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FÖRRA VECKANS stora nyhet, att sex
aktivister från Greenpeace som gjort
en direkt aktion mot Kingsnorths
kolkraftverk helt friades av en jury,
är sensationell. Jag läser den som
grönt ljus från det brittiska rättssys-
temet att göra fler aktioner för att
stoppa klimatförändringarna. Det
handlar ju om nödvärn!

Aktivisterna hade tagit sig in på
kraftverket och åsamkat ekono-

misk skada för 30 000 pund. Trots
detta lyckades de alltså övertyga rätten –

eftersom de begick brottet i syfte att förhindra det större
brottet klimatförändring. Under rättegången, som varade i
åtta dagar, vittnade en av världens ledande klimatforskare
till aktivisternas fördel, vilket övertygade juryn. Om inte
kolkraftsutbyggnaden stoppas hotas ju i förlängningen allt
liv på planeten.

NÄR JAG LÄSER om detta kan jag inte låta bli att leta fram
en dom från 1993 då jag själv stod inför rätta i Stockholms
tingsrätt för en trafikblockad i protest mot massbilismens

expansion och nya vägbyggen. Logiken i resonemanget jag
förde i rätten var precis detsamma som de brittiska aktivis-
ternas. Även den gången höll rätten i sitt domskäl med om
att bilismens utsläpp ”utgör en potentiell fara för männis-
kors, växters och djurs liv”. De dömde mig ändå till böter
eftersom de bedömde aktionen snarare som opinionsbil-
dande än som ett direkt avvärjande av faran, i nödvärn.

FEMTON ÅR SENARE dömer svenska domstolar visserligen
likadant (nyligen dömdes aktivister från Klimax till böter
för en aktion mot flyget i Skåne). Men den brittiska domen
säger oss ändå något väsentligt: Vi inte bara bör gå
samman för att göra allt vi kan mot klimatförändringar –
om vi inte gör det deltar vi i ett pågående brott mot
mänskligheten. 

Nu samlas hela Europas gräsrötter i Malmö. Då har vi en
unik möjlighet att samordna oss, inte bara i de sociala och
fackliga frågorna utan också i klimatkampen. Att hindren
på vägen är stora (se sid 16–18) gör oss bara ännu mer
bestämda. 

För vi vet att en annan värld är möjlig.
REBECKA BOHLIN

chefredaktör

Vilken är din
viktigaste poli-
tiska aktion?

Mattias Gardell, 49 år,
professor i religionshistoria,
Stockholm.

– Nu senast tror jag att de
aktioner vi gjorde i sam-
band med terroristjakten i
Rinkeby bidrog till att öka
rättssäkerheten för de
somalier som hjälpt sina
landsmän att skicka pengar till hemlandet.

– En lyckad aktion var när jag tillsammans
med andra gräsrötter i Skarpnäck, mot den
borgerliga stadsdelförvaltningen, lyckades
rädda biblioteket, Folkets hus och ett mellan-
stadiefritids. Dels genom en skolstrejk där 90
procent deltog, dels genom demonstrationer
och direkta aktioner.

När detta publiceras
samlas tusentals aktivister
på European Social Forum
i Malmö, förhoppningsvis
fyllda av kamplust.

AV HANS FALK

Petter Nilsson, 25 år,
pressekreterare på Vänster-
partiet Stockholm.

– Det var när jag var med i
generalstrejken i Barcelona
2002. Vi var minst 200 000
människor på gatorna som
protesterade mot att rege-
ringen ville sänka arbets-
löshetsersättningarna. Det visade att det fort-
farande är möjligt att genomföra massprotes-
ter på arbetarklassgrund.

Lena Barrow, 43 år,
”inflationsdämpare”,
Sandviken.

– Jag är ju först och främst
aktiv inom syndikalisterna
som medlem i Sandvikens
LS och anser att det är i
den lokala organisationen
som det viktigaste arbetet
utförs. Det är själva uthålligheten som är det
viktiga, den pågående kampen mot och för-
handlingarna med arbetsköparna. Det är svårt
att peka på en enskild aktion. 
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Nya aktivisttider

Arbetaren på ESF
Du hittar vår monter under European Social Forum
i Moriskan, Folkets Park i Malmö, 17–21 september.
Vi har extra fina prenumerationserbjudanden på forumet!

Tors 18 sept 9.30–12, Möllevången, Mazettihuset, Lagret.

Massmedia – ett sätt att inte tänka
Debatt om alternativa mediarösters villkor
i en neoliberal kontext. 

Medverkande: Ignacio Ramonet (Liberación),
Rebecka Bohlin (Arbetaren), Aron Etzler (Flamman)
och Natacha López (Mana)
Moderator: Kristina Lindquist (Arbetaren)

Arr: Arbetaren, Liberación, Flamman och Mana

Missa inte vårt seminarium:
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