan att se händelserna i sin kontext. 
Varför utbröt kravaller? Varför är det kul 
att slå sönder en bank eller Burger King? 
Vi tolkar detta som utryck för vanmakt, 
utryck för ogillande som inte kan få sitt 
uttryck i dagens parlamentariska politiska 
situation som allt mer strävar åt att med 
våld tysta varje form av opposition.

Glädjande är ändå att tidningsdrakar 
som Aftonbladet känner sig hotade av 
sina betydligt mindre kollegor Indymedia 
Sverige. Aftonbladet anklagar Indymedia 
för att vara en av de sajter som upp-
manat till att stjäla och förstöra under 
nämnda Reclaim-fest, av den orsaken 
att de publicerat pressmeddelanden från 
Gatans Parlament. Pressfrihet ska visst 
inte överdrivas. Påhoppet ska ändå ses 
som ett kvitto på att oberoende media gör 
sitt jobb. Den dag kapitalets tjänare och 
beskyddare tycker det vi gör är bra är vi 
ute på hal is.

Alex Pleiter
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Sommaren är en crustfest!
JASON DIAKITÉ, RAPPARE FRÅN Lund, har 
länge flörtat med oss med sina politiska 
texter tillsammans med Sedlighetsroteln 
och själv som Timbuktu. Hur mycket lig-
ger bakom texterna egentligen?

Är du politisk?
–Nja. Jag vet inte, det är jag väl. Jag tänker 
och snackar en massa. Jag säger såhär: 
Vissa låtar är politiska, men jag är inte 
politisk. Jag gillar att rappa. För mig är du 
politisk när du sysslar med det på heltid, 
som aktivister och politiker. Om några år 
kanske jag kan kalla mig politisk.

Men musik kan ju radikalisera män-
niskor?
–Jovisst, det är ju det, och det behöver inte 
vara mer än så för mig. Ju mindre de lyss-
nar på mig, desto mer har jag att säga.

Nationaldemokraterna rasar över din 
låt ’Det luktar rök’. 
–Ah underbart! Bland annat tycker de att 
jag ska sticka hem igen, så jag får väl flytta 
till Lund då. ND är jävligt sköna. Alltså - 
de är jävligt osköna! Men jag kan fatta att 
de finns, typ när man är ute i småstäder 
där det bor människor vars hela världs-
bild bygger på det de ser på tv. Fascism 
är en medveten politik, men alla som 
röstar på Sverigedemokraterna är nog 
inte medvetna om det. Man vill ju tro att 
människan innerst inne är god. Jag tycker 
att Sverigedemokraterna är värre, fast sos-
sarna är fan värst. ND är öppna rasister 
som sprider korkade lögner som om de 
vore sanningar. I Landskrona har de ju 
fyra mandat och det är förbluffande! Jag 
fattar inte hur övriga ledamöter ens kan 
snacka med dem. 

Låten ’Ett brev’ är skriven till Göran 
Persson. Bland annat skriver du ”fort-
sätt att sparka högerns röv för fan”. 
Tycker du att sossarna gör det?  
–Alltså, det gör de ju! Fast de håller ju 
på att bli höger med ju. Jag och Mårten 
(Promoe) har snackat en hel del om det 
här, han tycker inte att man ska rösta. Jag 
tycker att man ska rösta på det minst onda 
alternativet. 

Du skriver i samma låt ”om du är ledare 
led oss rätt”. Behövs det ledare?
–(paus) Ja, det tycker jag för fan. Jag är 
inte anarkist, jag har inga fullt utvecklade 

teorier. Jag vet inte vem 
som skulle vara en bra 
ledare. Egentligen vem 
som helst som har en 
moralisk medmänsklig-
het. Min mamma. 

Men just nu är ju världen 
ledd av en kapitalistisk 
dagordning?
–Ja, den fria marknaden 
funkar ju inte, den bygger 
inte på att alla ska ha det 
lika bra. Och det kom-
mer att bli värre, världen 
har blivit jävligt mycket 
kallare och okänsligare. 
Jag och mina vänner har 
diskuterat mycket om 
det finns en inneboende 
godhet. Jag hoppas att det 
gör det. 
Jag tycker att vi männis-
kor är mer lika än olika, 
istället för i skolan där 
man blev itutad att ”var 
och en är unik”. Vi har 
alltid något gemensamt, 
vi kanske gillar samma 
musik, eller typ klivit på en spik! Jag 
menar vem som helst jag pratar med fat-
tar hur jag känner det när jag är skitnödig. 
Det handlar om hur man förhåller sig till 
sig själv, vi blir imatade att vi är individer 
istället för ett kollektiv. Och som individ 
blir du en bra kugge i det kapitalistiska 
systemet. 

Hur problematiserar du hiphop och 
manlighet?
–Vadå? Nu fattar jag inte vad du menar?

Hiphoprörelsen är ju känd för att vara 
en minst sagt snubbig och sexistisk 
miljö, även i Sverige. Upplever du det 
som ett problem?
–Nej. Jag utgår från mig själv och vad som 
känns rätt. Jag lever inte i den svenska 
hiphopkulturen. Men vi är många snub-
bar! Eller, jag tycker så här: det är rätt 
mycket skitsnack om tjejer i världen, jag 
tycker fortfarande att hiphop i USA är 
värre. Den svarta musiken under 60- och 
70-talen handlade om kärlek. Bara! Nu 
handlar det istället bara om mord, våld 
och att alla tjejer är horor och noll värda. 
Om man frågar sig om det har blivit 

bättre för de svarta i USA på 30 år, så tror 
jag inte att det har det.  Hiphop är jävligt 
sexistisk, och världen är jävligt sexistisk. 
Svensk press är i princip lika sexistisk som 
svensk hiphop!

Idag verkar det som att varje svenskt 
skivbolag ska ha sin egen hiphop-
tjej. Hur ser det ut på ditt bolag juju 
records?
–Vi har inte en enda tjej, faktiskt. 
Problemet är ju tjejers position i samhäl-
let, en tjej agerar utåt så som hon har lärt 
sig att agera. Killar tar inte mer plats med-
vetet, alla killar älskar tjejer. 

Inom punkscenen jobbar man medvetet 
antisexistiskt för att få mer tjejer att 
spela och gå på spelningar.
–Punkscenen i Sverige är äldre. Punk är 
coolare än hiphop. 

Haha, jag läste att du egentligen vill 
spela i ett punkband och inte alls gillar 
hiphop?
–Äh, jag älskar hiphop! Jag fattar inte vad 
hon som skrev det tog det ifrån?! 

Mayra

Timbuktu om nationaldemokrater, brevet till Persson och machoidealen inom hiphoprörelsen
Fascism är en medveten politik

Foto: Mayra

GALO DE SOUZA VÄXTE upp med nio sys-
kon i en favela (kåkstad) utanför Recife 
i norra Brasilien. På hans högra hand är 
en sprayburk tatuerad sedan hans tid som 
klottrare.

–Jag började med droger och att deala 
knark. Våldet var ständigt närvarande. Jag 
har blivit skjuten flera gånger, en gång 
blev jag träffad rakt genom armbågen när 
de sköt genom dörren hemma. Jag stod 
och langade ut min syskon genom fönst-
ret. Kulan gick rakt igenom kroppen och 
märkena finns kvar.

Efter ett tag övergick han till graffiti 
istället för att klottra och är också MC i 
hiphopkollektivet Exito d’Rua. Gruppen 
producerar musik, men jobbar också 
aktivt med ungdomar i favelas. De lär dem 
att dansa break dance och graffa. På så 
sätt får de en tro på sig själva, som många 
gånger räddar dem från grov kriminalitet. 
Många av ungdomarna har dessutom 
ingen vuxen person de kan lita på.

–Jag kommer från fattiga förhållanden 
utan någon läsartradition. Jag läste bibeln 
för ett par år sedan och det var svårt. Nu 

läser jag Paulo Freires ’Pedagogik för 
förtryckta’ och Gandhi, och jag är väldigt 
inspirerad av deras tankar. Jag vill jobba 

mer politiskt, men jag vill inte att vårt 
kollektiv skall institutionaliseras! Jag vet 
hur det är när polisen är efter en, och jag 
vill att vi ska kunna gömma folk som är 
efterlysta för politiska brott och samla 

pengar för att kunna skicka dem utom-
lands undan polisen.

Exito d’Rua har 16 medlemmar: DJs, 
MCs, graffare och b-boys. Bara två är tje-
jer, båda graffare.

–Det är svårt! Här i norra Brasilien 
är det en extrem machokultur och det 
är också svårt att inte vara så själv mot 
de tjejer som finns i gruppen. När jag är 
ute med Elaine från kollektivet och graf-
far, är jag rädd att hon ska trilla ned från 
hustak och så vidare. Jag har trillat ned, 
varit nära att dö och kutat från polisen 
så många gånger. Jag vill bara att hon ska 
vara försiktig, men jag vet ju samtidigt att 
hon klarar det lika bra som jag. 

Galos graffiti är full av tankar och 
budskap och finns överallt där han dragit 
fram. Bakom några gatukök lyser en mål-
ning av en stor pojke som leker snörleken, 
undertexten är ”låt pojken leka”, det är en 
protest mot polisens våldsamma beteende 
mot gatubarn.

–Jag älskar barn och det är de som är 
de mest utsatta i favelorna.

Mayra

Hip hop i Brasilien Ett sätt att överleva

Foto: Mayra

BEYOND PINK BESTÅR AV Cajsa och Ida på gitarr, Patricia på trum-
mor, Clara på bas och sång samt Tijana på sång.

Vad vill ni med er musik?
Patricia: –Jag vill bli bättre på att spela, och i slutändan kunna 
skriva otroliga punkhits, som får folk att vilja tokdansa snabbare 
och snabbare, kasta av sig alla kläder (jag är Nelly, om ni inte vis-
ste det) och skaka sina celluliter så hårt att hela systemhelvetet 
skakas om.
Ida: –Spela schysst punk. Avreagera mig på all skit genom att 
skriva en låt eller hitta på någon ful ackordföljd.
Tijana: –Frågan är ganska konstig. Vi har fått liknande innan 
och det verkar som att bara för att vi är ett band med bara tjejer 
så räcker det inte med att bara vilja spela i band för att det är 
roligt eller coolt eller kreativt. Man förväntas ha något syfte med 
det, någon slags utarbetad plan istället för band med killar: där 
accepterar man deras musikintresse på ett helt annat sätt.
Cajsa: –Göra folk glada, upproriska, engagerade och danssugna 
helt enkelt.
Ser ni ert band som enbart ett band, eller också som ett akti-
vistkollektiv?
Tijana: –Vi utför inga politiska handlingar i bandet tillsammans, 
bortsett från texterna som ofta är politiska. Bandet kan ses som 
ett redskap för att få ur sig åsikter och tankar som vi annars inte 
får utlopp för. Både känslomässiga och politiska.
Cajsa: –För mig är politiken inte det viktigaste med bandet, men 
vi berättar ju om oss och om hur vi upplever omvärlden, därför 
har det en stor roll.

Jobbar ni politiskt på andra sätt?
Ida: –Tyvärr håller jag på att Svenssonifieras så till den milda 
grad att jag känner mig helt jävla vilsen och har tappat glöden 
till att aktivera mig. Sen jag började på mitt jobb har jag dragits 
in i nåt hjärndött jävla bajsliv som handlar om att vakna, jobba, 
somna, vakna, jobba, somna.
Clara: –Jag, Tijana och Patricia ger ut fanzinet (r)Agata tillsam-
mans. Jag vill organisera mig, men det är svårt att hitta en grupp 
med rätt arbetsmetoder och bra människor.
Tijana: –Jag har varit med i autonoma grupper tidigare och just 
nu är jag aktiv i en grupp som jag inte vill nämna här.
Patricia: –Samma här. Men jag skulle vilja jobba med en radikal 
queeranarkistisk organisering! I feministkretsar syns flator och 
bitjejer, men bögar och bikillar känns tyvärr ganska bortglömda 
inom den utomparlamentariska vänstern. För att inte tala om 
transpersoner. Det är bra att det finns en lesbisk separatistisk 
organisering, men det räcker inte. Om man inte är 100% renlä-
rigt lesbisk, eller inte identifierar sig som kvinna, om man råkar 
ha sex med en kille fast man bara blivit kåt på tjejer innan? Då 
passar man inte in i facket. Det finns ett stort behov av en bred 
radikal organisering som inkluderar alla som på något vis faller 
utanför heteronormen.

BEYOND PINK KOMMER ATT spela på Crustfesten på Öland 4-5 juli, 
på Ladyfest Amsterdam 27-31 augusti, och eventuellt Ladyfest 
Hamburg samt ytterligare spelningar under sommaren. 

Mayra
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An archos - utan härskare
Den svarta fanan
Flera anarkister ser den svarta fanan eller  den röd/
svarta som sin, eftersom den röda numera ofta associe-
ras med socialdemokrater och andra reformister, eller 
med statskommunism. Den svarta fanan används av 
anarkister över hela världen, men sedan hur länge och 
varför är svårt att veta exakt. Ett av de tidigaste upp-
märksammade tillfällena var under Pariskommunen 
1871, där en kvinna som hette Louise Michel deltog. 
Under en demonstration av arbetslösa, med parollen 
“Bröd, arbete eller bly “ ska hon ha gått i täten med 
den svarta fanan, som sägs ha varit hennes underkjol. 
Demonstrationen attackerades av polisen efter att ha 
plundrat några bagerier, och Louise Michel dömdes 
till sex år i isolering.

Emma, den dansande 
agitatorn
En av anarkismens anmödrar 
var Emma Goldman. Hon föd-
des 1869 i  Ryssland, utvandrade 
till USA, men deporterades tillbaka 
1919 efter tjugo år av motstånd-
verksamhet och otaliga arres-
teringar. I det kommunistiska 
Sovjetunionen förstärktes 
hennes anti-statliga överty-
gelse när hon såg att makt 
korrumperade även där. 
1940 dog hon i Spanien, dit hon rest för att delta och 
stödja ett av exemplen på anarkism i praktiken - de 
frihetliga socialistiska miliser som var organiserade 
under inbördeskriget. 
Goldman var kontroversiell både inom och utanför 
rörelsen. Hon agiterade bland annat om sexualitet, fri 
kärlek och barnbegränsning, vilket gjort henne till en 
tidig förebild också för kvinnorörelsen . Hon saknade 
totalt respekt för auktoriteter och vägrade anpassa sig 
till tidens strikta normer, där manliga kamrater ofta till-
rättavisade henne med hänvisning till att hon annars 
skadade “Saken”. För henne kunde kampen inte bara 
handla om plikt och nödvändighet, eftersom de käm-
pade för vackra ting som anarkism, frihet och befrielse 
från fördomar och konventioner.
“Om jag inte får dansa är det inte min revolution”

Judge Dreads

www.yelah.net
Här finns ett fantastiskt omfattande textarkiv med artiklar om  
bland annat olika anarkistiska strömningar och tänkare på 
svenska. Även bildarkiv, distro och debatt.

www.infoshop.org
”Anarchist, activist and alternative news”
Sajten verkar vara en kollektiv skapelse och består av mängder 
artiklar, som skrivits världen över och skickats in. Ett enormt 
utbud av ämnesord, de flesta på engelska.

www.motkraft.net
En svensk sida med länkar till mestadels svenska aktivist grupper 
och med stort utbud av bland annat pressmeddelanden.

Vill du läsa mer om idéerna, historien, organiseringen eller praktiken?

BRAND STARTADES 1898 och var ungsocia-
listernas kamporgan, inte uttalat anarkis-
tisk. Idag samlar Brand aktivister under 
olika närbesläktade ideologiska definitio-
ner – såsom anarkafeminister, autonoma, 
frihetliga kommunister och socialister. 
Anarkister och andra radikala aktivister 
har genom åren hämtat inspiration och 
berikats med idéer och metoder från 
andra sociala rörelser, som till exempel 
kvinnorörelsen och miljörörelsen. Vilka 
egentliga ideologiska  skillnader som 
finns mellan de olika riktningarna är en 
ständigt pågående diskussion. Vad som 
tveklöst förenar de olika strömningarna 
är, förutom att de alla är delar av en socia-
listisk arbetarkamp, stora delar av historia, 
organisation och praktik.

Frihetlig kamp mot alla förtryck
Ordet anarki kommer ifrån grekiskans 
”An archos”, som betyder ”utan härskare”. 
Det gör inte anarki synonymt med kaos, 
utan med ett ifrågasättande av auktori-
teter och motstånd mot att vissa ska ha 
makt över andras liv. En välanvänd devis  
är ”Där makten finns, finns ingen frihet”. 
Anarkistisk organisering brukar präglas 
av anti-auktoritära och icke- hierarkiska 
strukturer, där mötesformer tillämpas 
som i möjligaste mån tar allas erfarenhe-
ter och åsikter tillvara. 

Små celler och nätverk
Eftersom organiseringen oftast bärs 
upp av praktik bildas sällan stora, cen-
trala organisationer. Istället utgörs basen 
främst av flera, små enheter, som till 

exempel  aktions- eller kampanjgrupper, 
som driver enstaka frågor eller paroller. 
På så vis blir det lättare att upprätthålla en 
jämn struktur, ta snabba och väl förank-
rade beslut och lägga tiden på verksamhet 
istället för byråkrati, vilket är en av de 
stora fördelarna med decentralisering. I 
flera mindre grupper är det också lättare 
att samarbeta trots politiska eller organi-
satoriska olikheter, som kanske skulle bli 
för dominerande i en gemensam grupp.

”I länder i syd – den av oss 

utsugna delen av världen, 

förekommer ofta anar-

kistisk organisering och 

kampmetoder”

Västerländsk motståndskultur
I västvärlden har anarkismen åtminstone 
sedan 60-talet mer förknippats med sub-
kultur och  punk, än  med arbetaragita-
tion. På 80-talet var husockupantrörelsen 
och den radikala miljökampen stark och 
central i den aktivistiska praktiken. Några 
av de stora frågor frihetliga aktivister dri-
vit i Sverige och Europa under de senaste 
åren är till exempel antifascism och anti-
rasism när den nazistiska skinnskallekul-
turen bredde ut sig i början av 90-talet. En 
av de mest uppmärksammade organisa-
tionerna där är AFA, som i år fyller tio år 

i Sverige. Olika grupper av revolutionära 
feminister har, bland annat genom kam-
panjer och aktioner mot porrindustrin, 
varit oerhört aktiva i att provocera den 
feministiska ”tredje våg” som till och med 
får Göran Persson att titulera sig feminist 
(ett erkännande vi dock klarar oss utan!). 
Djurrätt, gatufester, fångkamp, antimilita-
rism och antiimperialism har varit och är 
andra centrala metoder och fokus för den 
brokiga, ständigt föränderliga ”rörelsen”. 

Organisering för motstånd och 
överlevnad
I länder i syd – den av oss utsugna delen 
av världen, förekommer ofta anarkistisk 
organisering och kampmetoder, även om 
det inte är ett självändamål. När förtrycket 
är tydligare och repressionen hårdare 
handlar kampen oftare om den direkta 
överlevnaden, som till exempel kamp 
för jord, mot västerländska oljebolag 
och dammbyggen, och då är anarkistiska 
kampmetoder och former effektiva att 
använda sig av och inte ett resultat av att 
ha läst böcker av västerländska anarkistis-
ka tänkare som Proudhon och Bakunin.

Mycket information, kontakter och orga-
nisering sker via internet, de anarkistiska 
idéerna och nyheterna sprids snabbt och 
fler människor kan ta del av dem. Kolla 
gärna in länktipsen för att bredda din 
kunskap och intresse och surfa vidare 
utifrån dem.

Judge Dreads

www.a-infos.ca
Anarchist News Service - Nyhetssida av, om och för anarkister. 
De flesta poster är på engelska.

www.crimethinc.com
Enorm sajt med massor av info och artiklar. CrimetInc ger även 
ut böcker och tidningar som går att beställa genom sidan.

www.schnew.org.uk
Brittisk nyhetssida sedan åtta år. Stort artikelarkiv och nyttiga 
länkar.

www.indymedia.org
Portalsida för Indymedias alla nyhetssidor runt om i världen. Det 
största alternativa nyhetsnätverket i världen

Foto: ElinSvarta fanor under första maj 2003 i Göteborg

En av anarkismens anmödrar 
var Emma Goldman. Hon föd-
des 1869 i  Ryssland, utvandrade 
till USA, men deporterades tillbaka 
1919 efter tjugo år av motstånd-
verksamhet och otaliga arres-
teringar. I det kommunistiska 

Lästips
“Anarkistiska minnen”, utdrag ur Emma Goldmans självbiografi som beskriver 
hennes liv och kamp i både USA och Sovjetunionen. Utgiven av Bokförlaget 
Korpen.

Fakta
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Kära kamrat och aktivist 
Har du idétorka inför sommaren? Tillhör du dem med mycket 
tid men lite pengar? Eller är situationen tvärtom? Till din hjälp 
kommer nu sommarguiden. Efter exempel från charterrörelsen 
så försöker vi nu göra din sommar så enkel som möjligt. Varför 
göra det svårt när det kan vara lätt är konceptet vi jobbar efter. 
Så ta fram solglasögonen, så bär det av!

Om du bestämt dig för att resa ut i Europa kan det vara bra 
att tänka på en del saker. Vart vill du resa, och hur? Det finns 
många olika sätt. Du kan lifta, åka tåg, buss, flyga, ta båt. Alla 
transportmedel har sina för och nackdelar. Tåg och buss är ofta 
ganska dyrt, men du vet att du kommer fram, oftast även i tid. 
Flyga kan du göra billigt med olika lågprisflyg, men om du vill 
tänka på miljön är det dock inget alternativ. Det billigaste, och 
enligt mig roligaste, alternativet kvar är då att lifta. I SKRIVANDE STUND strejkar Kommunal och allt 

fler tas ut i strejk samtidigt som flera kommu-
nalråd agerar strejkbrytare. Trots det har de 
strejkande starkt stöd hos befolkningen, en 
Temo-undersökning visar att 84 procent av 
svenskarna stöder Kommunals strejk.

Strejk handlar det också om i Brands 
augustinummer 1903. Signaturen GS skriver 
att arbetarrörelsen börjat kompromissa allt-
mer i fackliga och politiska strider, att krav 
och handlingar inte genomförs konsekvent. 
Tanken att man ska vara hänsynsfull så att 
det övriga samhället inte tar någon skada har 
gått för långt anser skribenten. ”Hur vacker 
än denna tanke är, så kan man som motstån-
dare till det bestående samhället inte annat 
än förkasta densamma. (...) Och förresten, 
hvem tager hänsyn till arbetarna om de vid 
dåliga konjunkturer på varumarknaden af 
sina arbetsgifvare blifva entledigade från sitt 
arbete?”

GS skriver om de holländska arbetarnas 
situation efter att ett antistrejkförslag antagits 
i parlamentet. Medlet för att lamslå den hol-
ländska arbetarrörelsen fungerade, istället för 
en intensifierad storstrejk avblåstes strejken. 
“Den naturliga följden av en dylik taktik 
blir, att slöhet inträder i arbetarnes leder 
och tvifvel uppstår på, huruvida storstrejken 
verkligen har den påstådda betydelsen. När 
man då vid ett annat tillfälle vill igångsätta 
en storstrejk, blir det dubbelt arbete att få upp 
den entusiasm och offervillighet, som äro 
nödvändiga vid ett dylikt tillfälle.” 

Skribenten avslutar med att beskriva 
kompromisslöshet. “Fienderna blir flera, 
striden blir hårdare men med hänförelse 
och beslutsamhet för våra idéer kämpa vi 
enigt för desamma och segern blir så mycket 
angenämare.”

Vi önskar de strejkande kommunal-
arna lycka till och hoppas att hänförelse och 
beslutsamhet ska föra dem till seger! Deras 
kamp är vår.

 Janikke

Din guide till Europa
Kravallturist - enligt borgerliga medier en person som spenderar sin tid på att 
resa och ställa till med problem i olika städer som har en större koncentration av resa och ställa till med problem i olika städer som har en större koncentration av 
politiker och polis än normalt.
Resande anarkist cirkus - Tony Blairs defi nition på demonstranter.

EU-toppmöte i Thessaloniki, 
Grekland 20-22 juni
Midsommarhelgen är som bäst för dig 
som gillar sol och värme! Drick mycket 
vatten om du är ute och går hela dagarna. 
Några dagar innan toppmötet börjar 
öppnar sovplatserna, det kommer att vara 
konserter, debatter, och kalas. 

www.resistance2003.gr
www.indymedia.org

Punk i Köpenhamn
Om du inte vill resa så långt är det 
D.I.Y hardcore/punkfestival K-town på 
Ungdomshuset i Köpenhamn samma 
helg som toppmötet i Grekland. Punk, 
punk och mera punk. Det brukar även 
ske lite överraskningar.

www.ungeren.dk
Ecotopia, Ukraina 
20 augusti-3 september
Ecotopia är ett internationellt läger för 
människor intresserade av miljö- och 
samhällsfrågor. Deltagarna bestämmer 
dagens program och utför alla uppgi er 
tillsammans. Besökare har kallat det 
hippiinfl uerat, så förvänta dig yoga fem 
på morgonen, tjo och tjim men också 
mycket praktiskt utbyte av kunskaper 
inom miljö. I EU kan du resa utan att visa 
pass vid gränsen, däremot kan polisen 
varsomhelst begära att du ska hiva upp ett 
bevis på vilket medborgarskap du har. I 
Ukraina behöver du både pass och visum, 
kolla upp sånt långt innan du ska resa, då 
byråkratin kan vara fruktansvärd.

www.eyfa.org

Tyskland värt ett besök
Tyskland är ett bra land att besöka, med många möjligheter. 1 maj i 
Berlin bars fram av parollen “No capitalist war, no capitalist peace”, detta 
för att den rödgröna röran i Tysklands regering försökte framställa sig 
som Skywalker mot USAs Vader. Regeringen försökte helt enkelt ena 
landet mot en yttre fiende, så att folk inte längre skulle vara upprörda 
över den svältpolitik som regeringen för. Trots tråkiga nyheter på senas-
te, som utrymningen av Bambule (en anarkistisk husvagnscamping i 
Hamburg), finns det fortfarande mycket att se. Passa på här innan det är 
för sent. Walli, ett alternativställe i Lübeck hotas även det att utrymmas 
av polisen efter att ha funnits i 25 år.

Den 19-26 maj var det Queeruption i Berlin och om du vill se vad 
som hände eller bara få tips om bra ställen i Berlin så kan du gå in på 
deras hemsida. Queeruption återkommer varje år.

www.queeruption.org

Att vara två är roligare än att vara ensam, då har du sällskap 
om du fastnar på vägen. Det går att lifta överallt i Europa. Fast i 
en del länder, som Frankrike och Belgien, finns skräckpropagan-
da mot att ta upp liftare. Det är även bra att vara utan tidtabell, 
för det kan gå lite hur som helst. Balla inte ur, det ordnar sig. Om 
du inte kan språket i landet är det bara att försöka med kropps-
språk och ett stort leende!

Om du letar lite på internet innan du åker kan du med tur 
hitta squat och kollektiv på de ställen dit du ska. Glöm inte att 
bete dig som hemma! Dyk inte bara upp, utan försök kontakta 
squaten innan om de har plats för några personer ett tag.

Jag hoppas att ni inspireras av min egen resrutt i Europa och 
lycka till!

Olga
- din reiseleiter i hyperrymden

G8, Evian, Frankrike 1-3 juni
Frankrike har under våren präglats av ett 
stort motstånd mot statens försämringar 
av avtal, bland annat pensionsavtalet, 
det är i denna atmosfär som världens 
ledande ekonomier och självutnämnda 
världshärskare, G8-länderna, kommer att 
träffas i Evian. Denna stad har pumpats 
full med poliser med hjälp av schweiziska 
skattebetalares 40 miljoner franc som 
lagts på säkerhet under mötet. Ge därför 
upp tanken på att ta dig in i Evian. Gör 
istället roligare saker, bo i en “No bor-
der”-by mot kapitalism och patriarkat, 
var med på gemensamma aktiviteter som 
blockader. Byarna fungerar som sam-
lingsställen för tillresta demonstranter 
och öppnar redan 28 maj.

www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/
evian/index.htm

Internationellt Anarkistmöte 
Warszawa, Polen 27-30 juni
Bara 1576 km norr om  essaloniki. 
Polen hade omröstning om EU-
medlemskap i maj. Som i resten av 
Östeuropa har politikerna där beslutat att 
gå med i EU och propagandan har varit 
massiv. Med 20 procents arbetslöshet 
och 1800 SEK i månaden som minimilön 
(hyran tar häl en av det, minst), så har 
polackerna egentligen inget val. Värre 
eller värst var mottot när de gick till 
vallokalerna. Detta möte är menat att 
vara en handling av motstånd e ersom 

No Border läger i Puglia, Italien 
26 juli-3 augusti
Italiensk kuststad där många fl yktingar 
försöker ta sig in i Fort Europa. Här 
anordnas i sommar ett lägar med 
målet att knyta till sig organisationer 
och individer som vill kämpa för ett 
antirasistiskt samhälle. Under sommaren 
arrangeras liknande läger på en rad 
platser runt om Europa. För mer 
information, kolla in

www.noborder.org

Chick on beans    Foto: Mayra

internationell solidaritet är det bästa 
sättet att bekämpa de gränser som stater 
försöker bygga mellan oss!

www.alter.most.org.pl/iam
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Internationalism är en av hörnstenarna i den anarkistiska idétraditionen. De följande notiserna innehåller information 

om den globala kampen som är knuten till, eller av intresse för, anarkister. Kampen för befrielse är internationell!

Skicka in gnistor till Brand, box 150 15, 104 65 Stockholm eller brand@motkraft.net
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Sydafrika: 
Fattiga lider av Fattiga lider av 

svikna löftensvikna löften
Tusentals fattiga människor fördrivs från 

sina hem, vatten och elektricitet stängs av; 

beskjutning mot demonstranter med skarpa 

skott. Välkommen till det nya Sydafrika! 

Fattiga människor över hela landet får 

brutalt smaka på nyliberalismen i och med 

att ANC-regeringen fortsätter att öppna upp 

ekonomin för ”marknadskrafterna”. Delar 

av den offentliga sektorn har lämnats över 

till multinationella företag som skär ner på 

anställningar och höjer priserna, exempelvis 

har vattnet privatiserats och ägs nu av Suez 

Lyonnaise. ANC-regeringen lovade tidigare 

låga priser på vatten, elektricitet, boende, 

sjukvård och utbildning, men brutna löften är 

allt som återstår efter att landet sålts till multi-

nationella företag i väst. Nu har raseriet brutit 

ut hos Sydafrikas fattiga. Organisationer har 

bildats för att försvara grundläggande mänsk-

liga rättigheter till vatten, värme och tak över 

huvudet. 

Förra året arresterades 87 personer från 

Soweto, bland dem pensionärer och barn, 

för uppsåtlig skadegörelse och upplopp. 

De hade gått hem till ANC-borgmästaren i 

Johannesburg för att visa hur det är att vara 

utan el och vatten. Borgmästarens livvakt 

uppskattade inte besöket och sköt mot folk-

massan med skarpa skott. Under rättegången 

i januari i år kunde borgmästarens livvakt inte 

förklara hur två av demonstranterna kunde 

såras av kulorna om han bara skjutit varnings-

skott i luften. Under tiden fortsätter protesterna 

i Kapstaden med hundratals invånare, ledda av 

Mandela Park Anti-Eviction Campaign.

Mer info på 

www.antieviction.org.za

www.southafrica.indymedia.org

Västbanken:
Razzia mot ISMs huvudkontor
Fredagen den nionde maj vid middagstid 

omringade och stormade en stor israelisk 

militärstyrka ISMs huvudkontor i den ISM-

anknutna palestinska frivilligorganisationen 

PCR’s (Palestinian Center for Rapproachment 

Between People) lokaler i Beit Sahour, 

Västbanken. Alla tre som befann sig på kon-

toret vid tillfället arresterades. Det var två 

Brasilien:
Tårta för frihet
Aktionsgruppen Confectioners without 

Borders har slagit till igen. Den här gången 

valde de arbetarpartiets presskonferens i 

Porto Alegre och det blev en tårta i ansiktet på 

partiordförande Jose Genoino. Här följer grup-

pens uttalande: ”Vi motsätter oss den förvirring 

orsakad av arbetarpartiet vilka vill få oss att tro 

att vår rörelse kan förkroppsligas i någon form 

av regering. Vågen som ger arbetarpartiet 

valframgångar är inte samma våg som bygger 

rörelsen mot kapitalistisk globalisering. Vår 

rörelse är självorganiserad och självständig, 

utan ledare eller ombud. Det hopp om föränd-

ring vi har kan inte omintetgöras av politiker 

och politiska partier som vill föra fram sig 

själva på vår bekostnad. Den här gången tän-

ker vi göra saker annorlunda. I Larry, Curly och 

Moe´s anda hälsar vi politikern Jose Genoino: 

–En värld utan ledare är möjlig!”

Janikke

(Larry, Curly och Moe är en gammal ameri-

kansk komikertrio.)

Berlin: Mötesplats 
för anarkister 
attackerat
Rigaerstrasse 94 ockupe-

rades efter Berlinmurens 

fall på grund av behov 

av bostad och en vilja 

att bygga ett annat sam-

hälle. Sedan dess har 

huset fungerat som en 

mötesplats för anarkister 

med bar, cykelverkstad 

och möteslokal på första 

våningen och bostäder 

på de övriga. 

Med tidens gång fick flera av våningarna, 

genom förhandlingar rätt till sina lägenheter 

och bor fortfarande kvar där lagligt, liksom 

på flera andra ställen i Berlin. Men den nya 

ägaren, som köpte huset med vetskapen om 

att flera av våningarna var ockuperade, ville 

inte förhandla om de kvarvarande ockuperade 

våningarna utan tog istället till polisens hjälp 

för att få sin vilja igenom. 

Som svar på polisens aktion har de tidi-

gare invånarna på Rigaer 94 nu ockuperat 

det styrande partiet PDS lokaler, utan större 

motstånd, och kommer att stanna där tills de 

får tillbaka sitt hus. PDS är ett vänsterparti som 

utländska ISM-volontärer och en palestinsk 

kvinna som arbetar för PCR. All datorutrust-

ning konfiskerades också. I en separat incident 

arresterades samma natt två brittiska ISM-

volontärer när de anlände till den checkpoint 

som måste passeras för att ta sig från Israel till 

den ockuperade Gazaremsan. Ingen förklaring 

har angetts från de israeliska ockupationsstyr-

korna för räden eller arresteringarna.

Räden fördöms som ett led i de senaste 

attackerna och trakasserierna mot ISM, som 

syftar till att skrämma bort alla människorätts-

aktivister från de ockuperade områdena. Under 

loppet av en månad (vid tiden för Irakkriget) 

dödades en amerikansk 

volontär. En amerikan 

och en britt blev skjutna 

i huvudet av Israelisk 

militär och i början av 

maj dödades en brittisk 

journalist. Israels ÖB har 

gett order om att se till att 

de utländska freds- och 

människorättsaktivisterna 

försvinner från området.

ISM Sverige 

För mer information se 

www.ism-sweden.org 

www.rapprochement.org

innan valet lovade att lösa problemen mellan 

ockupanter och husägare, utan tvångsförflytt-

ningar.

Martin Morales

Foto: Janikke

Sabotage mot Shell
Den anarkopacifistiska fraktionen av 

Skarpnäcks subversiva för konkretiserandet 

av folkmotståndet mot Shells tidigare etable-

ring i närområdet (SSfKaFmSTEiN) av SAF i 

Stockholm har under våren åter igen tagit upp 

kampen mot Shellmacken i Pungpinan. Efter 

kompromisser tvingades fascisterna från det 

multinationella förtryckarföretaget Shell fler 

gånger rycka ut för att avlägsna den färg vi 

applicerat på tankautomaternas räkneverk 

vilket omöjliggjort för kunderna att använda 

dessa. Vi ser detta som en stor seger, och 

planerar under sommaren att intensifiera aktio-

nerna mot macken med målet att göra den 

olönsam. Länge leve Shellmotståndet!

SSfKaFmSTEiN

Helsingborg: 
Nazister jagades på flykt
Lördagen den tionde maj anordnade ung vän-

ster en antirasistisk spelning på Folkets Hus i 

Helsingborg. För besökarnas säkerhet var vi 

några aktivister som höll koll på stan och kring 

spelningen efter nazister. Vid elvatiden upp-

stod en konfrontation med ett gäng nazister 

och en mindre spaningsgrupp utanför puben 

Charles Dickens. Fascisterna uppträdde 

mycket aggressivt och frågade gruppen vad 

de visste om den antifascistiska helgen som 

hålls i slutet av månaden. Då aktivisterna inte 

Uppfödning av värphöns
stoppades 

Natten till 27 april ägde det mest kraftfulla 

ingripandet till förmån för svenska värphö-

nor rum. Djurrättsgruppen Farväl äggindustri 

tog sig in på Gimranäs kläckerier utanför 

Malmö: 
Demo mot maskeringsförbudet, 
pl13 och polisstat Europa
Söndagen den 27 april samlades cirka 100 

personer på Möllevångstorget i Malmö för 

att demonstrera mot det kommande maske-

ringsförbudet, ett förbud som kan ge upp till 

sex månaders fängelse eller böter. Det var en 

blandad skara med allt från ”black block” till 

stålmannen som tågade iväg. Längst fram gick 

ett kvinnoblock och stämningen var peppande. 

Allt gick lugnt till, flygblad delades ut och inga 

poliser syntes till.

Vi anordnade demonstrationen för att vi 

anser att maskering är en grundläggande rätt-

tighet som vid ett eventuellt förbud kommer 

att hindra många från att demonstrera, allt från 

illegala invandrare till personer som inte vill 

registreras av varken polisen eller nazister.

 Keep on fighting!

Militant Feminist and Dyke Maffia

Stockholm: 200 personer 
plankade på kollektivtrafiken
Planka.nu manifestation för gratis kollektiv-

trafik den nionde maj, samlade omkring 200 

personer som gemensamt trotsade de nya, 

mer svårforcerade spärrarna, för att visa att 

den plankning som tusentals stockholmare 

genomför varje dag är en politisk handling.

Connex valde att öppna de nya spärrarna. 

”–Det här är en stor seger. Bara genom att vara 

närvarande har vi öppnat spärrarna. Härmed 

inviger vi den nya, avgiftsfria, kollektivtrafiken!” 

sa en representant för Planka.nu i ett kort tal, 

innan deltagarna tågade förbi spärrlinjen. Polis, 

väktare och specialinkallade kontrollanter var 

på plats, men kunde inte göra något.

Samma dag som Planka.nu massplankade, 

höll SL extra styrelsemöte efter att det avslöjats 

att dess chefer med anhöriga rest gratis med 

flyg på SL:s bekostnad. Om något så borde väl 

detta aktualisera kravet på gratis resor även för 

oss andra. Planka.nu kommer att fortsätta att 

inte bara kräva gratis kollektivtrafik, utan även 

genom P-kassan underlätta för alla de som 

redan i praktiken gör kollektivtrafiken gratis.

Planka.nu

Mer info på www.planka.nu

Ni får vad ni förtjänar - sopor! 
Som en liten välkomstpresent på morgon-

kvisten den 18 maj till Jönköpings kommun-

pampar dumpades en stor hög sopor på 

Rådhusets trappa. Som en påminnelse att vi 

fortfarande är förbannade över de underbe-

talda jobb vi sliter med. På pelarna bredvid 

ingången klistrades ett meddelande upp. 

”Rådhuset är stängt på grund av uteblivna 

löneökningar MVH Kommunanställda” för att 

påminna dem att vi kan stänga ner det här 

systemet när vi känner för det.

Med den lilla påhälsningen utanför 

Rådhuset vill vi inspirera fler människor att 

reagera mot de som är ansvariga för strejken. 

Vi tänker inte stillatigande acceptera deras 

nonchalans inför strejken. Det finns många 

sätt att skaka om kommunpamparna, låt det 

svida i deras pengapung, låt dom svettas över 

den växande ilskan.

Luktar ditt trapphus illa? Förlorar du 

inkomst och semesterdagar när du måste 

var hemma med ditt barn? Se till att din 

lokalt ansvarige kommunpamp får reda på 

hur förbannad du är. Rikta din ilska uppåt och 

visa ditt stöd för alla som strejkar för värdiga 

ersättningar för sitt slit. 

Mindre Arbete - Mera Lön!

Olydiga Kommunanställda

gav nazisterna några vettiga svar måttade en 

nazist ett slag mot en av aktivisterna. Men 

innan nazisten hunnit utdela något slag fick 

han och de andra nazisterna ett moln av pep-

parspray i ansiktet. Aktivisterna kastade även 

flaskor och annat på de av nazisterna som 

kunde jaga efter aktivisterna. Aktivisterna och 

konsertbesökarna stängde då gallergrinden till 

konsertlokalen. Nazisterna ställde sig utanför 

och hailade. Folk svarade med att attackera 

dem igen med sparkar och slag. En av nazis-

terna drog en kniv som han började vifta vilt 

omkring sig med och träffade en aktivist rakt 

över halsen. Som tur var stoppade aktivistens 

scarf snittet och aktivisten kom undan hel men 

lätt chockad. Nazisterna jagades sedan däri-

från. They started it - we will finish it!

Antifascister i Helsingborg, Malmö och 

Växjö

Den 30-31 maj var det en Antifahelgen i 

Helsingborg. Titta på www.motkraft.net för 

mer information.

Herrljunga och stoppade uppfödningen av 

värphöns. Ingripandet genomfördes som en 

öppen civil olydnadshandling, med syftet att 

minska lidandet för alla de hönor som annars 

skulle fötts upp till ett liv i misär. Äggindustrin 

har för länge sedan slutat behandla djur som 

kännande varelser.

Vid tretiden på natten tog sig grup-

pen in på Gimranäs ljunga i Västergötland, 

som står för cirka 90% av produktionen av 

värphöns i Sverige. Väl inne stoppade de 

värphönsuppfödningen genom att oskadlig-

göra ruvningsmaskinerna som används för 

att ruva äggen som skulle ha blivit värphönor 

och tuppkycklingar. Även styrsystem, kläck-

ningsmaskiner med mera oskadliggjordes. 

Djurrättsaktivisterna lämnade ett brev till arbe-

tarna på kläckeriet där de förklarade varför de 

genomfört ingripandet och att den inte var 

riktad mot dem personligen utan mot äggindu-

strin som företeelse. De lämnade också kaffe 

och äggfri sockerkaka till arbetarna. Två av 

aktivisterna greps på plats.

Farväl äggindustri

Malmö återtaget för en kväll
Lördagen den 26 april ockuperades gator i 

centrala innerstaden i Malmö av cirka 500 dan-

sande personer. De människor och den kultur, 

som på grund av ekonomisk marginalisering, 

dagligen trängs undan av kapitalet tog plats 

under festliga former. Med magdans, graffiti, 

eldslukare, breakdance och live hiphop hölls 

stämningen på topp. Responsen under och 

efter festen var mycket positiv. Vi hade återta-

git gatorna så mycket vi bara kunde.

GatuAktionen 030507
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– lycka till i framtiden! 

Hej, visst går det att fråga om allt här? 
Som vi alla vet så är inte sommar bara 
sol, värme och semester. Det är också 
väldigt mycket regn, snålblåst och jobb. 
Har du några tips på bra böcker, filmer 
eller serier som kan underhålla mig dessa 
regniga dagar när jag inte jobbar?

Leffe

KÄRA LEFFE, jag frågade runt på redaktio-
nen om vad dom helst läser för bok eller 
kollar på för film regniga, lediga dagar. 
Det hela resulterade i en ”Redaktionen 
kulturtipsar” på sista sidan. 

Jag uppmanar därför alla killar att ta 
sig en funderare över sitt festivalbeteende 
och hjälpas åt att förhindra situationer 
från att uppkomma! Killar kan också säga 
ifrån, det är inte bara tjejers ansvar.

Hej Dolores! Jag har egentligen ingen 
fråga utan ville bara tacka för tipsen 
från förra numret. Jag bor i ett kollektiv 
med två killar och tyvärr har det varit 
jag som fått ta det största ansvaret vad 
gäller hushållsarbetet. Tack vare dina tips 
om bland annat regelbundna husmöten 
och gemensamma städdagar så har vi 
ett schysst, solidariskt och rent kollektiv! 
Och dom har äntligen börjat fatta att det 
är allas ansvar att städa och handla. Tack 
för hjälpen, ha en bra sommar!

Vilda

KÄRA VILDA, vad roligt att höra att jag har 
kunnat hjälpa till! Visst är det tröttsamt att 
tjata på folk som inte tar sitt ansvar. Bra att 
det fungerar med städdagar och husmö-
tet. Hoppas att det håller i sig. Kollektivt 
boende kräver arbete och engagemang 

Hej Dolores, tack för en underbar spalt! 
Jag har funderat på en sak vad det gäller 
maskering. När behöver jag maskera mig 
och måste det alltid vara med svart röjar-
luva och svarta kläder? Jag skulle vilja 
prova något nytt, har du några tips? 

Darth Vader 4-ever

KÄRA DARTH VADER 4-EVER, i de flesta 
politiska sammanhang är humorn ett helt 
underskattat vapen. Genom att bedriva 
motstånd med både politisk övertygelse 
och humor kan vi uppvisa en styrka som 
både skrämmer våra fiender, gläder 
oss själva och tilltalar dem som kanske 
skrämts av medias nidbilder av oss som 
våldshuliganer. Det är ju faktiskt dem vi 
vill nå.

Syftet med maskering är främst för 
att undgå registrering av till exempel 
säpo, polisen, media, nazister eller andra 
våldsamma fiender. De fotograferar och 
filmar ofta i till exempel demonstratio-
ner, vilket kan bli farligt för oss. Vilken 
maskering du sedan väljer, svart mask, 
clownsminkning eller mer diskreta sol-
glasögon är upp till dig. 

Ibland är enhetligheten viktigare för 
att försvåra identifikation och för att 
påvisa en gemensam kamp. Då är det 
viktigare att maskeringen är just enhetlig, 
oavsett hur den ser ut. Efter du tagit av 
din ansiktsmaskering är det lättare för dig 
att försvinna i en folkmassa och inte bli 
identifierad som demonstrant om du har 
blåjeans och svart luvtröja än tuppdräkt 
på dig. Det är tyvärr också mer osannolikt 
att det i aktivistens garderob finns exakt 
likadana tuppdräkter. Aktivister har blivit 
identifierade på polisens filmer genom 
skor, väskor och andra detaljer. Vid större 
händelser (som EU-toppmötet) sam-
manför polisen flera dagars filmande och 
kunde identifiera personer som på andra 
bilder förekom omaskerade i samma klä-
der och accessoarer. 

Vill du för enkelhetens skull ha svart 

röjarluva kan ju alla exempelvis applicera 
stora, vassa huggtänder på luvorna. Det 
får antagligen inte samma skrämmande 
effekt på allmänheten, men de som är 
måltavla för aktionen får uppleva det 
skrämmande i att vi inte automatiskt blir 
goa och glada bara för att vi kan identi-
fiera vem som egentligen är fienden och 
har lite självdistans.

Jag avslutar med att uppmana alla 
läsare att skicka in bilder och tips på 
maskeringar som ni tycker är bra, roliga 
eller användbara. Det skadar inte med 
mer bredd och ny inspiration i vår akti-
vistkultur!

Hej Svett och etikett! Jag är en tjej som 
har ett problem. Nu har jag hela som-
maren planerad framför mig med 
Roskilde, Hultsfred och Arvikafestivalen. 
Nackdelen är bara att så fort det blir festi-
val och därmed glatt och livat, tror många 
killar att det är fritt fram att göra vad 
fan som helst. Om jag då säger ifrån när 
någon tafsar eller säger förnedrande saker 
till mig eller om andra tjejer, får jag höra 

att jag är tråkig, att det “bara var på skämt” 
eller helt enkelt “vadå, det är ju festival” 
Det är ingen ursäkt för mig. Jag undrar 
nu om jag ska tvingas stanna hemma för 
jag orkar inte gå en sommar till spiknyk-
ter och taggarna åt alla håll?

Arga Antitastad

KÄRA ARGA ANTITASTAD, för det första är 
det inte du som ska belastas för det här 
problemet utan det är alla killar som beter 
sig sexistiskt som ska lägga av och istället 
ta sitt ansvar. Du ska kunna dansa, röja, 
hångla och supa dig full om du så vill utan 
att behöva vara rädd för att bli sexuellt 

trakasserad eller utnyttjad av killar. 
Det du kan göra är att snacka innan 

med dina vänner, och visa tydligt med 
din kropp att du kan säga ifrån både ver-
balt och fysiskt. Du behöver inte stå och 
vara trevlig mot en påträngande snubbe, 
be honom dra om det känns jobbigt. Din 
röst är ett bra vapen som kan tillkalla 
uppmärksamhet. Men framförallt: låt inte 
detta problem styra om du skall åka på 
festival! Det är DU som bestämmer.

Aktivisternas egen frågespalt är tillbaka igen! Denna gång med en extra lång sommar-
special. Här får du svar på frågor om allt från alternativ maskering till vilken bok som 
passar regniga dagar. Fortsätt att skicka in dina frågor, ingen fråga är för stor eller liten. 
Ta hand om er och njut av sommaren, vi ses till hösten igen. 

Le Black block Coq Illustration: Alex Pleiter                
                          

Den 13 till den 17 augusti arrangeras A-Forum 2003. Vi vill lyfta fram samarbete och organisering ur de byråkratiska ramarna och 
istället skapa en mötesplats som ger alla möjligheter att uttrycka sig på sina egna villkor.

Vi vill främja kontakter mellan anarkister och dessutom erbjuda ett alternativ till sommarens stora kommersiella jippon. Räkna med 
många intressanta aktiviteter, allt ifrån praktiska och teoretiska workshops kring bland annat ideologi, teori, praktik, feminism, antifas-
cism, kampformer och propaganda. Naturligtvis kommer vi också att festa, hångla, röjja och reclaima hela Sverige om vi känner för 

det! Se fram emot en helhetsupplevelse utöver det vanliga!

Platsen för A-Forum 2003 kommer att vara någonstans i södra Sverige, kring de 
stora sjöarna. Boende kommer förmodligen ske i tält. Bespisning kommer fi n-

nas på plats. Vid denna tidpunkt vet vi inte om det kommer att behövas en 
(frivillig) avgift, men vi jobbar för att det skall vara gratis att delta.

Vill du vara med och jobba med Anarkistiskt Forum 2003? 
Kanske praktiskt, hålla i ett seminarium, eller en workshop? 

Planeringsarbetet pågår för fullt och alla som vill hjälpa till 
att skapa vårt gemensamma A-Forum är välkomna att 

höra av sig!

Anarkistiskt Forum är öppet för alla anarkister 
och vi ser fram emot att just du kommer! 

För mer information www.a-forum.net, 
ring 0737 85 92 84 eller skriv ett brev 

till aforum2003@hotmail.com. 
Observera att du bör anmäla 

dig för att delta!

Välkommen!

Anarkistfestival 2003
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Lös Brands revolutionära korsord! 
Skicka in lösningen till Brand, box 150 15, 104 65 Stockholm. 

Alla rätta svar belönas med en Brand-cd på posten.

I DETTA NUMMER BESVARAR några experter kluriga frågor kring 
aktuell världspolitik. I panelen sitter Siamand (11 år), Jack (11 
år), Zainab (7 år), Haiar (8 år), Ernesto (11 år) och Geesbie (6 
år).

Vem är George Bush?
–USAs president. Han vill ha krig mot alla. Först mot Afghanistan 
sen nu mot Irak. (Siamand)
–Han suger fett. Jag ska stoppa en toalett i hans röv så han får 

känna på krig. 
(Jack)
–Maffia. Mördare. 
(Ernesto)
–Han är amerikan. 
Han krigar mot 
Irak. Han är med 
Saddam. (Haiar)
–Nej, han är mot 
Saddam. Han 
hjälper kurderna. 
Han hjälper inte 

Saddam. Saddam, han slår kurderna. (Zainab)

Vem är Saddam Hussein?
–Han krigar mot Irak och jag hatar honom. (Haiar)

Vad är USA för något?
–Ett land. De krigar. Det är fyra barn som gör det. Vi har lekt 
den. (Geesbie)
–Det skulle va häftigt att bo där, men jag gillar inte Bush och 
dom som krigar. (Ernesto)

Vad är politik?
–Det är dom där männen som har en sorts vit peruk. Det är 
Göran Persson och dom. Dom som bestämmer. (Jack)
–Socialdemokraterna och moderaterna som säger: ”Vi vill höja 
priset. Vi vill gå ut härifrån Sverige. Vi vill ha strejk”. (Siamand)

Vad tycker du om polisen?
–Skitiga jävla snutjävel. Dom är dumma i huvet. Dom är för 
våldsamma. (Ernesto)

Ragnhild

FILMER OCH TV-SERIER

Filmen “Office space”, för dig som hatar ditt jobb. TV-serien “V”, kamp och motstånd, 
om än mot utomjordingar. Ken Loachs filmer “Järnvägare” och “Bröd och rosor”, om 
arbetares situationer och strejk. Se även hans filmklassiker ”Land och frihet” om span-
ska inbördeskriget.

SERIER

“Hothead Paisan-the homocidal lesbian terrorist” av Diane DiMassa är en välriktad 
dubbelyxa i heteropatriarkatets skrev. “Maus I och II” av Art Spiegelman.

BÖCKER OCH NOVELLER

“Systrar” av Rita Mae Brown. “Rule of the Bone” av Russel Banks, som bara verkar fin-
nas på engelska, om en 14 åring som ger upp allt och hittar ett nytt sätt att leva. Science-
fictionförfattaren Ray Bradburys konstiga noveller.
Ungdomsboken “Jag går min egen väg” av Molly Hunter om en tjej som motsätter sig 
könsrollerna bland sitt folk. ”Hur det hela började” av Bommi Baumann, om den anar-
kistiska vänstern i sjuttiotalets tyskland. Samt det mesta av Heinrich Böll.

KLASSIKER

George Orwells ”1984” och ”Djurgården”, Herman Melvilles ”Moby Dick”, Astrid 
Lindgrens ”Pippi Långstrump” och Marilyn Frenchs ”Kvinnorummet”. Bland mycket 
annat.

Kulturtips från redaktionen



16 Brand nr 2 2003


