SSS SLOG TILL!
··d
n te b ara sta are
- Det har ar en chans for oss '
art Visaart vi irtte bara ar stiidare
art'vi inte ~nbart har jobben i
samhiilletsbotten. Vi har ocksA
en kultur art kon:-ma med, sade
Mehmet 6ncii frAnTurkiska kulturfOreningen.
Bak~m gaian i Stockholm i gAr
stod D'agens Nyheter, Kulturhuset och "Ror inte min kompis"kommitUm. I en mAnad har de

I

I

jobbafhArt med artangemanget,
dar ~.~~o
ar~ter oeh...f.un~tion!k
rer var mblaitdade. Ho]dpunkten
var kviillens utdelning av DN:s
och den dansk~ ti~ningen Politikens fnhetspns till den franska
antirasis~iska
organisationen
SOS RacIsme.
Det var en bland ad publik som
sokte sig till Kulturhuset och
Sergels torg under .galan. M.anuel
Orzco fran ColombIa var dar med.
sin dotter Vanessa.

Pa Sergels Torg hade den 16 november nagot tusental
nersoner samlats for att tillsarnmans med Dagens Nyheter,
"Ror inte min kompis" och diverse sma korrnmmistsekter
medverka i en antirasistisk massa (cermoni).

Naturligtvis ar det
mangkulturella samhallet
en revolution. Den ar
oundviklig. V~n eftersom
jag ar reformist, viII
jag att denna revolution
skall ske gradvis.
Olof Palme
DN 16/10 1985
Manga skolor i Sverige
skall avvecklas de
narmaste aren. Tvahundra
skolor blir overflodiga
inom en tva-arsperiod och
fram till sekelskiftet ar
det 800 skolor som skall
laggas ned. For den som
viII kopa ett skolhus kan
det har vara goda nyheter.
Rapport 1V 2
1/11 1985

Dagens Nyheter hade bekostat hela arrangemanget. Under en hel manad hade en sarskild
arbetsgrupp forberett cermonierna. Hela Sergels Torg skulle sjuda av protester mot
den "ondskefulla" rasismen. I ett flertal stort uppslagna artiklar hade DN forhandsinformerat lasarna om den stora dagen. Massor av experter pa "rasism" hade
inbjudits fran hela varlden. Hela det korrnmmistiska rocketablissemanget var dar med
Mikael Wiehe i spetsen. Adolf Fredriks kyrkokor hade satt pa sig "ror inte min
kompis"-trojor.
Nar jippot hallit pa ett par timmar kunde arrangorerna se att uppslutningen inte blev
sa stor som de onskat.
Fran BSS sida hade vi forberett den har dagen sa gott vi kunde med vara mikroskopiska
resurser. Vi hade tryckt upp ett eget flygblad som i huvudsak vande sig emot Dagens
Nyheter asiktsfortryck. Vi sande ut bladet till 26 stader och uppmanade mottagarna
att dela ut det den 16 november. Flertalet blev utdelade.
STOCKHOLM
Men i Stockholm gjorde vi en bredare insats. Vi hade ju uppmanat medlemmarna att
komma och hjalpa till med flygbladsutdelningen. Det blev ingen mangrann uppslutning
precis, men tolv tappra kfunpar dok anda upp. Med 4000 flygblad gar vi upp till Sergels
Torg. Dar delar vi UPP oss i tva grupper, men med ogonkont~~t med varandra. Jvanligt
manga invandrare befann sig i omgivningen, men aven manga med "handen" pa rockslaget.
Vi borjade utdelningen. Nagra invandrare skrek "Bevara Sverige Blandat" och vissa
trodde vi tillhorde antirasisterna och ville kopa marken. Nagra enstaka svenskar
borjade argument era och kallade oss "okunniga". Nar de fick valartikulerade svar pa

tal flydde de faltet som skramda hundar. Flera personer noterade dock genast att
det var BSS som var i farten och gay oss manga upprnuntrande ord pa vagen. Nagra
korn frarn och sarntalade med oss for att verkligen markera sin syrnpati for BSS.
En korrnmmist skrek "det ar tur for er att ni ar manga". - Jasa vada da? - Vad tror
Du?
En aldre darnmee "Ror inte min kornpis"-market pa sig sade "jag bar det for att visa
min avsky mot rasfortryck, men jag har sarmna asikt om invandringspolitiken som BSS."
En kvinna som var pa vag att kopa sarmna marke till sin son stannade lange och talade
med oss. Nar hon borjade tala hade hon ingen asikt aIls i invandringsfragan, men nar
hon gick stod hon pa BSS sida. Vi kunde tydligt se hur viktigt det ar att vara ute
pa gatorna och agitera.
KUPPEN f·OT DAGENS NYHETER
Allt hade gatt lungt och stadat till. Tack och lov inget brak. Nar vi tyckte att vi
gjort tillrackligt i City beslutade vi oss for att aka till Dagens Nyheters stora
hus i Marieberg. Aven de skulle fa kanna att BSS inte viker sig.
Det gick inte att kornma in huvudingangen eftersom det var lordag. Sa vi skickade in
en man genom den bev~\ade ingangen. Han blev forbislappt och gick sedan runt och
oppnade huvudingangen inifran. Darefter spred vi ut oss i det 23 vaningar hoga huset
oc11 delade ut till varenda kontorsplats vi kom at och satte upp bladet pa varenda
anslagstavla pa varenda vaning. De medverkande gjorde en fornamlig insats som verkligen
ar yard hogsta berom.
Nar vi var klara blev nagra av oss ertappade av entrevakten som korde ut oss. Men
jobbet var redan gjort. Pa vagen ut frarnholl vi med extra skarpa till v~(ten att vi
kornmer fran BSS och har delat ut flygblad i hela huset. Darefter akte nagra av oss
till Sveriges Radio och Sveriges Television och satte flygblad pa vindrutan pa de
bilar som var parkerade dar.
OVAt..1STAENDE
AKTION KOSTADE UNGEFAR TUSEN KRONOR. KOS1NADERNA BESroD I UPPTRYCKNING
AV FLYGBLAD SAMf PORro OCH DISTRIBUTION AV FLYGBLAD TILL 26 OLIKA STADER I SVERIGE.
EKONOHISKA BIDRAG AR EN FORUTSATTNING FOR AIT VERKSAMHETEN SKALL LEVA VIDARE. STOD
OSS MED EIT STORRE ELLER '··lINDRE
BELOPP SA AIT VI KAN NA UT TILL FLER INTRESSERADE.
DU SOM VILL FORNYA DIN ~~DLEMSAVGIFT FOR KOMMANDE VERKSAMHETSAR KAN NU GORA DET. OM
DU VILL KAN DU BETALA FOR TVA AR. BSS GER NU BATTRE SERVICE TILL MEDLH1AARNA.
MEDLEMSBULLETINERNA KO~vMER MINST SEX GANGER PER AR. OCH ALLA MEDLEMSKORT PLASTAS IN.

~~C hildades ursprungligen for att sakra politiska, sociala och ekonomiska rattigheter
pa ett fredligt satt for de svarta i Sydafrika. Det var 1912.
Men efter 1940 etablerade ANC kontakt med Sydafrikanska kornmunistpartiet (SACP). Den
16 december 1961 bildade ANC en militar gren (Umkhonto we sizwe) pa inradan av SACP.
Med en militar gren skulle det bli lattare att med gerillaverksarnhet och valdsdad
skramma apartheidregimen till eftergifter. Sarnarbetet med SACP gjorde ANC effektivare
och valdsarnrnare.Ofta kunde sarnrnapersoner sitta i ledningen for ANC och SACP. Valdet
blev allt viktigare for ANC. Har ett exempel: Den 20 maj 1983 sprangdes en bomb i
Pretoria dar 19 personer dodades och 239 skadades svart. Nagra tirnmar efter dadet
meddelar ANC:s inforrnationssekreterare, Thabo Mbeki, att ANC patar sig det fulla
ansvaret for dadet. ANC ar en ren TE~~ORORGANISATION. Den 31 oktober i ar kunde Dagens
Nyheter meddela att ANC heslutat trappa upp valdet ytterligare. Ungefar sarntidigt sade
var nye statssekreterare for u-hjalp, Bengt Save-Soderbergh, att den Sydafrikanska
regimen sjalv hade upprnuntrat det vald som rasade genom att man lange fortryckt de
grupper som verkat for en fredlig losning. Da fragar vi: Vad skulle han saga om de
som fortrycktes i Sverige anvande sig av samrnametoder?

BSS har just natts av beskedet att polisen
inte ger oss
tillstand
att demonstrera
1 Stockholm
den 30 november.
(Det kan jamforas med ett forbud for socialdemokraterna
den 1:a maj.) Skalet sags vara att ordningen
inte kan
uppratthallas
da 13 olika
kommunistgrupper
(inkl
BSB,
SOS Racisme, och KDS) aviserat
en motaktion.
Men BSS gar som vanligt
1 sadana situationer.
VI UPPMANAR
ALLA MEDLEMMAROCH SYMPATISORERATT AKA TILL OSTERMALSWRG
DEN 30 NOVEMBEROCH SAMLAS DAR KL. 18.00. INFORMATIONOM
KVALLENS AKTIVITETER 1AMNAS pA PLATSEN.
ALLA SOM MEDVERKATVID OSTERMALMSWRGSAMLAS EFTERAT VID
INGANGENTILL AHLENS VARUHUSVID SKANSTULL. MELLAN KL.
HALV ATTA OCH HALV NIO FINNS DAR EN PERSONSOMHJALPER ER
ATT HITTA FRAM TILL EN GEfl.1ENSAM
FESTLOKAL. BILJETTER
KOMMERATT SALJAS (BILLIGT) pA OSTERMALSWRG( OCH UTANFOR
AHLENS UNDERDEN OVAN ANGIVNA TIDEN).
SLUT UPP FOR SVERIGE 001 FRIHETEN!

I Lund fick 30-novemberforeningen tillstand att demonstrera, men tvingades i sista
stund andra tiden for motet. SAMLING: Tegnerplatsen i Lund kl 15.45. AVMARSCH: 16.00.
I USA finns det en organisation som tillvaratar de icke-vita medborgarnas intressen.
Den heter National Association for the Advancement of Colored People. Men for nagra
ar sedan bildades en organisation som skulle tillvarata de vitas intressen. Den
heter National Association for the Advancement of White People. De ger ut en
tiClning som heter NAAWP News. Du kan bestiHla den fran: NMWP News, AO, Box 10625,
New Orleans, LA 70181, USA. Bifoga en dollar for ett provex.
Har foljer som en fortsattning fran
foregaende medlemsbulletin fler forslag till programpunkter for ett nytt
parti. Sand oss Dina synpunkter.
REPATRIERING

, PATRIOTEN.
Ntmnllersju av PATRIOTEN
beraknas utkornrnaun~er
senare delen av januari.

(Forslag till prograrnpunkt)

Svenska staten skall genornfora repatriering av invandrare fran etniskt och kulturellt
frammande lander och av dem, som inte kan acklimatisera sig till svenska forhallanden.
Omsorgen om folket kraver detta. Repatriering innebar att sadana invandrare och
utlanningar atervander till sina hemlander for gott. Men det kan aven betyda, att
dessa foredrar att flytta till nagot annat land, dar de anser sig ha storre forutsattningar att acklimatisera sig.
Revatrieringen kan vara helt genornford inom fernar, men skall genornforas med all den
medmansklighet, varsamhet och hansyn, som erfordras ur moralisk synpunkt. Detta skall
ske i nara·sarnarbete och sarnforstand med myndigheterna i invandrarnas hemlander eller
mottagarlander. Svenska staten bar - efter behovsprovning - bidra med resekostnader,
och da sa ar mojligt, bidra med anskaffning av anstallning.
fortsattning i nasta bulletin ...
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SVcRIGES HISTORIA, FORTSATTNING
FRAN FOREGAENDE MEDLFJMSBULLETIN.

Det gamla vikingasinnet var lange obrutet. Mycken
berommelse vann ett forbund av vikingar, som hade sitt
rovnaste i Jomsborg, en stark borg pa on Wollin vid Oders
mynning; over inloppet, som stangdes med stora Jarnportar,
hojde sig ett fast torn. Jomsvikingarna levde tillsammans
sasom fosterbroder under de strangaste lagar. Endast fullt
stridsdugliga
fick finnas pa borgen, alltsa ~nga kvinnor,
ingen man yngre an 18 eller aldre an 60 are Fruktan fick en
jomsviking aldrig visa, aldrig en klagan ga over hans lappar.
Alia jomvikingar maste blint lyda sin hOvding.
En gang blev 30 jomsvikingar tillfangatagna. Fienden satte
alla fangarna med sammanbundna fotter pa en tradstam. Sa gick
en man fram, svangde sin yxa och hogg huvudet av den ene
efter den andre. Men jomsvikingarna skamtade och sJong visor,
medan de vantade pa dodshugget.
Sa lange jomsvikingarna levde efter sina stranga lagar,
ansags de vara Nordens yppersta hjaltar. Men med fasa namndes
deras namn av den fredliga befolkningen.
Mot slutet av 900-talet fick de till hovding den svenske
kungasonen Styrbjorn Starke, lika vildsint som jattestark.
Ran var helt liten, da fadern dog. Darfor overtog hans
farbror, Erik, styrelsen over hela Sverige; forut hade denne
regerat blott over halva riket. Tolv ar gammal begarde
Styrbjorn att fa sin halft av riket som fadernearv. Er~k
svarade: "An ar Du for ung att styra ett rike, men nar Du
blir sexton ar, skall Du fa ditt arv." Det var pOJken makta
missbelaten med; och tva ar i rad, vid den tid da mannen
samlades till vikingafard, satte han sig, bister att skada,
pa faderns gravhog, for att alia forbigaende skulle s~, att
han kravde arv. Till slut upptradde han infor folket, nar det
var samlat till ting i Uppsala, och bad mannen om hJalp. De
svarade som farbrodern. Da blev han trotsig och pockande men
retade darigenom upp bonderna, sa att de med stenkastning
korde bort honom fran tinget.
Kung Erik sag, att han inte kunde fa lugn for StyrbJorn.
"Bast lata vildbasarn rasa ut i vikingafarder", tankte han
och gav honom en valutrustad flotta. Med den drog StyrbJorn i
ostervag, vann genom segrar stort rykte och ett starkt folje,
sa att han till slut blev jomsvikingarnas hOvding. Nu skulle
han forverkliga stora planer, som han lange ruvat pa: att
gora sig till konung over hela Sverige. Sa seglade han med
sin flotta in i Malaren och landade vid Gamla Uppsala, som
lag vid stranden; ty sjon var da storre an nu. Alia skeppen
brande han, for att hans man inte skulle ha nagot hopp om
raddning genom flykt. Sjalv forklarade han: "aldrig mer viii
jag lamna Svitjod; har skall jag segra eller do." (Namnet
Svitjod betyder ursprungligen Sveafolket, sedan Svea rike,
Sverige).

vAIl FANTASTISKA VARLD

•• Mordarbina ar pa
marsch! Land efter land
har fallit for deras attacker.
Redan om nagot ar invaderar mordarbina USA
och Kanada. Sedan drojer
det sakert inte fange forran de tar spranget over
Atlanten till Europa.
MOrdarbina har fatt sitt
namn av att de ar mycket
far1igareoch aggressivare
an de vanliga bina.
De kommer ursprungligen fran Afrika. En del bin
fOrdes over till Sydamerika far vetenskapliga experiment.
Olyckligtvis
kom nagra svarmar av
dem ut i frihet och spred
sig sedan snabbt over
stora delar av Brasilien.
Idag har mordarbina blivit en plaga for stora delar
av Sydarnerika.
Vad $Om hander ar att
mordarbina parar sig med
de inhemska lugnare
bina. Avkomman arver
mordarbinas i1skaoch aggressivitet. Och iir oftast
mest framgansrika j konkurrensen om bidrottningar till nya kolonier.
Resultatet har blivit att
mordarbina nu sprider sig
norrut genom Centralamerika med en hastighet
av 320 km om aret!
De har redan passerat
Mexikos sOdra grans och
vantas na fram till Texas

ar

1988!

Mordarbina valier inte
bara fram $Omen oemotstandlig flodvag. Vissa av
dem flyger fram langt fore
den stora invasionen.
Det finns exempel pa
isolerade svarmar som redan dykt upp i USA.
Bara for nagra manader
sedan blev en oljearbetare i en oken norr om Los
Angeles vittne till en
marklig syn.
Han sag hur en hare
blev dOdad av en svarm
aggressiva bin. Efter
manga tester har nu forskama kunnat konstatera
att bina i fraga verkligen

SEUPP!

•
OVEROSS
var mordarbin.
Hur de kommit till platsen ar fortfarande en
gata. Den mest troliga forklaringen ar att en liten
svarm bin natt Kalifomien
i en container fran Sydamerika innehallande utrustning till oljefalten.
Expertema anser att
den upptackta svarmen ar
for liten for att kunna sla ut
de inhemska bina pa platsen. Men man tar inga risker. For att stoppa det annalkande hotet har beordrats utrotning av alia bin
inom en radie pa 8 milfran
den plats dar mordarbina
upptacktes.
Det har visar hur allvarIigt man uppfattar faran
fran de anstormande
bina.
Hur gar man tillvaga da
man viii utrota miljontals
vilda bin?
Uppgiften ar naturtigvis
helt omojlig att genomfora
med konventionella metoder. Det gar inte att satta
in trupper med eldkastare

for att branna ut bina ur
deras bon.
I stallet handlar det om
en avancerad typ av kemisk krigforing. Ett krig
som kommer att ta tid,
som kommer att krava
forskning och som kommer att kosta mycket
pengar.
En metod, $Om redan
finns fardig, ar att anvanda s k feromoner. Dessa
ar kemiska amnen som
drar till sig bina med sina
doftsignaler.
Feromonema halls i
sarskilda failor, dar bina
sedan flyger in.
Tekniken har bara en
hake. Feromonema drar
inte bara till sig de far1iga
mordarbina. Ocksa de inhemska, snaIlare bina
fastnar i talloma.
Stridenmot mordarbina
norr om Los Angeles ar
bara den forsta skarmytsIingen i det mycket storre
kriget som kommer att
bO~a1988. Och hur det
kriget an kommer att ga,

sa ar forskama eniga om
en sak: USA kommer att
drabbas hart.
I Sydamerika har bina
stallt till ett elande i manga
lander. Mordarbina har
fatt sitt namn av att de anfaller sina offer i stora
svarmar.
De anses redan nu ha
mer an 150manniskors Iiv
pa sina samveten (om nu
bin har sadana). Och antalet djur $Omfallit offer for
de aggressiva bina ar betydligt mycket storre.
Nu ar det trots aUtinte
mordarbinas sting som
myndighetema i USA
fruktar mest. Man rustar
sig till krig mot bina av rent
ekonomiska skal.
Mordarbina ar inte bara
far1igarean de vanliga inhemska bina. Det ar ocksa betydligt mindre effektiva da det galler att pollinera skordarna.
Detta faktum kan innebara ett verkligt drapslag
mot USA:s fruktindustri.

Aven om kriget mot
mordarbina blir framgangsrikt, kan det betyda
att det inte finns nagra bin
ails kvar i fandet nar det ar
over. Da vinner manniskan en Pyrrhusseger i
kampen mot insektema.
Vi sagrar i kriget. Men det
finns inga bin kvar som
kan pollinera planteringarna med avocados, meloner, sojabOnor,frukttrad
och gronsaker.
Uppskattningsvis
en
tredjedel av alia matvaror
vi ater har ursprungligen
binas pollination att tacka
for sin tiltkomst!
Med detta faktum for
Ogonen forstar man att
det finns all anledning att
oroa sig for det forestaende kriget.
I dag ar det bara tva ar
kvar till den stora invasionen av USA. Och tiden
rinner ivag. Fragan ar om
manniskan hinner hitta pa
nagot effektivt forsvar innan den stora drabbningen b6~ar.
•

