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Svensk militär värnplikt en del i NATO-blockets
upprustning
Den i dag uppskruvade krigsretoriken och de
ökande militära rustningarna gör vår värld varje dag osäkrare. Vårt och alla folks svar kan inte bli annat än en kraftfull och målmedveten
internationell rörelse för en allmän avrustning!
Med andra ord: En rörelse för upplösning av
krigsmakterna! En återinförd svensk militär
värnplikt är idag också en del av NATO-blockets handfasta militära upprustning och en del
i den pågående militaristiska propagandaoﬀﬀensiven.

rande ekonomiska och politiska klassens önskan
a positivt besvara nya signaler från USA och
NATO. Och nu handlar det om inringningen av
Ryssland. Retoriken, också i vårt land, har otäckt
snabbt närmat sig ren krigspropaganda. Liberalernas partiledare Jan Björklund, som 2003 krävde a Sverige militärt skulle delta i det mot folkrä en stridande angreppet på Irak, kräver nu a
Sverige ska skaﬀa sig missiler som “kan nå långt
in i Ryssland”.

I dagarna har cirka 90 000 svenska ungdomar
kontaktats av krigsmakten. De avkrävs e svar
på frågor om sig själva och om sina önskemål,
och svaren skall sedan ligga till grund för inkallelse till tjänstgöring. Dock skall bara drygt 4000
tusen kallas in. Det nya värnpliktssystemet innebär alltså a plikten blir allmän, medan inkallandet
blir selektivt.

Otäck är också den starka hetsen, understödd av
ledande medier, mot varje kritisk röst! Kritik och
ifrågasä anden stämplas som “Putin-propaganda” medan den fortgående propagandan, desinformationen och avlyssnandet som utgår från
stormakten USA får passera. Och därmed blir
det svenska etablissemanget i praktiken en aktiv
del i en systematisk och mycket farlig desinformationskampanj.

Allmän värnplikt är e system som stater använt sig av, främst under tiden sedan 1900-talets
första år, för sina krigsorganisationer. Det handlar alltså om en tvångslagstiftning, och det
handlar om krig.

Men eFOLKET kommer inte a låta sig skrämmas. Lika lite som motståndarna mot e svenskt
atomvapen under 50-talet backade inför liberala
och konservativa mediers hotfulla beskyllningar
om landsförräderi och liknande.

När den allmänna värnplikten för några år sedan avskaﬀades i Sverige skedde de a därför a
den politiska och ekonomiska samhällstoppen i
vårt land kommit fram till a en krigsmakt
byggd på yrkessoldater bä re skulle svara mot
de behov som gällde efter avslutningen av det
kalla kriget. “Insatsstyrkor” som skulle kunna
sä as in på olika håll i världen skulle ersä a den
tidigare organisationen, vilken haft som syfte a
kunna strida i Sverige och Sveriges närområde.

Vad gäller återinförandet av värnplikten handlar
det om a förstå sammanhanget, och a inte intala sig a “reformeringen” skulle kunna ge
krigsmakten “en mer folklig karaktär” eller a
den skulle innebära en renässans för neutralitetspolitiken. Det handlar istället om a stärka en
krigsmakt som i alla väsentliga delar är en del av
NATO-sfären! Här bör alla som vill kalla sig progressiva och internationalister, men som yrar
om a återinförandet av allmän värnplikt är e
steg i rä riktning, snabbt tänka om!

Resultatet blev a Sveriges krigsmakt fungerat
som något av en avbytare på USA:s reservbänk.
Sverige har för första gången hamnat i krig. Man
har knappast dolt a e viktigt mål var a inför
NATO och stormakten i väster “visa upp sin förmåga”. De a har helt öppet erkänts vad gäller
insatserna i Libyen och Afghanistan.
Återinförandet av den allmänna värnplikten i
Sverige som nu sker mot bakgrund av den sty-

Mot våldet och den militära värnplikten ska vi
ställa kravet på en allmän värnplikt i e icke-våldsförsvar. E försvar som bygger på anständighet och humanitet. Och som aldrig kan
användas av några krigsherrar mot oss, mot våra grannar eller mot några av våra medmänniskor någonstans.
Hans Hjälte
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Inrikes: Kvinnor mot Aurora / Insändare: “Kriget mot Ryssland”
Insändare: “Kriget mot Ryssland”
Det har övats krig. Enligt Dagens Nyheter (onsdagen den 22 mars 2017)
forslades 50 riksdagsledamöter och
ungefär lika många tjänstemän ll
“en skyddad skyddad plats utanför
Stockholm” för en övning, omgärdad
med stort hemlighetsmakeri, med
Försvarsmakten och e antal andra
myndigheter.
Miniriksdagen kallas för “Krigsdelega onen”, och det är tänkt a den
skall träda i funk on vid krigsfara. Senast den var samlad var 1997, men
då var övningen inte så omfa ande
som nu i måndags.

Krigsövningen Aurora väcker kraftiga protester
De borgerliga partierna i Sveriges riksdag kräver a Sverige
ska ansluta sig till militäralliansen Nato. Socialdemokraterna
och miljöpartiet säger a de
motsä er sig e medlemskap.
Men genom e nära samarbete
med Nato i direkta krigiska aktioner (Jugoslavien Afghanistan och Libyen), genom det så
kallade värdlandsavtalet med
Nato och den nu planerade
krigsövningen Aurora 17 visar
regeringspartierna a de i
praktiken sluter upp bakom
samma politik som de borgerliga. En politik som ligger ljusår
från den politik för alliansfrihet
som vi förknippar med Olof
Palme och den “gamla” socialdemokratin.
Krigsövningen Aurora kommer
a äga rum under tre veckor i
september. Notan kommer a
gå på närmare 600 miljoner
kronor, och övningen blir den
största som ägt rum i Sverige
sedan 1993. De stater som förutom Sverige kommer a delta
USA, Frankrike, Estland, Danmark Finland, Norge och
Tyskland. 19 000 soldater kommer öva, och främst är det Göteborgsområdet, Mälardalen
och Gotland som kommer a
drabbas.
A stridsﬂygplan, stridsvagnar
och stridsfartyg från Trumps
USA och andra Natoländer välkomnas av Sveriges regering
har väckt starka protester från
landets fredsorganisationer.
Anrika Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)
tillhör dem som motsä er sig
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den planerade krigsövningen.
Förbundet pekar också på beslutet a återinföra den militära värnplikten i Sverige. Något
man ser som e u ryck för en
“ökad militarisering av Sverige”.
IKFF: U alande om militärövningen Aurora 17
april 9, 2017
I september ska Försvarsmakten genomföra Aurora 17, “den
första och största övningen i
si slag på mer än 20 år” som
myndigheten skriver på sin
hemsida. Syftet är a öka Sveriges militära förmåga och övningen kommer a äga rum i
hela landet, med fokus på Mälardalen, Stockholm, Gotland
och Göteborg. Cirka 19 000 personer deltar från Försvarsmakten samt e 40-tal myndigheter
och förband från Danmark,
Estland, Finland, Frankrike,
Norge och USA. Stora delar av
Sverige kommer därmed förvandlas till en övningsplats för
krig.
IKFF ser övningen i ljuset av en
ökad militarisering av Sverige.
De a har tagit sig u ryck i den
försvarspolitiska deba en, med
ökat fokus på militär upprustning, och genom regeringens
beslut a återinföra allmän
värnplikt tidigare i år. Dessutom har Sverige de senaste
åren fördjupat samarbetet med
Nato, framförallt genom det
värdlandsavtal som godkändes
av riksdagen i maj 2016.

IKFF är djupt oroade över den
militarisering vi ser i Sverige
och vår omvärld samt över de
enorma resurser som läggs på
militära medel, vilket Aurora
17 är en del av. Militarism bygger på föreställningar om maskulinitet kopplad till vapen,
makt och dominans. Det är inte
är förenligt med en feministisk
politik. IKFF vill se investeringar i konﬂiktförebyggande arbete på alla nivåer, och e ifrågasä ande av militära verktyg
som legitima och eﬀektiva för
a uppnå hållbar fred.
Det går a förebygga våldsutbro och väpnade konﬂikter
genom fredliga medel. Grundorsakerna ska adresseras genom a arbeta för mänskliga
rä igheter, nedrustning och
hållbar utveckling.
Idag den 9 april 2017 på IKFF:s
högsta beslutande organ, den
nationella kongressen, tar IKFF
ställning till följande:
a den militära upprustningen
inte ligger i linje med regeringens u alade ambition om en feministisk politik,
a vi motsä er oss militärövningen Aurora 17,
a den smygande förskjutningen bort från alliansfrihet och
närmandet till Nato upphör,
a Sverige verkar för fredliga
lösningar, konﬂiktförebyggande och mänskliga rä igheter
såväl i Sverige som runt om i
världen.

Scenariot för övningen var hemligt,
men DN kan ändå rapportera a “en
lärdom från förberedelserna och
måndagens övning var a den ordinarie riksdagsordningen inte kan gälla”. Krigsdelega on övade u från förutsä ningar som ger den “stor handlingsfrihet”.
För a Krigsdelega onen skall ersä a
Riksdagen krävs a statsministern
llsammans med minst sex av Utrikesnämndens ledamöter fa ar beslut om de a.
Övningen var naturligtvis en signal
ll NATO om a Sverige är på tårna.
Jan Björklund kommenterade e eråt
ll DN a han var “posi vt överraskad och a det fanns en väldig beslutskra när det verkligen gällde”.
Björklund och hans par har ju krävt
a den svenska krigsmakten utrustas
med missiler som kan nå långt in på
ryskt territorium. Kanske den krigshetsande liberale par ledaren (som
när Irak i strid med folkrä en 2003
angreps av USA förordade a också
Sveriges krigsmakt skulle delta) ﬁck
vara med och fa a några beslut om
missiler över Ryssland?!
Vi vet inte. Övningen var hemlig. Så
därför vet vi inte heller något om hur
samarbetet mellan Jonas Sjöstedt
och Jimmie Åkesson fungerade. Vi
vet bara a båda var där, på det
hemliga stället. Tillsammans med de
andra par ledarna och riksdagsledamöterna i Krigsdelega onen.
I DN:s ar kel resoneras det också
kring behovet av beredskap för situaoner i en “gråzon” mellan krig och
fred. Professorn vid Försvarshögskolan Robert Egnell citeras. Egnell menar a a “vi borde ha e system
som klarar allt från skogsbränder ll
kriget mot Ryssland”.
Fredsvän, ej betald av
främmande makt

Interna onella kvinnoförbundet
för fred och frihet
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Sport: Intervju med Tryggve Rosin
KORT OM eFOLKET

eFOLKET är en ickekommersiell dning som inte heller är bunden ll
något särskilt poli skt par . Bakom
dningen står den ideella föreningen
eFOLKETs Vänner.
Medlem kan alla bli som ställer upp
på föreningens grundsatser och stadgar. Årsavgi en för medlemskap är
200 kronor. 50 kronor för pensionärer, studerande och arbetslösa. Även
organisa oner kan bli medlemmar,
och då är årsavgi en 1000 kronor.
Ansluten förening får utse två delegater med rösträ ll eFOLKETs Vänners årsmöten.
Vi behöver skribenter med olika inriktningar och vi kommer a behöva
många “ psare”, som på e organiserat sä förser redak onen med
uppslag. Naturligtvis hoppas vi a
eFOLKET också ska bli e fungerande
forum för den röd-gröna deba en
och diskussionen i Eskilstuna.
Hans Hjälte
Ordförande i eFOLKETs Vänner

KONTAKTA OSS
Adress:
Norra Hamn 3,
633 46 Eskilstuna
Organisa onsnummer:
802498 – 1287
Bankgiro:
5059-8267
Email:
kontakt@efolket.se

Tryggve Rosin: “Nog ska jag gå på många
hemmamatcher allt”
Tryggve Rosin, stabil mi fältare i IK City under många år (1965-75), och Torshällabo av födsel och ohejdad vana.
Vad tycker du om a det för första gången på
50 år går a se allsvensk herrfotboll på Tunavallen?
– Enbart positivt. E go försök. Kan bara få positiva eﬀekter på fotbollsintresset här och göra
a ﬂer ungdomar vill vara med. Det går inte bara a vara bakåtsträvare heller.
Men du vet väl om a det här är en kontroversiell fråga bland Eskilstunaborna?
– Jo, jag känner folk, till och med i min närhet,
som säger a de inte tänker sä a sin fot på
AFC:s matcher. Såna som helt tar avstånd från
nyordningen.
Vad är det som är så kontroversiellt?
– En del retar sig på a Rekarne Sparbank satsat
så mycket pengar på AFC. Dom är väl oroliga
för a det ska gå ut över damfotbollen och de redan etablerade klubbarna. Fast både City och
IFK Eskilstuna har ju godkänt nyetableringen
och ska ju fungera som farmarlag åt AFC.
Både City och IFK har ju varit uppe i allsvenskan. Men det är länge sen Eskilstuna hade något med de stora sammanhangen a göra?
– På 40- och 50-talet var fotbollsintresset oerhört
stort. Det man pratade om på arbetsplatserna
under säsongen. Eskilstuna var ju faktiskt svenska mästare 1921. 1957 gjorde IFK en säsong i allsvenskan och sen var man uppe igen men åkte
ur 1965. Och 1982 hade IFK ena benet i allsvenskan, men man
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förlorade kvalet mot Kalmar. Sen blev det ekonomisk kollaps. Eskilstuna har fostrat ﬂera stjärnor – Kenneth Andersson, Sebastian Larsson,
Kent Karlsson för a bara nämna några – men
det har varit svårt a hålla dem kvar på hemorten.
Har det inte funnits planer på sammanslagning av IFK och City?
– Åtminstone två seriösa försök känner jag till
från min tid som aktiv. Särskilt 1971 fanns det
två starka namn – Göte Eriksson i City och Folke
Vallén i IFK – som arbetade för sammanslagning. Men rivaliteten mellan de båda klubbarna
har tydligen varit för stor.
På senare år har fotbollen i Eskilstuna handlat
om damlaget. Har det varit mindre kontroversiellt?
– Tydligen väckte inte Eskilstuna United lika
mycket starka känslor. Det har inte funnits samma falanger på damsidan.
Men det var ju ändå mycket folk och god stämning på läktaren på hemmapremiären mot Örebro. Tror du inte a motståndet mot “nyordningen” kommer a försvinna?
– Det ﬁnns ju en del som är motvalls. Jag tror a
allt hänger på hur det går spelmässigt för AFC.
Börjar de plocka poäng så blir det nog annat ljud
i skällan. Det avgörande för det här experimentet är a AFC klarar sig kvar i allsvenskan.
Och du kommer a följa AFC troget?
– Jag kommer väl inte a köpa någon AFC-halsduk eller säsongkort. Men nog ska jag gå på
många hemmamatcher allt.
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Sport: Fotboll / Simning

Fullsa läktare under Masters-SM
i simning

Livfull hemmapremiär av AFC Eskilstuna
Två mål av Mohamed Buya
Turay när anrika Tunavallen
för första gången på över 50 år
ﬁck uppleva allsvensk herrfotboll. Och två gånger hade AFC
Eskilstuna ledningen i sin
första allsvenska hemmamatch. Och ändå inte kunna
stänga matchen.
Nej, två ledningsmål räckte ändå inte till seger mot Örebro.
AFC ﬁck nöja sig med en poäng och det torde kännas lite
beskt. För se till målchanser,
och en hel del av spelet också,
var AFC alls inga blyga nykomlingar utan dominerade
långa stunder.
Och när Buya Turay bara tio
minuter före slutet vann en duell med en omständlig Örebroförsvarare och utan bekymmer
sedan också rundade målvakten Oskar Jansson och rullade
in bollen trodde nog nästan alla
de 4 611 i solskenet på Tunavallen a saken var klar. Men på
tilläggstid kunde Örebro kvi era.
Det har förstås inte undgå en
utböling som denne skribent
a “övertagsaﬀären” i Eskilstuna inte uppska as av alla stadens fotbollssupportrar. Och
a det tar tid a få dagens fotbollskultur a blossa upp här
förstår man ju enkelt när det
inte ens gick a få ihop tillräckligt med supportrar för en resa
upp till premiärmatchen i
eFOLKET

Sundsvall. Och i går var väl
AFC-klacken ungefär lika ansenlig som antalet orangeklädda spelare på planen.
Men på läktaren var stämningen hög. Rent av upphetsad, och
med alla klassiska okvädingsord, när en del domslut gick
hemmafavoriterna emot. Inte
lika många var missnöjda när
Örebro i andra halvlek berövades en solklar straﬀ sedan den
oberäknelige Michael Junior
Omoh, som gång på gång ﬁck
AFC-försvaret a se vilset och
amatörmässigt ut, gjort ännu
e sologenombro .
När kommer domarens kompensationsstraﬀ till Örebro, var
förstås en tanke svår a släppa
för nagelbitaren på läktaren.
Någon sådan blev det dock inte. Men kanske kom kompensationen när Örebro på tilläggstid forcerade för kvi ering och
domaren avstod från a blåsa
av när AFC:s Alexander Michel
blivit liggande huvudskadad.
Örebro kunde fortsä a a storma fram och efter a bollen åkt
omkring lite biljardartat hamnade den hos Kennedy Igbooananaike. Kvi ering och nog
gick besvikelsen nästan a ta
på … både bland AFC-spelarna
och hos publiken.
En poäng … som kunde ha varit tre. Men som kanske visar
a AFC inte behöver känna sig
som någon sparv i den all-

svenska tranedansen. Det kan
nog ﬂer lag än Örebro få erfara.
Efter den mediokra insatsen
uppe i Sundsvall visade man
nu både tempo och fantasi,
synd a man inte hi ade målet
oftare. A det var tidigare
AFC-aren Filip Rogic som sa e
Örebros första kvi ering
kanske också känns lite beskt.
Men nu är allsvensk herrfotboll
tillbaka på Tunavallen. Om än
“inköpt”, som det anstår dagens kommersiella värld. Är
det månne det som avses med
reklamskylten “Eskilstuna gör
idro srevolution!”?
Lite skönhetsﬂäckar i organisationen kanske. E go råd inför
kommande hemmamatcher;
köp bilje en i förväg. Kön till
bilje luckan kändes som a se
målarfärg torka och ibland
undrade man om någon valt a
förlägga försäljningen av hemmanet till bilje luckan. Kortläsarna verkade kort och go inte
ha vaknat.
Och nog bör väl e programblad värt namnet unna sig a
upplysa om vad tränarna för
de båda lagen heter? Eller vad
den så ofta förhånade domaren
heter?

Under helgen 24-26 mars arrangerade Eskilstuna Simklubb Masters-SM.
Med rekordmånga deltagande under
tävlingen och över 2 000 starter
fanns det inga svårigheter med a
fylla läktarplatserna i Munktellbadet.
Tävlingen invigdes med na onalsång
och varma ord från Eskilstuna Simklubbs ordförande. Eskilstuna Simklubb har digare denna månad uppmärksammat bortgången av Eskilstunas största simmare genom derna,
Peter Feil. Peter som skulle fylla 70
år, hade planerat a delta under
Masters-SM och representera
Eskilstuna Simklubb. Det var med
sorg som vi informerades om a vi
inte skulle få chansen a hylla
Eskilstunas simmarlegend.
De som var på plats under helgen
ﬁck chansen a se hur gamla svenska, nordiska, europa- och ll och
med världsrekord slogs. Kers n Göres från Örebro Simallians stod för
ena världsrekordet i 50 meter
ryggsim, i klassen damer 90-94 år.

Med över 30 deltagare från hemmaklubben, landade Eskilstuna Simklubb på en sjunde placering av alla
deltagande föreningar. En förbä ring
från föregående år då Masters-SM
hölls i Helsingborg och Eskilstuna
Simklubb blev 23:e bästa klubb. Vid
denna omgång ﬁck Eskilstuna simklubb behålla ﬂer medaljer, Caroline
Just tog bland annat hem en guldmedalj i 50 meter bröstsim, klassen damer 25-29 år. En annan Eskilstunasimmare som även sa e två svenska
rekord är Måns Stomvall, de a gjordes i grenarna 1500 meter frisim och
100 meter äril i klassen herrar
25-29 år.
Kris na Pe ersson

Men annars; kulan i luften igen
för herrarnas del på klassisk
mark.
Björn Erik Rosin
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Tema: Ner med vapnen! – Del 1

Ner med vapnen!
– Del 1
Samtliga riksdagspartier säger sig nu stödja
återinförandet av en tvångslag i form av militär
värnplikt (som e sä a stärka den svenska
krigsmakten). Det sker som bekant mot bakgrund av en propagandistisk retorik som handlar om e markant skärpt krigshot. Närmare bestämt e påstå invasionshot. Den aggressiva
makten som kan tänka sig a invadera Sverige
är Ryssland. Igen.

Krigets proﬁtörer
har organiserat sig.

Det påstådda invasionshotet är grunden till a
den krigsmakt som sedan några år helt byggt på
värvade legosoldater nu ska komple eras med
värnpliktiga.
Krigsretoriken påminner om den som rådde före
första världskrigets utbro . Med skillnaden a
krigsaktivisterna då vurmade för en uppslutning bakom Tyskland mot “det barbariska Ryssland”. Idag vurmas det för Nato och uppslutning bakom USA.
Propagandan handlar om Sveriges situation
“vid skarpt läge”; alltså vid e krigsutbro .
Svenska folket ska vänjas vid tanken på a e
sådant “skarpt läge” inom en inte alls avlägsen
framtid inte alls är något osannolikt!

Organisa onen
heter NATO

Upplös alla militära
allianser!
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Det som ske under de senaste årtiondena, i
praktiken sedan Olof Palme brutalt rycktes bort,
är a inriktningen på Sveriges roll som främjare
av avspänning fullständigt begravts. Den svenska politiken har i stort se gå ut på a inför
USA och Nato visa a man med entusiasm är
beredd a sluta upp, också militärt, bakom västalliansen. Sveriges alliansfrihet existerar inte
längre, och Sverige är de facto idag e Nato-land. Endast rädslan för en reaktion från gräsrö erna hindrar idag den socialdemokratiska
partiledningen från a förorda också e formellt
medlemskap i militäralliansen Nato.
Bakgrunden till de spänningar som vuxit fram
mellan de två blocken av kapitalistiska stater
handlar naturligtvis i grunden om ekonomisk
konkurrens. Men det måste också sägas a det
är USA och Nato som under de senaste åren
stå för en strategiskt aggressiv inriktning.
Ryssland har, i strid med givna löften, inringats
av USA och Nato, som hela tiden ﬂy at fram
positionerna och dragit in Rysslands grannar i
Nato-sfären.
För alla som säger nej till krig är det dock djupast se inte en fråga om vilket av kapitalistblocken som varit/är “mest aggressivt”. Fredskampen handlar om a bekriga alla rustningar,
all krigspropaganda och alla krigsförberedelser.
Och kriget mot militarismen måste kraftfullt
breddas, fördjupas och utvecklas till en interna-

tionell rörelse för fred, humanitet och solidaritet.
Är e sådant perspektiv realistiskt? Naturligtvis! Det handlar om organisering utifrån humanitet, solidaritet och självtillit! Nyckeln till folkets makt är här och nu, såsom alltid: organisation!
Värnplikt? Ja!
Krigsmakt? Nej!
Det nu lanserade beslutet om återgång till värnplikt är på intet sä något “steg i rä riktning”,
som det beskrivits av till exempel Vänsterpartiet
och en del socialdemokrater som ser sig själva
som stående till vänster. Avsikten är a tvångsrekrytera ungdomar som våldsverkare och kanonföda; i tjänst hos Nato-blocket. Omfa ningen kan tyckas blygsam, 4000 av en årskull på
drygt 100 000 ungdomar. Bakom de a ﬁnns naturligtvis en plan. För det första saknas idag kapacitet a tvångsutbilda en större del av årskullen. För det andra skall alla i årskullen tvingas
mönstra och de 4000 som sedan ska krigsutbildas tas ut bland dem som vid mönstringen uppvisat en “positiv inställning” och för krigsmakten lämpliga egenskaper.
Krigsmakten kommer inte a riskera a få vägrare, som hellre tar e fängelsestraﬀ än a låta
sig tvångskommenderas som Nato-alliansens
våldsverkare och kanonföda. Inte heller kommer
man a riskera a få en anti-militaristisk soldatrörelse, i likhet med den som fanns bland de
värnpliktiga på Sveriges regementen under
70-talet. Tvärtom kommer krigsmakten a inom
gruppen av u agna kunna odla en primitiv militarism och en nationalism av det mest unkna
slag. Förmodligen också en variant av germansk-anglosaxisk identiﬁkation.
Det vi kan hoppas på är a många ungdomar
nu, som e första steg i kampen mot kriget, vägrar a mönstra!
Men det krävs också e alternativt positivt perspektiv! E sådant kan sammanfa as i parollerna:
Upplös krigsmakten! För en allmän värnplikt i
e icke-vålds-försvar!
Runt om i världen hör vi människor och rörelser
ge u ryck för a det räcker nu! Och inte minst i
USA ﬁnns en växande opinion och rörelse för “A
World Beyond War”. Men inte bara där. Det
ﬁnns nu världen över en växande vrede mot
krig och militarism.
Vår uppgift är a slå tillbaka de mörka krafter
som hånar fredstanken. I den kampen måste vi
förenas internationellt. Och uppgiften här i Sverige är till a börja med a bekämpa den svenska militarismen!
Hans Hjälte
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Ner med vapnen!
– Del 2
Sällan i Sveriges historia har läget varit så gynnsamt för upplösningen av krigsmakten. Den för
några år sedan genomförda skrotningen av invasionsförsvaret och värnpliktssystemet, i kombination med skapandet av den lilla legoknektsarmén med uppgiften a rycka in när husse USA visslar, gör operationen till en lä överstökad sak. Om bara viljan ﬁnns.
Som e alternativ till krigsmakten bör e försvar
byggt på icke-våld byggas upp. De a försvar
ska bygga på en verklig allmän värnplikt. Alla
ungdomar, årskull efter årskull ska involveras.
Utbildningstiden skulle förslagsvis kunna vara
e årig. Inriktningen: utbildning i motståndskamp byggd på icke-våld. Det vill säga organisering av strejker, blockader, demonstrationer
och sabotage. Liksom hur man närmar sig den
andra sidans fotsoldater, uppmuntrar deserteringar och på olika sä underminerar motståndarens eﬀektivitet. Dessutom en utbildning i humanistisk praktisk ﬁlosoﬁ och samhällssyn.
En motståndskamp på icke-vålds-grund kräver
naturligtvis stark disciplin, grundligt förberedd
organisation och fast solidaritet och stort mod.
Väl förbere och välorganiserat kommer e sådant försvar a ha en stark avskräckande eﬀekt.
Vi behöver bara tänka på det spontana fredliga
motstånd som Warszawa-paktens trupper mö e
i Prag i samband med ockupationen i augusti
1968. Om de a hade varit mer förbere och organiserat kunde utgången mycket väl ha blivit
en annan.
E icke-vålds-försvarar minimerar förstörelse.
Det sparar liv (på båda sidor) och i stället för
brutalisering ställer det anständighet och vänlighet i förgrunden. Det bryter ner militarismen genom a beröva den dess livslust. Motståndarens
ledning kan inte längre inympa hat mot eller
rädsla för den försvarande befolkningen.
En uppenbar, men oerhört viktig sida av icke-vålds-försvaret är a det är oanvändbart för
anfallskrig. De a är förstås i sig avspänningsskapande. Motsatsen kan sägas om de tongångar som skamlöst öppet presenterades på den senaste så kallade Folk och försvars-konferensen. Där
luftades åsikten a det är viktigt a rikta ansträngningar så a e kommande krig i så stor
utsträckning som möjligt förs på motståndaren
territorium. Särskilt Liberalerna (f.d. Folkpartiet)
har fortsa med a understryka det önskvärda i
a svenska missiler kan nå långt in i Ryssland.
E eﬀektivt icke-vålds-försvar kommer förstås
dessutom a ha en stor avskräckande eﬀekt på

varje möjlig angripare. Men framförallt kommer
det a utgöra en bas och utgångspunkt för eﬀektiv spridning av anti-militaristiska strävanden
till andra länders folk! Paciﬁsmen kommer a
sprida sig, i form av handfast antimilitarism.
Människors självtillit och tillit till andra länders
folk kommer a stegras i i en progressiv process
av intensiv växelverkan.

Rosa Luxemburg

Vänd krig och militarism ryggen!!
En värld i fred är möjlig!
Och idag är det så a det målmedvetna byggandet av paciﬁstiska och antimilitaristiska rörelser
redan påbörjats i många länder. “Nu räcker det!
Nog med förstörelse, lidande, brutalisering, förnedring och död!” Människor världen över vänder militarismen och våldet ryggen. Det handlar
om a människor i alla länder, i USA, Ryssland,
Frankrike, Storbritannien – ja, världen över måste organisera sig för kamp mot kriget!
Vi måste kraftfullt tillbakavisa alla undanﬂykter
som går ut på a “inte kan väl vi här i Sverige
börja, när de andra ...” I stället måste naturligtvis vi – här och nu – ta vår del av ansvaret!
Och: Varje steg, överallt, är också en uppmaning till efterföljd!
En värld utan rustningar och krig är möjlig! Det
hänger på oss alla! Det handlar om a organisera!

Rosa Luxemburg var sin ds ledande
marxist i Tyskland. När hon den 15
januari 1919, llsammans med den
an -militaris ske riksdagsledamoten
Karl Liebknecht, mördades av högerextremis ska militärer, gav de a
upphov ll en stor sorg världen över
bland arbetare och socialister.

“Arbetare i alla länder, förena er i fredstid, och
skär halsen av varandra i krigstid!” Orden är
Rosa Luxemburgs, som på de a sä fördömde
“moderniseringen”. “Moderniseringen” innebär faktiskt inget annat än e bo enlöst förräderi. Samma klarspråk som socialdemokraten
Rosa Luxemburg använde mot den europeiska
socialdemokratins kapitulanter måste idag brukas mot Hultqvist, Wallström och alla andra
som nu mer eller mindre viljelöst spra lar i militarismens garn.
Första världskriget förvandlade Europa till e
bloddrypande slakthus. I sky egravarna stympades, sprängdes i bitar och begravdes levande i
leran tusentals och miljoner soldater. Med det
andra världskriget stegrades terrorn mot civilbefolkningen till nya höjder. USA:s infernaliska
atombombning av Hiroschima och Nagasaki beskrivs med psykopatisk cynism av den bombfällande statens företrädare än idag som “strategiskt försvarbara”. Barbariet har fortsa och pågår. Den enda anständiga hållningen är a kompromisslöst avvisa de a barbari, och den brutalisering och den mänskliga förnedring som kriget innebär.

Illustra on: Den sönderbrutna kanonen,
ur Fredsfanans julkalender 1904.

Det räcker nu! En anständig värld är möjlig!

En värld i fred är möjlig! Men vi måste kämpa för den!
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Från utrikespolitisk integritet till
selektiv svensk blindhet
Efter Rysslands annektering
av Krimhalvön har vi, närmast
som e mantra, hört om “det
förändrade militärpolitiska läget på grund av ökad rysk aggressivitet i Östersjöområdet”.
En ny förståelsemodell har
skapats, mängder av märkliga
händelser kopplas nu till möjlig rysk aktivitet.
Några exempel: ubåtsljudet i
Stockholms skärgård 2014, den
iak agna “ubåten” i samma
skärgård 2015, den kapade
tv-masten i Borås, Arlandas inställda ﬂyg på grund av tekniska problem samma år, nedsläckningen av elsystemet i
Vermont, USA. Etcetera.
Dessa händelser visade sig
dock i stället ha mer näraliggande förklaringar: ubåtsljudet
kom från en svensk källa, den
iak agna “ubåten” var arbetsbåten Time Bandit, tv-masten
var sannolikt e tonårsstreck
och de tekniska problemen berodde på Telias bristande serveruppdatering, och nedsläckningens koppling till Putin dementerades sedan.
För a travestera den numera
pensionerade generallöjtnanten
Johan Kihl: “Vår traditionella
hotbild har lämnat hjärnan och
sa sig i ryggmärgen”.
Krim-annekteringen har blivit
något av en stämgaﬀel och e
vårdat guldägg för försvarsledningen och Nato-ivrarna. En
ton slås an som sedan banar
väg för antydningar om ryskt

agerande och försvarsmakten
beviljas nya miljarder.
A Rysslands relation till Krim
saknar all likhet med Rysslands
relation till Sverige och a e
angrepp på en Nato-medlem i
Baltikum vore e ryskt självmord (den ryska militärbudgeten är 7,5 procent av Natos)
passerar obemärkt. Det har blivit en cementerad sanning a
Ryssland är den hotfulla stormakten och Sverige det oskyldiga potentiella oﬀret.
Försök a skapa nyanser och
en gnu a förståelse (dock inte
accepterande) för Rysslands
position, till exempel utifrån
Natos expansion österut efter
Warzawapaktens fall, har bemö s som u ryck för Putin-kramande. Det är endimensionellt fördummande.
Vi får ständigt veta a Ryssland uppträder aggressivt därför 1) a Ryssland ökar sin militära aktivitet i Östersjöområdet och 2) a Ryssland ägnar
sig åt underrä elseverksamhet
och oegentlig politisk påverkan
mot väst. Men hur är det då
med motparten, alltså USA/Nato som per automatik framstår
som den efterlängtade kontrasten. Låt oss söka nyansera bilden av odjuret och skönheten.
1) Vad gäller militär aktivitet:
Vi har få veta a Ryssland
placerat ut Iskanderrobotar och
e par korve er i Kaliningrad
och försvarsminister Hultkvist
utropar: “provokativ signalpolitik”. Men samtidigt statione-

ras amerikanska marinkårssoldater i Norge, mobila förband i
Baltikum och en pansarbrigad
på 4 000 man med stridsvagnar
förﬂy as till Polen. Dessutom
bygger USA missilförsvarssystem i Rumänien och Polen.
Vidare, enligt Harry Blain vid
den ansedda London School of
Economics, planerade Nato under 2016 inte mindre än 150 militära övningar där ﬂertalet uppenbart var speciﬁkt riktade
mot Ryssland. Sverige deltog
som partnerland i ﬂera större
övningar. “Anaconda” i Polen,
med deltagande av 31 000 man
från 23 länder, var för övrigt
den största militära övningen i
östra Europa efter det kalla krigets slut.
Man kan undra ifall rysk övningsverksamhet förmår överträﬀa denna aktivitet. Det är i
alla fall inte Ryssland som står
för kränkningar av svenskt territorium. Under 2016 var en (!)
av 20 kränkningar rysk. De övriga stod väst för. Vän av ordning undrar: Varför betraktas
inte USA/Natos agerande också
som “provokativt”?
2) Vad gäller underrä elseverksamhet och oegentlig politisk
påverkan: Speciellt har man varit upprörd över a Ryssland
skulle ha hackat sig in i, och
påverkat, den amerikanska
presidentvalskampanjen, hjärtat i “världens största demokrati”.
forts…

Med ﬂera...
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Från utrikespoli sk integritet forts… / Kvinnor för fred / Insändare
…Det är möjligt. Enligt forskaren Dov Levin vid Institute for
Politics and Strategy vid Carnegie-Mellon University i USA
har Sovjet/Ryssland nämligen
mellan 1946 och 2000 sökt påverka valutgångar vid 36 tillfällen.
Men, under samma period så
har USA självt aktivt intervenerat vid 81 valtillfällen i 45 länder (USAs: direkta militära interventioner ej medräknade),
från Filippinerna på 50-talet,
Nicaragua 1990 och, intressant
nog, Ryssland 1996. Efter 2000
även i Ukraina. Den för USA:s
intressen fördelaktiga kandidaten har stötts genom till exempel producerande av kampanjmaterial, implanterande av
ofördelaktiga rykten om motkandidaten, användande av
“biståndsvapnet”, och inte
minst direkt ekonomiskt kampanjbidrag.
Vidare, enligt New York Review
of Books, så ägnar sig svenska
FRA tillsammans med amerikanska NSA av ”hacknings- och
övervakningsverktyg som är av-

sevärt mycket mer avancerade
än de mejlfiskningar som använts i de ryska attackerna”.
Redan 1952 sköts den svenska
DC3:an på brittiskt spionuppdrag ner över ryskt territorium,
i dag flyger amerikanska spionplan av typ Awacs obehindrat i
svenskt luftrum. Sverige har vidare nyligt anslutit sig till
Stratcom, en verksamhet stationerad i Baltikum med den
uttalade målsättningen att i alla
sammanhang verka för Natos
intressen.
Vän av ordning undrar: När
man ägnar sig åt liknande verksamheter: Varför bedöms bara
den enas verksamhet som oegentlig?
Samtidigt är försvarsminister
Hultkvist upprörd över att
Ryssland ägnar sig åt underrättelseverksamhet gentemot Sverige – man frågar sig: hur förment oskuldsfull eller möjligen
naiv får en minister vara?
Bakom kulisserna applåderar
samtidigt Nato-ivrarna med
Moderaternas Wallmark och
Liberalernas Widman i spetsen,

tillsammans med ÖB Micael
Bydén – guldägget Krim värper
nya miljarder till försvaret, Nato-samarbetet blir allt intimare.
Enligt Transatlantic Trends har
Sverige blivit det land som är
mest negativt till Ryssland. Den
“transatlantiska länken” cementeras till förfång för Sveriges utrikespolitiska integritet.
I Sydafrika planerar man i dag
byggandet av ett museum för
att hedra Sverige och stödet till
ANC och Nelson Mandela i
kampen mot apartheid. Sveriges stöd, som ett land i väst, var
unikt. Reagan och Thatcher
däremot kallade Mandela för
terrorist.
Man kan stilla undra om Sverige vid den tiden hade varit en
integrerad del i “den transatlantiska länken” – skulle Sverige då ha lyft ett finger till stöd
för Mandela? Tillåt mig tvivla.
Rösten skulle redan då ha tystnat. Det manar till eftertanke.
Pär Salander

Insändare: Djurförsök – vad kan
du göra?
Idag vill jag berä a om vad vi kan
göra för a minska och avsluta lidande för kännande individer. Djurförsök inom forskning pågår i hela
världen, även i Sverige. Rå or, hundar, fåglar och andra djur får ofrivilligt lida under hela si liv inom läkemedelsindustrin. Men är det verkligen okej a vi människor bestämmer över andra liv?
I Sverige är det lag på a nya läkemedel måste ha genomgå djurförsök
för a godkännas, trots a det ﬁnns
alterna va metoder. De alterna va
metoderna, som vissa forskare redan
använder, är anpassade för a imitera människors gene k, vilket borde
betyda a de passar bä re för a
testa produkter avsedda för människan.
Inte nog med a vi avlar fram arter
som försöksdjur, vi testar även läkemedel på dräk ga honor för a se
om deras ungar skadas eller inte.

Förbjud kärnvapen på
svenskt territorium
Margot Wallström!
Organisationen Kvinnor för Fred har under det
senaste halvåret samlat in namnunderskrifter
under parollen ”Inga kärnvapen på svensk
mark”. Värdlandsavtalet med Nato som trädde
i kraft förra året kan innebära a kärnvapen
förs in i Sverige. Därför bör vi liksom Finland
och Nya Zeeland, införa en lag mot kärnvapen
på eget territorium, skriver organisationen på
sin hemsida.
I e öppet brev till utrikesminister Margot Wallström nyligen uppmanar Kvinnor för Fred den
svenska regeringen a :
Införa en lag som förbjuder kärnvapen på
svenskt territorium

eFOLKET

Driva kravet på en kärnvapenfri zon i Norden
Driva kravet på en tidplan för införande av en
kärnvapenfri värld
Kvinnor för Fred hoppas kunna överlämna
namninsamlingen till Margot Wallström innan 1
maj.
Värdlandsavtalet syftar till a underlä a det militära samarbetet med Nato och göra det enklare
för Sverige a agera värdland åt Nato-ledda
operationer och övningar. Avtalet bygger på frivillighet och ger inte Nato automatisk rä a
stationera trupper på svensk mark men det förenklar det militära närmandet mellan Sverige
och Nato.
Kärnvapenfrågan nämns inte i avtalet. Däremot
föreskrivs det a samarbetet ska vara i linje med
Natos doktrin där kärnvapen är en viktig del.

Du kanske tycker a djurförsök behövs när det gäller läkemedel. Med
vad tycker du om djurförsök inom
kosme kaindustrin? Är det okej a
utsä a djur för a vi ska få en ﬁn
founda on eller en vacker rouge?
Även om djurförsök för smink är förbjudet inom EU förekommer det ändå a kosme ken vi köper här testas
på djur, dels för a ingredienserna i
sminket har blivit testade i e annat
sammanhang och dels e ersom företagen handlar med länder som själva
testar produkterna innan de kommer
ut på marknaden.
Vad kan just du göra?
Om du vill minska det lidande vi människor utsä er djur för dagligen, använd
din konsumentmakt för a påverka.
Lär dig vilka företag som tagit
ställning mot djurförsök och köp bara
deras produkter.
Sök på internet e er listor på icke
djurtestat, eller a e er märkningen
“Leaping bunny”.
Du har mer makt än du tror - bli en
medveten konsument och gör skillnad!

Djurens Rä Eskilstuna

Tommy Jansson
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Utrikes: Valet i Frankrike

Emmanuel Macron och
Marine Le Pen gick
vidare i Franska
presidentvalet
VALTIDER
Fan, dä’ synd om människorna,
synd om kommande och forna.
Väl patrask som högvälborna
trampar på varann och skorna.
Alla kommer vi ll korta,
döden är e kritstreck borta.
Lever gör vi utan må a
men om lyckan lär vi lo a.
Frid utöver nejd och socknar,
datorn byst med presidenter.
Dialogrutorna slocknar,
levnadströ e skalden… Enter!
Pålson

STÖTTA eFOLKET
Du kan också stö a eFOLKET utan a
vara medlem genom a bidra med
valfri gåvo-belopp som sä s in på
bankgironummer 5059-8267.

GÖR DIN RÖST HÖRD
Vi hoppas a Du som bor i Eskilstuna
ska göra den röst hörd. Hör av dig ll
eFOLKET och säg din mening om det
som händer i din kommundel, vad du
tycker om skolan, sjukvården, barneller äldreomsorgen; allt som
påverkar din vardag.

KONTAKTA OSS
Adress:
Norra Hamn 3,
633 46 Eskilstuna
Organisa onsnummer:
802498 – 1287
Bankgiro:
5059-8267
Email:
kontakt@efolket.se

Frankrike vaknade upp efter
första omgången av presidentvalet till e rä annorlunda politiskt landskap. Valet den 23
april blev e svidande bakslag
för de två partier som i många
väljares ögon styrt landet närmast en evighet. För första
gången har den klassiska högern - numera Les Républicains
- ingen representant i den avgörande valomgången. Och socialisterna blev lika utplånade
som partikamraterna i Nederländerna i valet där i mars, eller som grekiska Pasok för några år sedan.

resultat i presidentvalet 2012
och även pappa Jean-Marie Le
Pens siﬀror 2002 och 2007. När
Jean-Marie Le Pen 2002 tog sig
till den avgörande omgången i
presidentvalet blev det en
chock för många i Frankrike.
Och det mö es av en våg av
protester och demonstrationer.
Nu var det mer eller mindre
väntat a Marine Le Pen skulle
vara en av de två i avgörandet
den 7 maj. Ingen förvånar sig
längre och mycket av Front Nationals politik är snart lika
”normalt” som rödvitrutiga
dukar på en bistro i Paris.

De båda vinnarna i första omgången är två som valt a hålla
sig undan de traditionella partierna. Center-högermannen,
eller socialliberalen, Emmanuel
Macron, som nu får ses som
storfavorit a bli Frankrikes
näste president, en man med
rö erna i bankvärlden och som
aldrig varit vald till något politiskt uppdrag. För e år sedan
var hans rörelse En Marche - På
väg - knappt bildad.

Kanske är ändå resultatet en
besvikelse för Marine Le Pen.
Opinionsmätningar tidigare i
år talade om a hon rent av
kunde få bortåt 30 procent i
första omgången och a hon
skulle komma ut som e a. Dynamiken kring hennes namn
verkar dock ha ma ats av och
hennes valkampanj har av en
del bedömare betecknats som
avslagen. Hon är långt ifrån
oomstridd i det egna partiet
och a hon inte ﬁck ﬂera röster
kan få hennes ﬁender a vakna
till liv.

Det andra spektakulära genombro et stod vänsterns Jean-Luc
Mélenchon för. Med 19 procent
nådde han inte ända fram, men
frågan är om hans framgång
kan få fransk vänster a resa
sig ur askan. Parlamentsvalet i
juni blir en första utmaning.
Slutduellen den 7 maj kommer
a stå mellan Emmanuel
Macron och Front Nationals
Marine Le Pen. Det går inte a
komma ifrån a extremhögern
nu är väl etablerad i fransk politik. Med 7,65 miljoner röster
den 23 april ökade Front national med 800 000 jämfört med
regionalvalen 2015, som då betraktades som e remarkabelt
steg framåt för partiet.
Hon överträﬀade klart si eget

eFOLKET

Men aldrig har e franskt presidentval blivit en sådan örﬁl
för de båda partier som turats
om a styra landet. Vid presidentvalen 2007 och 2012 ﬁck
socialisterna och högern tillsammans 56-57 procent. I år
handlade det om 26 procent.
Och årets val har skakat om
den politiska scenen. För inte
mycket mer än e halvår sen
såg mycket ut a vara bäddat
för en ny envig mellan den si ande presidenten François
Hollande och expresidenten
Nicolas Sarkozy för högern.
Men valkampanjen har blivit
rena majbrasan för den ena fa-

voriten efter den andra.
De urusla opinionssiﬀrorna för
president Hollande ﬁck honom
a dra sig ur leken. Fransmännen sade blankt nej till Hollandes näringslivsvänliga inriktning. Och ser nu ut a som president få en mer liberal variant
av Hollande. Macron har ju både som rådgivare till Hollande
och som ﬁnansminister varit
arkitekten bakom socialistregeringens så förhatliga liberala
politik. Något paradoxalt kan
det tyckas, men kanske är det
svårt a begripa sig på e land
med ﬂera hundra ostsorter,
som gamle presidenten Charles
de Gaulle en gång u ryckte
det.
Slutduellen kommer a stå
mellan den socialliberale
EU-anhängaren Macron och
nationalisten Le Pen. E val
som på si sä speglar det
kluvna Frankrike. Mellan den
del som dras uppåt av globaliseringens magnet och den del
som hamnat vid sidan av eller
under triumfvagnen.
Men det är inte över den 7 maj.
En månad senare väntar parlamentsval. Med många obekanta faktorer i och med a Emmanuel Macron inte har något politiskt parti bakom sig. Och a
Front National alltid haft det
svårt a få in någon i parlamentet eller hi a några allianspartners. Det gör a den klassiska högern vädrar morgonluft och hoppas a parlamentsvalet ska bli en revansch
efter smäleken i presidentvalet.
Det tilltufsade socialistpartiet
kan knappast gå omkring med
några sådana förhoppningar i
dagsläget.
Björn Erik Rosin
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Strålande bok om

Rosa Luxemburg

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Ålder: 39 år

Ålder: 48 år

Bakgrund: Aldrig politiskt vald, läst ﬁlosoﬁ
och ekonomi, verksam inom förvaltningen
från 2005, från 2008 på investeringsbanken
Rotschild

Bakgrund: Advokat. Medlem av
Europaparlamentet sedan 2004, efterträdde
pappa Jean-Marie Le Pen som ledare för Front
National 2011

Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten, heter
det ju. Kanske något a begrunda för segraren i
första omgången av presidentvalet, Emmanuel
Macron. De ﬂesta, inklusive han själv, ser
honom som given segrare i avgörandet den 7
maj. Men är det så säkert?

Marine Le Pen kvaliﬁcerade sig till andra
valomgången med 21,4 procent av rösterna.
Hon slog därmed si eget rekord från 2012 och
överträﬀar också pappa Jean-Marie (knappt 17
procent när han 2002 tog sig till andra
omgången).

Motståndaren Marine Le Pen kommer a
försöka göra avgörandet till en fråga om ”för
eller mot globaliseringen”. Och då är resultatet
inte helt givet. Några kanske minns
folkomröstningen om EU-konstitutionen 2005.
Då smalt jasidans 60 procent i
opinionsmätningarna ihop till bara 45 procent
när det blev allvar av. Macron är något av den
vältrimmade elitens man och den är inte
alldeles omtyckt i Frankrike.

Men Marine Le Pen kom ändå bara tvåa den 23
april. Inte helt godkänt för en som utropat Front
National till ”Frankrikes första parti”. Det
lägger viss sordin på framgången och ger inte
den dynamik som partiet hade räknat med a
en förstaplats skulle innebära.

Visserligen uppmanar de ﬂesta ledande
namnen inom högern - som så snopet missade
vad som länge se ut som öppet mål - till en
röst på Macron. Men det är inte bergsäkert a
deras väljare följer efter. De kan stanna hemma
den 7 maj, eller rösta på Marine Le Pen. En
opinionsmätning under valkampanjen visade
ju a mellan en ärdedel och en tredjedel av
”traditionella” högerväljare börjar se Le Pen
som e verkligt alternativ.
Men ändå. Emmanuel Macrons framfart saknar
motstycke i fransk politisk historia. Politisk
nybörjare, aldrig någonsin vald, grundare av en
rörelse som funnits i knappt e år, en bakgrund
i bankvärlden i e land där många misstror
bankerna och ser med skepsis på pengar . . .
Visserligen har han varit något av mediernas
kelgris, men för bara e halvår sen skulle ingen
ha satsat många slantar på honom.

När Jean-Marie Le Pen 2011 lämnade
partiledarposten var do ern Marine den han
utse till efterträdare. Sedan har det skurit sig
mellan de båda. Pappan med bakgrund i de
franska kolonialkrigen i Indokina och Algeriet
och en fäbless för antisemitiska u alanden.
Do ern som försökt städa upp den sortens
provokationer och göra partiet ”rumsrent”.
Har Front National egentligen förändrats under
henne? Knappast, säger många bedömare. Men
det ﬁnns en klar motsä ning inom partiet
mellan en mer klassisk högerextremism och a
Marine Le Pen mer betonat de sociala frågorna
och motstånd mot EU och globalisering. Men i
slutet av årets valkampanj, när medvinden
verkade mojna, var hon åter tillbaka till gamla
tongångar med islam som huvudﬁende och
stopp för all invandring.

Nina Björk har gjort det igen. Hennes
nyligen utkomna bok om Rosa Luxemburg har alla förutsä ningar a , i
likhet med ﬂera av hennes digare
alster, som Under det rosa täcket och
Lyckliga i alla sina dagar, bli en vik g
upplysande fyrbåk för vårt lands
vänster.
Nina Björks porträ erar i Drömmen
om det röda kvinnan, humanisten,
socialisten, teore kern och den revolu onära ak visten Rosa Luxemburg.
Hon gör det på grundval av e
grundligt studium av föremålet för
biograﬁn. Och hon gör det på knappt
300 sidor med en klarhet som är föredömlig.
Björk kopplar dessutom hela den
skildringen av Rosa Luxemburgs
kamp och strävanden ll den verklighet och utmaningar som socialister
nu, 100 år senare, står inför.
Nina Björk beskriver Rosa Luxemburg
som en socialdemokra sk maxrist.
Och så vill hon också beskriva sig
själv. Dagens socialdemokra säger
sig Björk inte förstå sig på (intervju i
DN 29/9 2016). Till skillnad från de
reformister, som Eduard Bernstein,
vilka revolu onären Rosa Luxemburg
polemiserade mot, är dagen socialdemokra inte ens reformister. Varje
strävan a reformera bort kapitalismen är sedan länge övergiven. Dagens svenska socialdemokra har, liksom vänsterpar et kapitulerat.
För den vänster som anser a en annan värld är nödvändig – och möjlig
– är Nina Björks bok guld värd.
Nina Björk; Drömmen om det röda;
Wahlström & Widstrand

Hon ﬁck i alla fall uppleva triumfen a tas emot
av Vladimir Putin i Kreml. Däremot ﬁck hon
återvända tomhänt från Trump Tower i New
York. I fransk politik har hon svårt a hi a
någon allianspartner och internt inom Front
National ﬁnns en hel del som vill göra upp med
hennes försök till ”ny giv”.
Björn Erik Rosin
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Miljö: Slöseriet med oljan – av Hans Hjälte

Figuren visar energiinnehållet i 50 liter bensin som motsvarar det arbete
som 1 000 personer kan göra under
en dag.

Den totala volymen av råolja som vi
förbrukat fram ll år 2010 var 1 100
miljarder fat (e fat = 159 liter). Om
vi lägger återstående kända reserver
av råolja ll de reserver som vi förväntar oss a oljeindustrin kommer
a hi a i fram den blir det också 1
100 miljarder fat. I ﬁguren antar vi
a nedgången i råoljeförbrukningen
är ganska jämn, men i verkligheten,
kommer den a ﬂukturera. Vi antar
också a råoljeförbrukningen i slutet
av de a århundrade (2000-talet)
kommer a vara begränsad.

Slöseriet med oljan större problem än
robotiseringen
Snart tar robotarna över jobben! De a har många tidningar skrivit om under det senaste året. Bland annat har Dagens Arbete och Ordfront Magasin haft temanummer om
de a. Forskning och Framsteg
och Dagens Arbetet anordnade dessutom e heldagsseminarium om robotarna. Det vill
säga man vill varna för a
snart blir mänsklig arbetskraft
överﬂödig. Ingenting kan
dock vara mer fel.
Industrirobotar har redan funnits i många decennier. Hela tiden sker det en rationalisering
inom industrin så a arbetsproduktiviteten ökar. Men den
enorma ökningen av produktiviteten som har ske efter andra världskrigets slut beror inte
främst på robotar utan på a
tunga manuella jobb inom jordoch skogsbruk, transporter,
byggande, gruvnäring och industri har tagits över av maskiner. Dessa drivs av olja men
styrs och körs av arbetare.
Bensinen i en bil med 50 liters
tank utför ungefär samma arbete som 1 000 människor under en dag skulle förmå göra
med enbart muskelkraft.

Figuren visar den genomsni liga hi ade årliga volymen råolja per år onde. Det högsta genomsni tliga medelvärdet har vi under perioden 1960
ll 1969, då 56 miljarder fat per år
hi ades.
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Lönekostnaden för a låta 1
000 människor under en dag
göra det jobb som motsvarar 50
liter bensin skulle idag vara
närmare 1,7 miljoner kronor.
Det är 2 400 gånger dyrare a
använda muskelkraften än a
använda bensin för samma
jobb.

Vad lär vi oss av de a. Jo, a
oljan har gjort det billigt a ersä a muskelkraft med maskiner. Vi kan också se a e kraftigt höjt oljepris inte spelar så
stor roll, det är ändå väldigt
lönsamt a låta oljan ersä a
muskelkraften. Men vi kan
också se a den dagen då det
blir brist på olja och därmed oljeexporten upphör, då kommer
mycket av det som är billigt
idag a bli väldigt dyrt.

Visst växer nu solenergin och
vindkraften, men det är en utopi a tro a den ska kunna bidra till a fasa ut all olja, gas
och kol i snabb takt. Dessutom
skiljer sig de fossila bränslena
på en avgörande punkt från
energin som kommer från solens strålar på vår jord och vindarnas styrka. De fossila bränslena är lagerenergi, som vi
människor själva kan välja när
vi ska bruka.

A jobben just nu skulle hotas
av en robotisering är rent ut
sagt en löjlig tanke, eftersom
produktivitetsutvecklingen inom industrin varit lägre efter
sekelskiftet än tidigare. De a
talar emot a robotiseringen
har ökat. Kanske handlar det
ökande antalet artiklar helt enkelt om en aggressivare marknadsföring av nya robotar.

När solen inte skiner och vinden inte blåser måste vi däremot använda oss av någon annan energiform. I vårt land och
några andra länder i Europa,
Norge och Schweiz, går det a
klara ”energilagringen” och parera sol- och vindkraften med
hjälp av stor tillgång på va enkraft. I övriga Europa, samt i
de ﬂesta andra länder i världen
kan man inte det. Där ﬁnns det
än så länge inga andra alternativ än för a använda olja, gas
och kol när solen inte skiner
och vinden inte blåser.

Däremot har tillgången på billig olja minskat, med följd a
oljepriset har mångdubblats
från cirka 20 dollar per fat till just nu - omkring 55 dollar per
fat, tidvis har priset till och
med legat över 100 dollar per
fat.
Vad vi istället för robotar borde
oroa oss för är a oljan är på
väg a ta slut. Visserligen har
alternativa energikällor som sol
och vind växt starkt under de
senaste åren. Men 2015 svarade
ändå solenergi och vindkraft
för endast för 2 procent av världen energiförbrukning, medan
fossila bränslen svarade för 86
procent.

Vi kan inte längre slösa med
den olja som ﬁnns kvar, vi måste använda den på e klokt sä
för a utveckla en alternativ
långsiktig energiförsörjning
som gör a alla vi som lever på
joden kan få e bra liv. Oljan
behövs för a utveckla alternativen till oljan.
Hans hjälte
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Diskussionsinlägg: Cirkulär
ekonomi
Cirkulär ekonomi kan förklaras
som e kretslopp av material,
produkter och tjänster, där vi
gör mer med mindre. Sammanfa ningsvis behöver vi tänka i
cirklar och inte i raka linjer.
Istället för a tänka linjärt
(plocka resurser ur naturen,
tillverka, konsumera, använda
och sedan slänga) behöver vi
tänka runt (tillverka av det som
redan ﬁnns, konsumera, använda och sedan återbruka eller återvinna). Det ﬁnns en bra
och informativ ﬁlm, eller egentligen ﬂera ﬁlmer, som heter
Story of stuﬀ där begreppen
förklaras med text och bild på
e mycket pedagogiskt sä .
Googla på Story of stuﬀ så
kommer ni dit.
Det händer en hel del på området Cirkulär ekonomi just nu.
Fler och ﬂer företag och myndigheter har förstå a det inte
fungerar a inte ta tillvara. A
istället hi a cirkulära lösningar
kan till exempel vara a använda förnyelsebar energi eller göra nya produkter spill. Senast i
raden var HM som den 4 april
presenterade en omfa ande
cirkulär vision.
I slutet av januari 2017 lade
EU-kommissionen fram en rapport om hur de centrala åtgärderna i handlingsplanen om
Cirkulär ekonomi från 2015
framskrider. Det är värt a notera a det alltså funnits en
omfa ande handlingsplan för
införandet av e cirkulärt tänk
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i hela EU i e par år.
A bygga upp en cirkulär ekonomi för Europa är en av den
här kommissionens viktigaste
prioriteringar, det handlar om
a sluta kretsloppet från design, produktion och konsumtion till
avfallshantering. EU-kommissionen anser a den cirkulära
ekonomin är nödvändig för a
vi ska kunna vända klimatutvecklingen, använda planetens
knappa resurser på e mer
hållbart sä och bidra till tillväxten i Europa. Det har hänt
mycket under dessa två år,
men samtidigt återstår det väldigt mycket.
I vårt land överlämnade utredningen Cirkulär ekonomi si
betänkande : Från värdekedja till
värdecykel - så får Sverige en mer
cirkulär ekonomi till miljöminister Karolina Skog den 22 mars
2017. Utredare är Ola Alterå
(c). Hans presentation av vad
utredningen kommit fram till
ﬁnns a se på h p://www.rege-

ringen.se/artiklar/2017/03/utredning-foreslar-mer-cirkular-ekonomi-och-mindre-avfall/.

Utredningen föreslår en rad insatser för a underlä a för hushållen a förebygga avfall. Till
a börja med föreslås en tidsbegränsad brygga mellan näringsliv och beslutsfa are, någon slags grupp som fungerar
som e paraply och brygga
mellan beslutsfa are och näringsliv. För a lite förstå vad
det handlar om nämnde utredaren a idag går bara 1 av 100
kronor svensk konsumtion till
reparation. Snacka om utvecklingsmöjligheter.

I korthet innehåller betänkandet 6 mer konkreta förslag:
1. E hyresavdrag, en ska elä nad för den som hyr, köper
begagnat eller reparerar, enligt
modellen för RUT och ROT-avdraget. Faktisk kostnadsminskning på 35% och en beräkning
om 100.000 nya jobb.
2. Bildandet av bilpooler underlä as, till exempel genom
en klar deﬁnition och e regelsystem om vad en bilpool är
och hur den fungerar. Lämpliga parkeringsmöjligheter tillhandahålls av kommunerna.

Onsdagen den 26 april anordnade
Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna (FAiE) e seminarium som är
tänkt a bli startsko et för e arbetarhistoriskt samarbete med främst
Centrum för Arbetarhistoria (CfA).
CfA har sin bas i Landskrona, och är
knutet ll både Lunds universitets historisk ins tu on och arbetarrörelsens organisa oner i Skåne. Vid seminariet på ABF i Eskilstuna företräddes den skånska sammanslutningen
av Lars Berggren, ll vardags historieprofessor. Lars Berggren talade om
det mångåriga arbetarhistoriska folkbildningsarbetet, och höll också fram
e antal bri ska akademiker som
betydande inspiratörer.

3. Tydligare ansvar för kommunerna a underlä a återbruk, genom information och
praktiskt
handlande. Åtgärder för ökat
återbruk skall kunna ﬁnansieras med avfallstaxan. Idag
ﬁnns det oklarheter i de a regelverk.
4. Kommuner och staten skall
vara föregångare bland annat
genom a upphandlingsreglerna
klargörs. Här ﬁnns också oklarheter i dagens regelverk.
5. Kundens bevisbörda vid reklamation börjar nu 2 månader
efter köp och föreslås istället
träda i kraft 6 månader efter
köp.
6. Konsumentverket får i uppdrag a bland annat certiﬁera
begagnathandeln.
Betänkandet går nu ut på remiss.

FAiE:s ordförande Göran Hammer sa sig
vara väldigt glad över a e samarbete
i fasta former nu ska kunna inledas.

– Vi ska llsammans studera arbetarklassens erfarenheter. Och vi ska också o a ta sats i gruppmedlemmarnas
egna erfarenheter, reak oner och reﬂek oner, underströk Hammer.
I diskussionen framkom åsikten a
studier i arbetarhistoria även måste
resultera i en ak vitet för en samhällsomdaning i linje med arbetarrörelsens värderingar.
– Det gäller här som i andra forskningssammanhang, a ha e utåtriktat mål med det man gör, menade
Berggren.
Och på den punkten föreföll det som
alla på seminariet verkligen var överens.
E uppföljande seminarium kommer
inom kort a anordnas i Eskilstuna.

Eva Svensson
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Recension: En
värld drogad
av olja
Av Kjell Alekle och med illustrationer av Olle Qvennerstedt
Utgivare: Exergena

Omkring 2005 såg jag e deba program på TV om tillgången och priset på olja. Det var
två professorer som diskuterade, en av dem hävdade a oljan
var på väg a ta slut och a priset på olja därför skulle komma
a stiga kraftigt under 2000-talet. De andra hävdade a så inte är fallet, a det ﬁnns go om
olja och därför ﬁnns ingen risk
a priserna ska öka. Deba en
väckte mi intresse och jag började läsa artiklar på internet om
oljan och insåg ganska snart a
mannen som hävdade a oljepriserna skulle stiga var den
som hade rä .
Den som hävdade motsatsen,
a priset skull gå ner, var Marian Rade ki, professor i Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Det har sedan visat sig han
senare vid åtskilliga tillfällen
oﬀentligt har förutspå lågt oljepris – och alltid haft fel.
Jag fann a från och med i slutet av 1800-talet, då man hade
börjat exploatera oljetillgångarna, så ökade de hela tiden, eftersom man varje år gjorde större fynd av olja än den volym olja som man pumpade upp. På
1950-talet ökade oljeutvinningen allt snabbare, men volymen
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var ändå mycket lägre än den
olja som man hi ade. Under
1960-talet upptäcktes tre gånger
så stor mängd olja som den som
pumpades upp. Då föreföll
med andra ord tillgången på olja vara oändlig, tyvärr lever
fortfarande många kvar i den
villfarelsen*.
På 1970-talet började fynden av
nya tillgångar minska och redan under 1980-talet var oljeutvinningen större än volymen av
de nya fynden, därefter har oljeutvinningen fortsa a ökat
medan den mängd man upptäckt blivit allt mindre. Bo enrekordet inträﬀade i ol (diagram från nyhetsbyrån Bloomberg).
Det är ju inte logiskt a man
ﬁnner mindre olja när efterfrågan ökar, om det ﬁnns stora
oupptäckta reserver. Jag insåg
ganska snart a den andre deba ören, han som talade om Peak Oil, sinande oljereserver och
ökade oljepriser i framtiden hade rä . Hans namn är Kjell
Alekle .
Boken Peeking at Peak Oil, gav
Kjell Alekle ut 2012. I ol kom
så en utökad och uppdaterad
version av den boken ut på
svenska under titeln En värld
drogad av olja. Boken är en välskriven och diger bok på över
400 sidor som beskriver alla
aspekter av världens oljeförbrukning. Olle Qvennerstedst
ofta fantasifulla men mycket informativa illustrationer bidrar
till a göra boken lä läst. Samtidigt kräver innehållet mycket
eftertanke och väcker också

många nya tankar.
I boken skildras hur oljan bildades, “den globala oljefabriken”
startade för 600 miljoner år sedan, då jorden redan var närmare 4 miljarder år gammal.
Mer än hälften av oljan bildades för melllan 150 och 100 miljoner år sedan. Vi har nu på e
drygt sekel gjort av med i stort
se lika mycket utvinningsbar
olja som producerades under 50
miljoner år.
Vi har helt enkelt blivit beroenden av denna fantastiska råvara
som ger oss så mycket energi
till så väldigt låg kostnad. Det
vill säga det går åt väldigt lite
energi för a få fram väldigt
mycket energi. Men ju mer
svåråtkomlig olja blir, desto
mer energi kostar det a få
fram den.
Tidigare var det varken lönsamt
a borra efter olja som fanns
under djupa havsva en eller ta
tillvara oljesand, eller spräcka
skiﬀerformationer med hjälp av
horisontell borrning (fracking).
Men allt de a har nu blivit lönsamt. Och det beror inte på den
tekniska utvecklingen som en
del försöker få det till, utan på
a efterfrågan har ökat medan
tillgången minskat vilket har
höjt oljepriset och gjorde a tidigare olönsamma metoder har
blivit lönsamma.
Kjell Alekle berä ar om hur
man numera borrar efter olja är
över 2 000 meter under havsytan. Borrhålet går sedan så
djupt ner under havsbo nen a

avståndet från oljekällan till
havsytan är över 8 500 meter.
Det är i stort se som a borra
e hål från Mount Everest topp
ner till havsytans nivå. Så enorma projekt tvingas man numera
till i jakten på oljan.
Vi kan också läsa om hur frackingen i USA går till. Och vilka
konsekvenser den får. Det förklaras var den framtida oljan
ﬁnns och var den kommer a ta
slut först.
Boken innehåller också e mycket intressant kapital om Peak
Oil och klimatförändringen.
Kjell Alekle för dessutom e
intressant resonemang om vilka
konﬂikter som bristen på olja
kan leda till med utgångspunkt
från Irakkriget: ”USA:s kostnader för kriget i Irak är enorma
men så är också värdet av oljan
i Irak”. Bägge dessa frågor är
värda a få en större uppmärksamhet.
En värld drogad av olja är en
spännande bok a läsa, men
den går också a använda som
e uppslagsverk om olja. Jag
har bara en anmärkning: Kjell
Aleke anpassar sig till den tradition som kallar oljeutvinning
för oljeproduktion fast han själv
naturligtvis vet a oljan producerades för årmiljoner sedan.
Men u rycket förvirrar läsaren.
Det kommer a ta årmiljoner
innan de eventuella mycket
små mängder olja som idag
produceras på en del havsbo nar kan komma till användning.
Hans Hjälte
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Pär Eriksson går in i MDH:s
styrelse
Illustra on Jimmie Uppa

Eskilstunas kommundirektör
Pär Eriksson aviserar a han
från och med 1 maj kommer
a ingå i styrelsen för Mälardalens Högskola. Beskedet
kom innan rivningsdammet
ens hunnit lägga sig över de
återstående resterna av stadens anrika sporthall.
Tillsammans med ledningen
för MDH har Eriksson energiskt verkat för rivandet av
Sporthallen och för uppförandet av ny byggnad för högskolan. Den nya byggnaden kommer enligt uppgift a kosta en
halv miljard kronor a uppföra. Vilket förmodligen inte är
en överska ning i förhållande
till den kommande slutnotan.
Tidigare har MDH överlämnat
en medalj till Pär Eriksson. Mo-

tiveringen var hans
“goda samarbetsförmåga”. Kritiker inom kommunen, som föredragit a vara anonyma, har
hävdat a besluten i frågan om
Sporthallen, arenabygget och
MDH:s nybygge fa ats av “e
extremt litet antal personer”.
Förutom Eriksson och
MDH-rektorer ska deltagarna i
den exklusiva klubben bestå
av e par gubbar från e byggbolag, någon Guif-höjdare och,
i viss mån och med begränsat
inﬂytande, kommunstyrelsens
ordförande Jimmy Jansson.
Denna form för reellt beslutsfa ande har av kritiska
granskare beskrivits som typisk vad gäller den grasserande “arenasjukan” runt om i
Sverige.
MDH:s dyra nybygge har ifrågasa s, och frågan har ställts

om motivet till den korta och
uppseendeväckande dyra ﬂy en. Det svar högskolans ledning presenterat har väsentligen inskränkt sig till a “skolan måste vårda si varumärke”.
MDH:s lärare har riktat hård
kritik mot a de i den nya
byggnaden inte kommer a få
tillgång till arbetsrum. Ledningens svar på den kritiken
har varit a lärarna inte förstår
sig på den moderna tidens
krav.
Lärare på högskolan, som
eFOLKET talat med, tror inte
a Pär Erikssons inträde i
MDH:s styrelse kommer a positivt modiﬁera ledningens a ityd. En a ityd som de uppfa ar som både arrogant och auktoritär.

Kommundirektören – llika
styrelsemedlemmen i Mälardalens
Högskola – Pär Eriksson i ak on.

Jimmy Jansson: “Blockpolitiken
är död. Stendöd!”
Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson ger,
i en intervju i Dagens Nyheter, klara besked om sin mening om samarbetet med moderaterna.
I DN-artikeln, onsdag 5 april,
intervjuas också bland andra
Eskilstuna-moderaternas kommunalråd Jari Puustinen och
ordföranden i Katrineholms
kommunstyre, socialdemokraten Göran Dahlström. Både u rycker stor entusiasm inför
samarbetet.
I Katrineholm ﬁck socialdemokraterna i det senaste valet 46
procent av rösterna, och man
hade kunnat forma vilken majoritet som helst. Man valde
moderaterna.
– Kommunen är i e viktigt tillväxtläge. Där passar socialdemokrater väldigt bra ihop
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tycker jag. Bä re än med
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Bra personkemi har vi också,
säger Dahlström enligt DN-artikeln.
I DN-artikeln skriver man felaktigt a bakgrunden till det
“social-moderata” samarbetet i
Eskilstuna var a “de rödgröna” hösten 2014 förlorade “sin
knappa majoritet i kommunfullmäktige”. I själva verket var
bakgrunden inte valutgången
utan e avhopp från en enligt
egen mening vid en utnämning
förbisedd socialdemokratisk ledamot, och även efter avhoppet
återstod en knapp majoritet för
den “rödgröna” majoriteten s,
v och mp. Jimmy Jansson och
socialdemokraterna i Eskilstuna, valde alltså bort det gamla
majoritetssamarbetet för en nysatsning på moderaterna och
centern. Liksom de socialde-

mokratiska kommunpolitikerna i Katrineholm redan gjort
– När vi väl bestämt oss ﬁck vi
ihop e gemensamt program
på två timmar, berä ar Jansson
för DN. Och han tillägger a i
de två timmarna ingick både
kaﬀe- och kisspaus.
Det nya samarbetet signalerar
en ny epok enligt Jimmy Jansson, som understryker a om
“man tror något annat så är det
bara fantomsmärtor”.

S + M = Sant

Joseﬁne Helleday, SSU-distriktets
ordförande, tillhör möjligen
dem som enligt Jansson inte inse vad som ske . Hon påstår
sig veta a “det ﬁnns en stark
ideologisk grund bakom politiken”. Men hon säger sig vara
bekymrad över a “det är inte
det som förmedlas medialt eller mot våra
väljare”.
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Internationalens ärde vers
Till krigets slaktande vi dragits
vi mejats ner i jämna led.
För furstars lögner har vi slagits.
Nu vill vi säkra evig fred.
Om de oss driver dessa kannibaler
mot våra grannar än en gång
vi sparkar* våra generaler
och sjunger broderskapets sång.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
*Här har vi har frångå Elon Lindströms och Sten Sjöbergs tolkning av den
ärde versen (“Vi skjuta våra generaler”). Vi tycker det är mycket bä re a
föra över våra generaler ll någon samhällsny g sysselsä ning.
Hjalmar Bran ng såg 1902 ll a versen ströks ur rörelsens sångböcker.
Anledningen var a versen enligt Bran ng ansågs för upprorisk.

Samarbetare och medlemsorganisa oner

&

Svensk-Kubanska föreningen
i Eskilstuna

Anders Fraurud: (Pepprat Rödgrönt)

Birger Schlaug: (egen blogg)

Arbetar som lärare. Skribent i dskri en Röda
Rummet. Medlem i Vänsterpar et i Uppsala.
– A skriva är e sä a själv komma ll klarhet.
A blogga är e sä a nå ﬂer än jag kan göra
bara genom a prata, är Anders beskrivning av
sy et med sin blogg.
(h ps://pepprat.wordpress.com/)

Förre de a språkrör för Miljöpar et MP. Numera
diversearbetande krönikör, förfa are, föreläsare,
deba ör och samtalsledare.
(h p://schlaug.blogspot.se/)

INFO

KONTAKT

BLI MEDLEM

Organisa onsnummer:
802498-1287

Email:
kontakt@efolket.se

Vår nä dning:
efolket.eu

Adress:
Föreningen eFOLKETs Vänner
Norra Hamn 3, 633 46 Eskilstuna

Avgi :
200 kr per år.
Arbetslösa, studerande och pensionärer
betalar 50 kr per år.

&
Carl-Skoglund-biblioteket
i Eskilstuna

Bankgiro:
5059-8267

