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REDAI«1~IONEN 


Sturm cnskar 

DEN HAR MANADENS STORM blev inte sarskillt tjock, men 
det kanske ar fOrstieligt med tanke pi det valdigt "tora 
aprilnumret. Att tidningen blev aningen farsenad beror pi 
lite olika saker, oeh i framtiden hoppas vi pi att den ska 
kunna skiekas lite snabbare. 

Till nasta nummer vore det intressant att fa in lite rap
porter om aktioner till stod for Kommunalstrejken, far 
sadana bor val ha forekommit atminstone nagonstanns. 
Om ni iute har gjort nagot hittils sa ar det dags nul 

INBJUDAN 

S .... . rt ··ff·
• umma ._ra~ ~ I 

VI I SOLVESBORG HAR TANKT anordna en liten som
martraff i sommar. Vi har tankt oss att SCF-klubbarna i 
narheten ska traffas under nigra dagar for aktiviteter oeh 
fOr att knyta nya kontakter. 

Som aktiviteter har vi tankt oss foredrag, brannboll, 
diskussioner, bad, mm. Den har traffen ska delvis vara en 

INDJUDAN 

glad summar 

FOR OVRIGT kan vi ...iil hoppas att nag-ra klubbar har nagon 
slags sommarjobbskampanj. Det har i alia fall vi i Alingsfts 
precis dragit igang. Mer information om den kommer tro
ligtvis i nasta nummer. 

Vi ses i Helsingborg! 

STORMREDAKTIONEN " 
rllil\!:sar, f5 maj 

S;;~esbgrg 
.-. 

startpunkt fOr en kampanj, Iiknande den som SUF Karl
stad har ordnat, som vi tankt starta i host Vi viII veta hur 
manga som ar intresseradc a\' en san helg oeh "i viII garna 
ha fOrslag pit tema, fOredragshallare Odl akti,·iteter. 

SUF-SOLVESBORG 
krJIIlratfiga bdismngar 

Antifascistisk helg 

SITUATIONEN I HELSINGBORG har blivit ohallbar. Pa bara 
nagot ar har hogerextrema krafter pa Ilytt b()rjat haria fritt 
i Helsingborg. Vansteraktivister blir misshandlade, een
tralstationen, Kllutpunkten, har bliyit nastan omojlig art 
passera da hogerextremisterna bC\llkar dcnIla. RFSL t\in
gades lagga ner sin \'erk.~atnhet efter hot ,"ansterparriets 
lokal brandes lIt oeh lokala politiker misshandla~ beutah. 
KOllserter attaekeras oell bandmedlemmar miss hand las. 
Rastiskt oeh nazistiskt klotter, oeh gang llled hogerextrem
ister har bliyit en ,'ardag. 

DET AR DAGS ATT REAGERA! 
\'i i Helsingborgsaktionen (dar SCF-Helsingborg ingar) 
oeh Helsingborgs ,\ntirasistiska .'\at\·erk har tagit iniriati,' 
till en _-\nrifaseistisk helg med srfte att synliggora faseister~, 
nazisters oeh hogerextremisters hot mot manniskor oeh 
samhallet Yi yill ,-isa att \·i ar flera som vagar sta emot det 
hot som extremhogern lltgor, "j viII \-isa att detta inte ar 
ett lokalt problem utan ror alia som yill leYa i en fri ,-arid, 
och vi viii \'isa helsingborgarna att de inte star emamma i 
kampen. 

Hjalp oss gora Helsingborg nazifritt~ 
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FOlJANDE AKTIVITETER ARRANGERAS: 
Fredag 30 maj. Demonstration "For crt mangkulturellt 
samhalle« Satnling \8.00 Gustav .\dolfs torg 
Akti,-jteter pa Piren: Spelningar, distro, mat med mera ... 
Borjar ea :2fl.OO (efter demonstrationen) 
Lordag 31 maj. Demonstration »Inga fa;;eister pa n.ra 
gator« Samllllg I3.00 Idrottens Hus 
Fest pi ",-allen. 
1fall er grupp "ill genomfbra nagon al1tirasistisk aktiyitet 
under helgen sa hor a\' er! 

SOVPLATSER FINNS till de som behover. Kontakta oss 
oeh boka sa manga ni behover (kontakt langre ner). Det 
finn;; mojlighet att ;;tanna anda till sondagen fOr er som 
:'iker langt. '\lan kan oeksa komma under torsdagen, men 
da finns endast ett begransat anral sO\·platser. 

For mer information eller bokning a\' soyplats kontakta 
oss "ia e-post: helsingborgsaktionen@hush.eom eller tel
efon: 0735 7-+ 99 7-+. 

HELSINGBORGSAKTIONEN 
HELSINGBORGS ANTIRASISTISKA NATVERK 

.fa:>(atfrail 1I7171:J!1otkrajt.lltt 
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liU-toppmctetl Thessaloniki 

BESLUTEN SOM HAR TAG ITS av ~\ntiauthoritarian .\love
ment Salonika 2003 all-grekiska mote kring de aktioner 
som organiseras under det Europeiska toppmotet i juni 
2003 i Thessaloniki: 

INKVARTERING 

Bostadsbehovet for de kamrater som kommer, tillgodoses 
i ett stort utrymme i Aristotle'~ Cniversity of Thessaloniki 
som ligger i eentrala delarna av staden. Denna plats har 
kapaeiteten att ta emot ett stort antal manniskor oeh 
fon;erkligander avevenemanget. 

AATTSHJALP 

Det finns redan gtupp advokater som frivilligt kommer att 
vara pa ,-ar sida under dessa dagar sa att det finns juridiskt 
fon'ar fOr de manniskor som eventuellt blir arresterade 
under demonstrationerna. 

Fran mitten av maj kommer en wcbbsida pa flera olika 
sprak att fillllas med information om dessa rattshjalps
grupper oeh am den juridiska situationcn i Grekland. Nar 
denna sidan ar uppe kommer vi att skieka ut den elektroni· 
ska adressen. 

Dessutom sa har personer fran dessa rartshjalpsgrupper 
tagit pa sig att finnas vid Greklands gram; for art ta emot 
utrikcs kamrater oeh vidta nod,"andiga riittsliga atgarder i 
fall dessa ink kommer att "Iappas in i landct. 

MEDICINSK HJALP 

En grupp a,' kamrater, Hikare oeh medieinstuderande har 
skapats fOr ate vara i demonstrationema med noth-andig 

- lItrustning for att kunna ge fOrsta hjalpen nar det beh()\"S. 
Bland annat planerar den har gruppen a,"cn att ge f6rsta 
hjidpen-kurser fram till toppmotet oeh oeksa att publieera 
tlygblad med am"andbara imtruktioner oeh rad. 

DtSKUSSIONER OCH EVENEMANG 

Ink1arteringen kommer att vara oppen fran 1.+/62003, en 
\'eeka fore toppmotet (20-11/6 2m3). Cnder denna weka 
kommer det att MIlas en fyra dagar lang festi,"al fOr att 
utbyta ideer oeh battre koordinera ,'ara aktioner. 

l"nder denna fe~ti\-al kommer, fOrutom allt annat (kon" 
!5erter, film"isning, utstallningar fyra stora diskus
sionee art hallas. En for ,"arje dag, \'ilka liven kommer att 
omges av alldra mindee disku~sioner. 

,\mnct for des sa storre diskussioner ar: 
Globaliscring :-';yordnillg Krig 
"Fort" Europa l"llderkm"ning Immigrantcr 
,\rbete under modern kapitalism 
c\.llti-globalisationsrorelsen som anti-auktoritara anarkister 
~agra av de wnen som foreslaglts for 
smagruppsdiskussioner ar bland annat lItbi/dning, konst 
och massmedia. 

SUF-BULLETINEN STORM 

DEMONSTRATIONERNA 

Vi har beslutat att pa toppmotets fOrsta dag (20/6 2003) 
kommer vi att ha en demonstration nara platsen for 
toppmotet. Denna plats ar llingt borta frin stadskiirnan, 
sa av denna anledning kommer ,'i troligtvis att ta oss dit i 
bussar. Pa den andra dagen (21/6 2(03) kommer vi att ha 
en demonstration i eentrala Thcssaloniki. 

Diskllssiouer om praktiska saker kriug dessa demonstra
rioner kommer att halIas pa festivalens fjarde dag (19/6 
2003), med andra ord, en dag fore den fOrsta demonstra
tionen. 

VAD VI BEGAR AV DIG 

Om det ar mojligt sa ~kulle vi vilja ha ert s\-ar fore den 20 
maj angaende: 

;-";ar ni planerar att komma och uppskattningsvis hur 
manga ni kommer att bli, sa art vi vet hur stora beho\' vi 
beho'v"er taeka nar det galler ink,-artering. 

Genom vilka lii:nder oeh exakt nar ni kommer att an
landa till Grckland sa att vara kamrater oeh advokater kan 
vanta pa er vid gransen. 

Om er grupp/organisation viII ha etf stand dar ni kan 
stalla ut material sa skulle det \'ara bra om ni meddelar det i 
god tid sa att ,·i kan forbereda utrymmet battre, 

Om er grupp/organisation viII gora crt uttalande av 
nagot slag under en a\' ,"ara sti)rre diskussioncr, sa skutle vi 
vilja veta det i fCirvag om det ar mojligt, sa att \'i kan fast
stalla ett battre slutglltigt program, berakna diskussionens 
laugd och hitta ditt tolkar for \'arje diskussion. 

Lat m;s snabbt fa \'eta om er grupp/organisation vill ha 
sitt namll pa affisehen till festi,"alen. 

Oeh sa slutligen, lat oss fa \'eta om du har nagra forslag 
pit andra amnen som kan presentera~ aver i de parallella 
smitgruppsdiskussionerna sa kau ,i. aven fa det med i fes
tivalprogrammet. 

\'i f6rvalltar era s\-ar f6re 20 maj angacnde dessa saker, 
~a ,'al som andra fragor kring ti\l~tiilltlitlgar mot det Euro
peiska toppmotet. 

Information om halldlingar a\" och skrifter fran Antiau
thoritarian \lo\'ement Salonika 2()03 kan man hitta pit: 
w\vw.resistanec2003.gr 

ANTIAUTHORITARIAN MOVEMENT SALONIKA 2003 
kalllratfiga biil.mingar 
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Pratesthat skramde sn 

AFA·OREBRO OCH UNGSYNDIKALISTERNA i Orebro 
Syndikalistiska CngdomsKlubbs planerade demonstra
tion mot S\'erigedemokraternas (SD) arsmote i Orebro 
genomfordes idag trots regn och rusk, och trots att SD 
tvingats flytta motet fran Orebro Ian. Cirka 60 personer 
samlades pa Jarntorget for att darifran ga till Stortorget dar 
tal halls. 

SD har i Aera ar velat ha sitt arsmote i Orebrotrakten. 
Detta antagligen pa grund av att deras partiledare j\fikael 
Jansson ar bosatt i rikemansfororten Adolfsberg i Orebro. 
Sverigedemokraterna har haft :·Hora problem att hitta lokal 
i Orebrotrakten men en av de viktigaste anledningarna att 
de tyingas Aytta motet samt ga under jorden far media och 
offentligheten ar enligt Jansson sjalv .-\FA:s hot om pro
tester. Detta kunde yi lasa i lokaltidningen: 

"I fjol holl Sverigedemokraterna sitt iirsmote i Soderkoping 
och hade inga problem att hitta konferenslokaler dar. Den 
gangen var motet oppet fOr media. Planerna var att ocksa 
i ir hilla ett offentligt irsmote. Lokal hade bokats pi Ore
bro slott men avtalet revs upp av hyresvarden med motiv
eringen att motdemonstranter skulle kunna sralla till bd.k 
i samband med motet. Partiet var darefter i kontakt med 

AK'l:JON5RAPPOlt'l; 

fem sex hotell i Orebro for att hyra lokal men mottes av 
kalla handen pa samtliga stallen .• Vi ar bade besvikna och 
overraskade over den attityd vi mort, sager partiets ord
forande .\fikael Jansson. \-i skulle uppskatta om regeringen 
gjorde en markering mot de odemokratiska krafter som 
forsoker hindra vara moten och sprida cidsla bland vara 
med\emmar, sager Jansson. Han syftar pi uppgiftema att 
AFA (natverket antifascistisk aktion) hotat stora Sverige
demokraternas mote. Afa uppmanar pi sin hemsida till 
demonstration i Orebro i morgon lordag mot Sverige
demokraternas mote." 

DETTA VISAR ATT DEN TAKTIK vi under Aera ar valt for 
dra protester ger resultat! Trots att SD blivit accepterat 
som en diskussionspartner av liberaler fortsatter vi att kon
frontera och stora dera::; aktiviteter. SD tvingas da att ga 
under jorden samt att alit mer rikta in sin politik pa forsvar 
och gnall om de "odemokratiska krafter" som standigt 
motarbetar dem. Vi hoppas att SD, vart an de valjer att ha 
silla moten, standigt mots av folkliga protester och han, 

No Pasaran! 

AFA-clREBRO 
JQxa!frd'l AFA·OrebroJ he!llsidiJ 

fcrsta mal i Uppsala 

TROTS ETT LANGT SAMRE VADER an det som radde under 
foregaende dag~ valborgsfirande slot narmare 200 personer 
upp rill Uppsala LS och SUF Cppsalas 1 maj-demonstra
cion, \'i1ken gick under parollerna "Iika Ion oa\'sett kon«, 
»nej till printisenngar, ja till arbetarstyre«, »global cittvisa« 
och »6 tim mars arbetsdag!«, 

_\tt fOrra arets uppryckning med kring 2oo-talet delta
gare ;amfart med 90-talets oftast mellan 100·150 "erkar ha 
hallt i sig kunde man med trevnad konstatera. Det ar bara 
att hoppas att nasta ars festdag far ett mer deJtagan'inligt 
\'ider, sen klar \-i sossarna, 

Det kan nog ocksa sagas att arets tag var ett fargrikaste 
pa liinge, med manga fler roliga och ~nygga banderoller 
och fanor an nagonsin, Siagord som »ansvar. frihet, 
demokrati - syndikalister har ar ,-i". »minska glappet md
Ian konen basta sattet hoja Ionen!" och »facklig kamp 
- utan pamp!« framf6rdes energiskt av det gladjande 
aldersblandade tager. 

Yid avslutande motet pit Celsiustorget talade bland annat 
~is:,;;e fran Cppsala LS, som en gang ,'ar med och startade 
SCF i staden om hur glad han var att SUF:s arbete bara 

fortsatt och \'a,xt sedan des;;, for att avsluta med leda motet -
i ett sjungande av »ja mi hon b'a« for denl 0- ariga organi
sationell. Elin, ocksa fran LS, talade om nod,'inrugheten 
om kapitalismens dod sa att vi som nu lever under den kan 
leva pa riktigt. 

Olof frail Sl'F l'ppsala och U; knot an till !Ylt citat fran 
nagra framstaende frihetskampar fran forra arhundra
det, .\Iartin Luther King och den mexikanske anarkisten 
Ricardo Flores .\fagon, nar han menade att franvaron av 
krig inte bet)'der fred i sig, utan for det kcivs ocksa cittvisa. 
Den nybildade gruppen :\utonoma Socialister Cppsala gick 
med 80m block i demonstrationen och hol1 vid motet 
ett anforande dar man fi.>rklarade gina stitndpunkter. 

;\llt avslutades naturlign-is med ett kraftigt framfOrande 
av Inrernationalen och med au LS bjod in medlemmar 
berorda av KommunaIkonAikten till ett strejkkommit
tesmate. Stodet till Kommunals krav framfordes ocksi av 
Aera a" manifestationens talare. Ayen det absurda i byg
gandet a,' Cppsalas nra 10-vaningarspolishus, pengar som 
"kulle kunna gatt folk till mycket mer nytta pi andra satt 
patalades. 

MIKAEL ALTEMARK 
JUP.Uppja14 
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I'rii t c··:;...,rs __a mal I ,av'~e 
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DAGEN BQRJADE INTE sA POSITIVT. regn oeh kyla. Trots tiet HudiksvalQ oeh Helene Akerund (S), Soeiala rarelser i 
detta slot drygt 230 personer upp pa Stortorget for att Latinamerika med Arwid Lund (SAC). 
demonstrera. 19.00 Var det fest oeh spelning med olika band, bland 

12.00 var det fika, tal oeh musik pi Joe Hill-garden_ annat vara kamrater fdn Sandv-iken, oeh allt annat som 
13.00 tagade vi ivlig mot Sodermalmstorg dar de andra hor till. 


stod sam lade. Miste nog saga att tillsammans med SAC, Vanster

t 3.30 hall yfaja Jonsson fran S.\C, talare fran Cng Van partiet oeh Ung Vanster oeh med stod utav Soeial- oeh 


ster, Gavlenatverket .\-lot Krig, Johan Apel fran SUF och vardarbetarsyndikatet, Giideniitverket mot krig, Elever 

-. Pernilla Zethraeus fmn Vansterpartiet, tal pa Stortorget. mot krig i Gavle, Arabiska kulturforeningen, Kurdistans 


Efter detta giek en del ivag for att mota upp Kommu Kultureentrum, Svensk-Palestinska samarbetsforeningen, 
nal vid "Fnasket i plasket", oeh andra giek vidare mot ISM-Gavle, Gran Ungdom, Latinamerikanska fOreningen, 
Folkets Hus. Fdn 15.00 halls fOredrag oeh debatter. Irans Arberar-kommunistiska parti, lyekades vi arrangera 
Pernilla Zethraeus fran Vansterpartiet tala de om EMU, en relativt Iyekad tillstallning. Trots en del misstag oeh 

- Oebatt/diskussion om sex timmars arbetsdag med Rik problem. 
KRISTINA SUNDIN 

ard \~'arlenius (:\rbetaren), Maria Kindstedt (Van$terpar SUF-Giivl~ 

1'l;'ONC":jf~Ati:D~'i')fl'AUJ'1\ f. a Wc.ll .:orrUll,. I: 

::...,rs ._ar;;. t ma,i i Lidkeping 
SUF·L1DKQPING ARRANGERADE en fOrsta mai-demonstra var 50 ..55 manniskor sam Iyssnade, daribland tva pouser. 
tion med parollerna »krig mellan klasser, fred mellan folk" Senare pa kvallen hade "j hyrt en lokaL dar vi visade 
oeh »vagra leva pa kna«. Vi sam lades i Orthagsparken vid nygjorda filmer om det framvii.:'l::ande globala motstandet 
12.00 riden. ~larsehen borjade eirka 12.30 oeh vi hade da mot den nyliberala, politiska agendan. Efter filmvisningen 
samlat 35-40 deltagare. Oet var diiligt vader, men vi siang serrerades det mat oeh pa kvallen blev det fest. 
kampsangcr oeh bOll stamningen uppe. Oemonstrationen Ett start tack till alia som slot upp! 

SUF-LlDKQPINGan;lutades med ett tal pa torget, dar vi uppskattar att det 
WipeRfor eItfrihetligt J'oda/brMeJ J'amhi.i& gar vidafe 

A~TION5~A:P:PO~1· 


~ II ;111 0
-.r;; t.. ..,rs_a ma,~ 
-

I Allngsas 
I OTTAN pA FQRSTA MAJS MORGON ragade ungdomar tiker sager att vi sitter i samma bat sa "ar pa din vakt. Det 

ur Alingsas lokalklubb av SCF genom .\lingsas oeh satte bet)'der att det ar du som ska ro!«, oeh en bild sam i forsta 

upp banderollcr med text och bild. Oet borjade sjal ....klart rutan \'isar en stor fisk sam jagar ett fiskstim oeh den andra 

problematiskt nar den f()rsta banderollen skulle slittas upp rutan \'isar att fiskstimmet har >organiserat< sig till en storre 

pa en kladaWirs entretak. 01 kommer en pciktig man i fisk sam iagar den stora fisken. 

femtiolrsaldern - tidigare kind som bankdirektar - tillsam


OAREFTER VANDER SALLSKAPET upp mot .-\Iingsas stamans med tva kamrater forbieyklandes oeh um.lrar "ad ,-i 
tion fOr au satta lIpp ytterligare tva banderoller med texgor, om ,-i jobbar i butiken oeh sam ayslutning sager man
terna "For \'arje krona ehefetl har oeh ime arbctade for sanen art affiirsinneha,-arna kanske inte viII ha banderollen 
arbetade en a\' ass for en krona oeh fiek den inte.( oeh })Detdar. Kort darefter cyklar klassfienderna ivag oeh \-i sec att 
ar farligt att ha citt nar staten har fei«. Efrer en lang intende ringer med mobiltelefon (fOrmodligen nagar \-aktbolag 
siv dag med rcmlutionar frukost oeh demonstrationer ieller dylikt). 
Goteborg aterupptogs banderoll,-erksamheten i Alingsa.s.Vi ger upp denna utomordentliga plats att satta upp en 


banderoll pa oeh ger oss av mot torgen dar vi satter upp 
 PER ANDERSSON 
td banderoller pa torgbroarna med texten n'sar en poli JUF-AIi"gsJs 
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.WWw.motkraft.net/direktaktion 
direkt.aktion@su£cc 
Tfn: 08 - 673 11 15 

PG: 64 99 67 - 7 

Tfo: 0709 - 893390 (tor 18-20) 

FEDERA'rIONEN 

Stanns referenslista 
Llsta oa oersoner inam federationen sam har kll1skao inom aUka 


amriden och vii dem med sig av denna 

. . 

natarer & IT rntema1ianelt Kaoitallsm Kantaktinfa 
ALLMANT ALLMANTALLMAN,. PER ANDERSSON 
~\be Bergegardh .-\be Bergegardh Per Andersson pI!r. iJ!Idenl()!I@se.lilltl.\.:ol:f: 

Henrik Persson IRAK·KRISEN ARBETARRORELSEN 07 3-3667-145 

LAYOUT & GRAFIK Jacob Rask Abe Bergegardh ABE BERGEGARDH 
Jacob Rask KALLA KRIGET HISTORISK UTVECKLING iJbe,-88@hotmaiL(om 

~\be Bergegardh .-\be Bergegardh 0704-::;::;::;734
fascism 

KOLONIALISM KLASSAMHALLET ULF JOHANSSON 
HISTORIK .-\be Bergegardh .\be Bergegardh emtra{geogruf@pnrat.tltfors..re 
:\be Bergegardh 

SIONISM HENRIK PERSSONQvrlgtldegfggier .-\be Bergegardh nt:\'@J,tlbs.nu 
BOKFORING JACOB RASKALLMANT SODRA AFRIKA 
L'lf Johansson jamb@jiJcobraJ1a.nelAbe Bergegardh :\be Bergegardh 
ORGANISATIONSKUNSKAP 

MARXISM Skieka ctt e-bre\" till StormUSA·IMPERIALISM ;\be Bergegardh 
~-\be Bergegardh Abe Bergegardh fijr att komma med pi Iistan.elf Johansson 
SYNDIKALISM TALSKRIVNING JACOBRASK 
Abe Bergegirdh .-\be Bergegardh &jemulistmdokttir 

Samordningsgruppen 

c/oLundsLS 

Box 1642 


22101 Lund 


sog@su£cc 

TEn: 046 - 13 28 43 (ons 16-19) 


PG: 73 49 31 - 9 


Direkt Aktion 

Box 6507 

113 83 Stockholm 


Propagandakomittim 

c/o SUF-Lulcl 
Edeforsgatan 76 

97438Lulcl 

.WWw.syndikalist.nu/propaganda 

propkom@Sufee 


Tfn: 0920 - 10534 

PG: 207468 - 0 


Storm 

W\\7w.su£ce/ storm 
storm@suf.ce 

Webbkommitten .'. 

e/a Uppsala LS 

Studentstaden 17 

75233 Uppsala 


www.sufcc 
webbkom@Sufcc 

Tfn: 018 - 694689 
• 

Internationella Kommitten 

fpostadress oeh tEn; se webbkomJ. 
uppsa1a@sufec 

www.sufcc
mailto:storm@suf.ce
WWw.syndikalist
mailto:jamb@jiJcobraJ1a.nel
mailto:nt:\'@J,tlbs.nu
mailto:tra{geogruf@pnrat.tltfors
mailto:I@se.lilltl.\.:ol:f

