Malmö i april: genrep inför protestdagarna mot EU:s nyliberala politik den 15 - 16 juni i Göteborg- slut upp!

Demonstration Lördag 16 juni:
samling Linnéplatsen 9.30
Protestmöte fr 15 juni Götaplatsen 9.00
(Obs! Plats ändrad från Heden)
* Nej till militariseringen av EU.
* Nej till rasism och Fästning Europa.
* Nej till grundlagsstiftningen av den nyliberala
politiken i EMU.
* Gör inte offentlig sektor och miljö till handelsvara.
Utöver Göteborgaktionen 2001:s aktioner genomförs andra stora demonstrationer:
Demonstration – Bush not welcome, to 14 juni,
Samling 17.30 Nya allén (vid stora teatern).
Nätverket Bush not Welcome
Demonstrationen genomförs med anledning av
George Bushs besök I Sverige och Göteborg.

Demonstration – Sverige ut ur EMU -Nej till EMU
fr 15 juni. Samling Järntorget kl 18.00
Möte: Götaplatsen kl 20.30
Arrangör: Nätverket Göteborg 2001
Mer information om Nätverket Göteborg 2001:
Telefon: 031 – 7010177

Vi protesterar mot EU som är
odemokratiskt, och vi säger nej till
grundlagsfästningen av den nyliberala politiken i EMU. Vi arbetar
mot att offentlig sektor och miljö
görs till handelsvara. Vi är emot
militariseringen av EU, rasism och
utvecklingen av fästning Europa.

fusionerats och styckats, nya
branscher skapats och andra gått i
graven i allt snabbare takt: “Globala
företagsjättar är på väg att bildas
inom branscher som personbilar,
energi, finansiella tjänster, telekom
och media“.

Folkrörelser i alla Europas länder
måste sluta sig samman i solidariskt
samarbete med folkrörelser i andra
delar av världen. Därför har nordiska
folkrörelser bildat Göteborgsaktionen 2001. Detta för att organisera folkliga ickevåldsaktiviteter
i samband med Sveriges ordförandeskap och EU toppmötet i Göteborg
14-16 juni och inbjuda till internationellt samarbete. Syftet är att koordinera aktiviteter och gemensamma demonstrationer där olika
grupper kan framföra sina krav.

Drivkraften har av storföretagarlobbyn i ERT beskrivits som att
“Storskalighet är för många av EU:s
företag nyckeln till att bevara global konkurrenskraft. Det kombinerade marknadsdraget och
konkurrenstrycket från globaliseringen tvingar EU-företagen att
växa i storlek både organiskt och
genom uppköp/fusioner för att
uppnå större effektivitet.“

ERT

I samarbetet finns organisationer
som reser olika krav, men som inte
nödvändigtvis omfattas av alla, tex;
* Arbetslivet: Förkorta arbetstiden!
Stärkta rättigheter för arbetare och
arbetslösa!
* Demokrati: Nej till utvecklingen
av ett Europas Förenta stater.
* Ekonomi: Demokratisera ekonomin! Nej till EMU!
* Fred: Nej till militarisering av EU!
* Förtryck och rasism: Nej till
fästning Europa!
* Offentlig sektor: Gör inte offentlig
sektor till en handelsvara! Nej till
utvidgning av WTO!
* Miljö och hälsa: Avbryt satsningar
på atomkraft. Hälsa och miljö gör
före kortsiktiga vinst- och handelsintressen!
* Jordbruk: Ekologisk omställning
av jordbruket!
* Internationell solidaritet: Rättvis
handel! Betala industriländernas
miljöskuld till tredje världen!
Avskriv tredje världens ekonomiska
skulder!
* Solidariskt stöd till öst och syd:
Mot IMF:s, WTO:s, EU:s och
Europeiska investeringsbankens
nyliberala diktat.
* Norden: För ett nordiskt demokratiskt samarbete, där man inspirerar varandra underifrån. Återta
framtiden För solidaritet, jämlikhet,
miljö och demokrati!

Erikssonanställda mot markandens diktatur.

Unionen marscherar Österut
EU breder ut sig. Då den
svenska regeringen tog över
ordförandeklubban trumpetades östutvidgningen ut som
det viktigaste arbetsfältet. Sedan dess har man inte hört
mycket. Är det möjligt med en
östutvidgning? Är det bra? Och
för vem?
Tretton länder har ansökt om EUmedlemskap. I första omgången
förhandlar EU med Polen, Ungern,
Tjeckien, Estland, Slovenien och
Cypern. I den andra ingår Lettland,
Litauen, Slovakien, Rumänien,
Bulgarien och Malta. Turkiet står än
så länge utanför.
EU vill genom östutvidgningen åt
den billiga arbetskraften. Chefen för
Skanska i Lettland säger att det finns
viktigare saker att tänka på än anständiga löner – ansvaret gentemot
aktieägarna. Med Anna Lindhs ord:
– Vi har mycket att tjäna på att
länderna runt omkring oss kommer
med i EU-gemenskapen.
Det är inte bara profitjakt, utan
även politiska intressen som driver
på i riktning mot en utvidgning.
Krigen och oron i f d Jugoslavien är
en mardröm för EU som politisk
aktör. Man har agerat och förvärrat
situationen alternativt stått hand-

fallen under amerikanskt kommando. I höstas fick EU till och med
beskåda en folklig resning i Serbien.
EU räds fler oroshärdar inpå knuten
och tvingas med utvidgningen gå in
direkt för att försöka uppnå politisk
kontroll och stabilitet i regionen.
Samtidigt som EU-kommissionen
driver detaljerade krav på nyliberala
reformer av ekonomierna bedöms
samtliga kandidatländer utom
Turkiet uppfylla de politiska kraven.
EU har alltså inga problem med att
det finns 560 000 icke-medborgare
i Lettland. EU ärver denna diskriminering, bara lettiska medborgare blir
EU-medborgare. Förföljelserna av
romer förekommer i hela Öst med
det värsta exemplet i Tjeckien och
den mur som myndigheterna byggde
runt ett romskt kvarter.

Större marknad
Finansministrar från de 13 ansökarländerna deltog för första gången på
EU:s finansministermöte (Ecofin) i
Malmö i april.
– EU och kandidatländerna är efter
detta möte inte längre två block. Vi
är en enhet som arbetar tillsammans
för att skapa en större marknad för
alla, sade Sloveniens finansminister
Anton Rop.
– Övergången från planekonomi är

politiskt smärtsam. Att via EUmedlemskapet åter bli en självklar
del av Europa ger oss inrikespolitiskt
stöd för våra nödvändiga reformer,
menar Slovakiens finansminister
Brigita Schmögnerová.
Östutvidgningen är ingen enkel
sak, Regeringarna i öststatsgränsande Tyskland, Österrike och Finland
befarar massarbetskraftsinvandring
vid östutvidgning. Därför har de
krävt en sjuårig övergångsperiod
innan människors fria rörlighet ska
förverkligas efter EU-inträde.

Villkorar
Den spanska regeringen villkorar sitt
stöd till östutvidgningen med
garantier för fortsatt regionalstöd,
något som annars skulle hotas när
fler fattiga regioner dras med.
Frankrikes regering lurpassar med
sin käpphäst: stödet till jordbruket
som totalt slukar nära hälften av
EU:s budget och skulle behöva
omfördelas vid östutvidgning.
– Vi ses som andra klassens
medborgare, anklagar Tjeckiens
utrikesminister Jan Kavan som
befarar att opinionen mot EU i öst
kommer bli än starkare när
ansökarländerna särbehandlas
kränkande.

att innefattas av varken direktstöd
eller prissubventioner på varor som
medlemsländer under en “längre
övergångsperiod.
Varje år läggs mer än 40 miljarder
euro ned på subventionering av de
inhemska varorna.
Jordbruket sysselsätter större delen
av den arbetsföra befolkningen i

kadavermjölet måste upphettas till
hög temperatur för att förhindra
smittspridning.
För att gynna exporten och livsmedelsindustrins vinster förklarade
EU-kommissionen i början av 1990talet EU-länderna fria från mul- och
klövsjuka. Förbud mot vaccination
togs i ett EU-direktiv trots avrådan
från veterinärer och bönder.

förhandlingar i WTO. Mot detta
organiseras allt oftare konferenser, demonstrationer och upprop
som vänder sig mot den WTO
politik som gör miljö och offenlig sektor till handelsvara..
Ett upprop som kräver att EU
återtar sitt förslag om en ny
omfattande förhandlingsrunda
har initierats av internationella
Jordens Vänner: www.mjv.se

Galna? Det är väl dom där som lider av ”Stora trutsjukan”?

Nätverket

Kvinnor för ett annat Europa
(Women for a different Europe)
inbjuder till:
Mötes-och demonstrationshelg fre 15-sön 17 juni
tillsammans med kvinnor från ett flertal europeiska länder
Nämnd-salen 3:e Långgatan 16,
Fre 15 juni
14-15:00 Kvinnor och EMU - Inger V.Johansen Enhet
15-17:00 Utbyte av erfarenheter och lägesrapporter från våra
olika länder och verksamhetsområden
Lör 16 juni
16-19:00 Nyliberalism, EU och kvinnors rättigheter
Drude Dahlerup Professor i statsvetenskap
Att arbeta med jämställdhet i kommunalpolitiken
Eva Olofsson Kommunalråd V Göteborg
19:00
Samvaro på kvinnofolkhögskolan
Sön 17 juni
10-12:00 Att arbeta mot trafficking och våld mot kvinnor i
EU, Marianne Eriksson EU-parlamentariker
13-15:00 Hur ska vi arbeta? Om Nätverkets framtid

mod EU:s ungdom, Forum Ung
Marxister, Göteborg, Framtiden
våra händer, Fältbiologerna, Förbu
det Sveriges Småbrukare, Gar
nernes fagforening, Köpenham
Gatans parlament, Stockholm, Glo
alisering underifrån, Göteborg, Grö
Ungdom, Göteborgs Afrikagrup
Göteborgs ickevåldsnätverk, Göt
borgs LS av SAC, Independent E
vironmental Safety Services
Ukraina, Internationale Socialiste
Danmark, Norge, Storbritannien oc
Sverige, Iranska folkets Fedaian-o
ganisation (majoriteten), Sverig
Iranske venstreaktivister, Norg
Irans Tudeh party, Sverige Isol
ringsarbejdernes fagforening oc
Jernbanearbejdernes fagforenin
samt Jord & Betonarbejdernes fa
forening, Köpenhamn, Junibev
egelsen, Danmark, Kipinäkolle
tivet, Finland, Kommunistisk Part
Danmark, Kvinnor før Fred, Finlan
Lager og Handel, Köpenhamn, LF
(socialpaedagoger), Köpenham
Maanus Ystävät, Friends of th
Earth-Finland, Malernes fagfo
ening, Köpenhamn, Mediterranea
SOS Network, Grekland, Milj
förbundet Jordens Vänner, Milj
partiet de gröna, Murerarbejd
maendenes fagforening, Köpe
hamn, Murernes fagforening, K
penhamn, Natur og Ungdom, Norg
Nei til EU, Norge, Nätverket inge
människa är illegal, Nätverket m
rasism, Rainbow keepers, Rysslan
Rød Ungdom, Danmark, Rättvis
akademin, Rättvisepartiet Sociali
terna, SAC - Syndikalisterna, Soci
listiska Partiet, Sosialistiliitto - Fi
land, Stilladsarbejdernes klub, K
penhamn, Stockholms LS av SA
Sveriges syndikalistiska ungdom
förbund, Svenska Fredskommitté
Svenska föreningen för Nordis
Folkriksdag, Svenska Kvinno
Vänsterförbund, Sveriges komm
nistiska parti, SKU, Tagpaparbe
dernes fagforening, Köpenham
TEAM - Transeuropean Ant
Maastricht Alliance, Tiinerii Priete
ai Naturii, Rumänien, Ung Vänste
Vastavalta, Finland, Women towar
a different Europe, Women
Alternative to EU, Finland, Vänste
partiet och Ya Basta-Helsinki, Fi
land

arbetsmöten.

Många andra möten och
konferenser:
Många olika organisationer och
nätverk ordnar konferenser och
möten i Göteborg. Här redovisas ett
urval varav de flesta har aknytning
tilll Göteborgsaktionen

TISDAG
SAC:s konferens
på Pusterviksteatern
15.00-18.00
Välkomsttal till inbjudna kamrater,; Kamp mot arbetslöshet i Europa; Kvinnokamp och klasskamp; Syndikalistisk kamp Mötet hålls eller tolkas på engelska ,
svenska och spanska
20.00
Fest i Pusterviksteaterns bar med
bl.a. Urban Turban på scen. Inträde 100 kr, förköp Syndikalistiskt
Forum, Järntorget, Göteborg.
Vad är hållbarhet och varför
kommer vi aldrig dit?
Offentligt möte: 19:30 - 21:00
Språk: engelska
Mötet är inslag i en konferens 1214 juni om om Europas väg till FN.s
världstoppmöte om hållbar utveckling i Sydafrika år 2002
Ricardo Navarro, ordförande för
Friends of the Earth International, El
Salvador, Meena Raman, Third
World Network, Sahabat Alam, Malaysia, David Korten, författare,
Klaus Töpfer, UNEP

Arr: Miljöförbundet Jordens Vänner i samverkan med europeiska
Jordens Vänner och Heinrich
Böll-stiftelsen
15.00-18.00
Välkomsttal till inbjudna kamrater,; Kamp mot arbetslöshet i Europa; Kvinnokamp och klasskamp; Syndikalistisk kamp Mötet hålls eller tolkas på engelska ,
svenska och spanska
20.00: Fest i Pusterviksteaterns
bar med bl.a. Urban Turban på
scen. Inträde 100 kr, förköp
Syndi-kalistiskt Forum, Järntorget, Göeborg.

Underifrån/Movimento Resistencia
Global, Spanien
Välkommen till Nordisk folkriksdag
Nordisk Folkriksdag är ett forum för folkliga grupper och enskilda, som
vill arbeta för ett fritt och grönt Norden. www.folkerigsdag.dk
Anmälan: BirGitta Tornérhielm, Sverige,08-7506350, gitta_t@yahoo.com.
Kursavgift 250 kr för alla dagarna och 100 kr för en en dag betalas till pg 2
44 19-4, Framtiden i Våra Händer, ange Nordisk folkriksdag

ONSDAG
SAC:s konferens
på Pusterviksteatern
10.00-11.30
Föredrag av fackföreningen
GEFONT med tillfälle
för frågor.
Språk: engelska. Tolkas till:
Spanska,
11.30-13.00
Kampen för jord i .Bangladesh
Språk: engelska, Tolkas till: spanska, Pusterviksteatern
14.00 - 15.30 . Språk: ryska
Tolkas till: svenska;
15.30-17.00
Efter apartheid: Arbetarklasskamp mot nyliberalism i Sydafrika. Språk: engelska. Tolkas till:
spanska,
17.15-18.15
Facklig kvinnokamp i Chile.
Elenora Moreno, Språk: spanska.
Tolkas till: engelska
18.30-19.30
Zapatisterna - Folklig kamp i
Mexico. Språk: spanska. Tolkas
till: engelska
19.30
Bakom företagens stängda dörrar
- att granska hur bolagen gör sin
profit.
Språk: svenska. Tolkas till: engelska och spanska.
Demokratiskt alternativ
Onsdag 13 juni, Hvitfeldska gymnasiet, 14-18 Ur Programmet:
- Behovet av en ny frihetlig politik
- Kommunen som politisk arena,
- Så bygger vi ett demokratiskt alternativ,
Anmälan till demalt@motkraft.net
så snart som möjligt!
http://www.motkraft.net/demalt?

Antirasistiskt Forum anordnas
av Nätverket mot rasism
För information kontakta:
Nätverket mot rasism
Box 34
12921 Hägersten,
hasans@hem1.passagen.se

TORSDAG
Antirasistiskt Forum
10.00-13.00 Flyktingar i och utanför Europa .
Fritt Forum, SAC-tältet
kl 13.00-15.00 Kontroll och övervakning - .Pusterviksteatern
kl 13.30-15.30 Välkommen till förorten! - Fritt Forum, Stora tältet
kl 15.30 - 17.30 Vem får vara europé?- Fritt Fórum, SAC-tältet

FREDAG
Antirasistiskt Forum
kl 10.00 - 12.00 Under jorden
gömda flyktingar, Pusterviksteatern
kl 15.00-18.00 Kön och sexualitet som grund till förföljelse Pusterviksteatern .
kl 13.30-15.30 Segregation, integration, arbete - Pusterviksteatern

Nordisk Folkriksdag
15.00 - 17.00 Ekononomisk och social förändring
”Beyond the Suicide Economy: Life
after Capitalism”, Att få storföretag
att respektera människorätt,
Ekologiska, ekonomiska och praktiska sidor av Interaktiv Representativ Direktdemokrati – en metod
för internationell djupdemokrati Fritt
Forum, Stora tältet

14.00-16.00 Bröd och rosor- rasism och sexism i städbranchen Fritt Forum, Stora tältet
kl.16-18 Bruna Blocket fascisternas samarbete i och utanför EU-parlamentet Fritt Forum: SAC-tältet

SAC:S program på Pusterviksteatern 15.30-16.30
Myten om det globala kunskapssamhället. Mikael Nyberg, ansvarig
utgivare för tidskriften Clarté, författare till boken "Kapitalet.se
- myten om det postindustriella paradiset". Språk: svenska
16.45-17.30
Att sälja en stad - nyliberalism på
hemmaplan. Om hur nät SAC:s
öppna seminarier
14.00-15.30
Att skapa egna alternativ. Föredrag
och film. SAC:s Guatemalagrupp
berättar om sin studieresa i Guatemala.
Språk: Svenska
Arr: Guatemalagruppen i SACSyndikalisternaSAC:s tält på Fritt
Forum

European Futures Congress
FORENOON 09.00 – 12.00 at
HVITFELDTSKA GYMNASIET, Viktor Rydbergsgatan 9
Opening of the European Futures
Congress VII. EU-enlargement to
the Eastern Europe
AFTERNOON 12.00 – 15.00 at
HVITFELDTSKA SKOLAN,
Viktor Rydbergsgatan 9
Baltic-Nordic co-operation (20
minutes/speaker)
Sustainable development; environment, economy, trade

Nätverket Göteborg 2001
13.00-17.00, Folkets hus
Förläsningar
om
EMU,
Schengen, Militariseringen och
Vart är EU på väg. Se annons!

SAC- Syndikalisterna har mycket
aktiviteter i Göteborg,en konferens, flera offentliga möten och
en egen kvinnokonferens.
www.sac.se , gbg2001@sac.se

FREDAG
SAC:s öppna seminarier
Fritt Forum: SAC-tältet
11.00-12.00 Zapatisterna - Folklig kamp i Mexico.
Språk: spanska. Tolkas till: engelska
12.00-13.00 Jordockupationer
och folklig kamp i Bangladesh.
Språk: engelska. Tolkas till: spanska
Arr: SAC-Syndikalisterna
13.00-14.00
Gräsrötterna slår tillbaka. Förläsning och film om möten med
kvinnor i Indien.
Språk: svenska
14.00-16.00
Facklig kvinnokamp i Chile.
Språk: spanska. Tolkas till: engelska
18.00-19.00
Rena kläder - Siden, sammet
trasaS ett föredrag om hur våra
kläder tillverkas.
19.30-21.30
Röd-svart möte: Vad vill syndikalisterna? På det röd-svarta mötet
deltar syndikalistiska organisationer från hela världen
Språk: engelska
”Hvordan kan vi vinne kampen
for en annen verden?"
Internationalt panel. Fredag 15 juni
kl.16.00. Vasa Vuxengymnasiums
aula Arr: Internasjonale Sosialister

Bloch Hansen, Enhedslistens ungdomsnetverk, Danmark, Paule Mazé
Attac, Frankrike, Gorazde Drevensek, Group Neutro, Slovenien,
Meena Raman, Third World
Network, Malaysia + Romernas
situation + Agera lokalt och globalt
- Göteborg och tredje världen.
Blandas med musik hela kvällen.

LÖRDAG
För ett rött Europa!
Möte med Alain Krivine och
Tomas Johansson
Lördag 16 juni 15.00
Folkets Hus, Järntorget

För en socialistisk värld!
Lördag 16 juni: 16-18, Schillerska
gymnasiet, aulan
Rättvisepartiet och CWI arrangerar
möten även på RS´ tält vid Fritt
Forum under helgen, bl a:
14 juni kl 14 ”Bush not welcome”
15 juni kl 16 Miljö och atomtransportena

LÖRDAG-SÖNDAG
SAC:s tält
16-17 juni. Non-stop utställning
film och utställningar,

against “Free” Trade and WTO
SAC Syndikalisterna.
European Futures Congress
har ordnat flera rullande EU-kritiska konferenser i Östeuropa. I år ordn
de bussartill Göteborg från Balkan och Baltikum och kommer bl.a a
diskutera EU:s östutvidning. För info kontakta: Ulla Klötzer, Alterna-tiv
to EU. E.mail: ullaklotzer@yahoo.comphone/fax: +358-9-81 01 6 /
Lea Launokari , Women for Peace Kaksosmaki 24, 02400 Kirkkonumm
FINLAND E.mail: lea.launokari@nettilinja.fi

SÖNDAG
Antirasistiskt Forum
kl 10.30 - 12.30 Gränser för vem?
Fritt Forum- SAC-tältet
kl 13.30 - 15.30 Hur går vi vida-re?
-Fritt Forum. Stora tältet
European Futures Congress
FORENOON 09.00 – 12.00
Visions for a democratic society
Referendums
AFTERNOON 14.00 – 17.00
Post-Nizza Challenges and visions
for Another Europe
Nordisk Folkriksdag- Norden som
framtidsverkstad
Utställning i eget tält på Fritt Forum
14-17 juni
Söndag:15.00 - 18.00
Några av utställarna berättar
Vätgasdrift, Kristallisationsmetoden, Ekobanken: Om finansiering
på mänskliga villkor; Datautbildning
för obemedlade flickor i Calcutta ett privat initiativ med egen växtkraft; . Nordiskt samarbete i bolagsbevakning; Interaktiv Representativ Direktdemokrati - en metod för
internationell fördjupad demokrati;

MÅNDAG
Nordisk Folkriksdag
Sjöofficersmässen, Spårvagn 4 til
Nya Varvet.
10.00 -14.00
Läget för de nordiska länderna u
från vår EU-kritik; Att bevara bi
logisk mångfalden genom att
makten från de transnationel
företag som säljer utsäde f
engångsbruk ; Ekojordbruk på Hai
Ökad ekologisk anpassning oc
minskad sårbarhet - samma åtgä
der?
15. 00 -18.00
”Pengar som rostar” : paneldeba
Omstilling til en baeredykt
fremtid; Fremtidens Ökosamfunn

TISDAG
Nordisk folkriksdag
10.00 Nordiska modellen, EU-hote
historia, nuläge och framtid
möjligheter
Alternativt Nordiskt Råd. Beräkna
sluttid 15.30

Transportöransvar
Senare i vår ska förslag preciseras
till gemensamma lagar och regler för
flyktingpolitiken i EU-länderna.
Med Schengenkonventionen och
Dublinavtalet finns steg i riktning
mot en sådan: en flykting får bara
söka asyl i ett första EU-land, ett
gemensamt flyktingregister har
upprättats och transportöransvar för
att flytta ut gränserna och försvåra
inresor har genomförts, men
fortfarande skiftar flyktingpolitiken
betydligt mellan länderna. 2004 ska
en harmoniserad flyktingpolitik vara
genomförd.
Den franska regeringen har
föreslagit att det ska bli straffbart att

realistiskt alternativ för miljoner
som flyr, men nekas asyl och
rättigheter i Europa, hotas inte av
utlovade krafttag mot trafficking.
En politik som gav rättigheter åt
de rättslösa, asyl åt de asylbehövande och utbildning åt de outbildade
skulle strypa människohandeln och
skola en välbehövlig modern
arbetskraft.

Sluter portarna
Dit syftar inte EU. EU sluter
portarna åt de flyktinghärdar de
själva skapat. Talande är att Jugoslavien och Irak toppade listan över
länder varifrån människor sökt asyl
i EU, länder som EU-bomber
förstört och EU-sanktioner isolerat.

Demonstrationen i Nyköping under EU-utrikesministermötet var en av
många protester under Sveriges ordförandeskap detta halvår.

9 juni 10:00-16:00
10 juni 10:00-16:00
11 juni 10:00-16:00
12 juni 14:30-20:00 (OBS!)
13 juni 10:00-16:00
14 juni 10:00-16:00

Nätverket Gbg 2001
inbjuder till
seminarier på Folkets Hus
15 juni.
13:00 – 13:45 EMU Sören
Wibe och Eva-Britt Svensson.
14:00 – 14:45
Schengenavtalet Per Gahrton
och Ågot Valle.
15:00 – 15:45 Militariseringen av EU Jonas Sjöstedt
och Lave Brouch.
16:00 – 16:45 Vart är EU på
väg? Jens-Peter Bonde och Jan
Myrdal.

Mer information om ickevåldsträningarna finns på vår hemsida.

Göteborgs ickevåldsnätverk är ett
nätverk med aktivister från många
olika grupper och gräsrotsrörelser
som främst arbetar utomparlamentariskt. Under EU-toppmötet
den 15-16 juni vill vi göra Göteborg
till en folklig politisk arena där vi i
ord och handling visar vilken värld
vi vill ha..
Ickevåldsträningar
Inför EU-toppmötet anordnar vi därför en mängd ickevåldsträningar i
Annedalsgården, Karl Grimbergsg.
52. Ta spårvagn 2 till Seminariegatan.
Vi tar ut en frivillig avgift för
träningarna. Anmälning är önskvärd.

Tältläger
Tältläger, med start den 5:e juni. På
tältlägret kommer det att hållas diskussioner om Europas framtid, det
kommer att planeras aktioner, hållas workshops o.s.v. Tältlägret kommer även att fungera som en sambandscentral för ickevåldsaktivister
under toppmötet. Vårt mål är
att upprätthålla tältlägret till EUtoppmötets slut. Alla är välkomna till
tältlägret! Ta gärna med egna tält!

Göteborgs ickevåldsnätverk:
ickevald@goteborg.utfors.se
Tfn: 0736-17 96 60. Hemsida:
http://www.ickevald.org.

Allmänt om J15 - den 15 juni
arrangör: Nätverket Gbg 2001

Fredagen den 15 juni planeras olika
aktioner mot EU- toppmötet.
Ickevåldsnätverket planerar en
aktion för att symbolisera hur folket
utestängs från det område där de
viktiga besluten fattas.
Globalisering underifrån och de vita
overallerna planerar att med

fredliga medel försöka komma in på
området. http://www.j15.org,
Massaktionslista:
massaction-gbg2001-subscribe@yahoogroups.com.
Bl a RS och IS planerar
Antikapitalistmarschen, också efter
fredagens protestmöte

plats under minst ett år. Redan innan
kan styrkan vara igång. I ett typfallsscenario laborerar EU med ett krig
400 mil från Bryssel. Ingen geografisk begränsning finns angiven.
60 000 trupper och bl a 400
spanings- och stridsplan ska kunna
mobiliseras ur en pool med drygt 100
000 soldater. Den svenska delen av
insatsstyrkan är 1 900 svenska
soldater, 50 stabsofficerare, ingenjörskompani, ubåt med förband, två
korvetter med förband, sjöröjningsförband, fyra Herkulesplan, fyra
Viggenplan och från 2004 åtta JAS
Gripen. Tyskland, Storbritannien
och Frankrike ska stå för nära 40 000
(13 500, 12 500 respektive 12 000)
av de totalt 60 000 trupperna.

Kärnvapenmakt
Den franske presidenten Chirac har
anklagat Bush för att han med sitt
missilprogram “inte kan misslyckas
med att återlansera rustningskapplöpningen i världen.“ Han bör
ju veta: 1995 genomförde Frankrike
kärnvapenprovsprängningar i Stilla
havet, vilket möttes av väldiga protester över hela världen.
Kampen mot svenska kärnvapen –
som statsminister Erlander ville ha
– var en av 50-talets största politiska
frågor. Då föll projektet på det
omfattande folkliga motståndet. Med
EU:s militarisering blir Sverige nu
en del av en kärnvapenutrustad
militärmakt.

Vi vill inte ha ett Europas Förenta Stater
Vi tycker att vi på nationell nivå ska besluta om:
– ekonomisk politik
– försvarspolitik
– jordbrukspolitik
– utrikespolitik
– asylpolitik

Under en Natostyrd övning i Ukraina förra året agerade svenska
soldater lokalbefolkning som trakasserade amerikanska soldater.

Ute i naturen - Inne i miljödebatten
Fältbiologerna är en partipolitiskt
och religiöst obunden natur- och
miljöorganisation för ungdomar
mellan 7 och 25 Âr. Utan vuxna
ledare är vi ute och kollar på
fåglar och växter. God miljö är

välfärd och en gemensam rättighe
för alla på jorden.
Vill du bli medlem? Sätt in 20 k
pÂ pg. 776482-2
Tfn 08-315634.
Hemsida www.faltbiologerna.se

Vi tycker:
att Sverige ska lämna EU
att alternativet till EU är
mellanstatliga frihandels & samarbetsavtal
För övrigt anser vi att EU ska upplösas

Tycker du som vi? Bli medlem
www.mp.se
www.gu.mp.se

Mudi Mums guiden 2001
Mat utan djurindustri Mat utan
multinationella storföretag.
Bästsäljaren i uppdaterad upplaga
Köpguide i fickformat+32 sidors
häfte. Pris: 30 kr
Beställs från
Miljöförbundet Jordens Vänner
Box 7048, 402 31 Göteborg
Tel: 031-12 18 08
Fax 031-12 18 17
www.mjv.se
E-post: info@mjv.se

Gör Göteborg till motståndets stad – kontakta oss
Göteborgsaktionen 2001 - www.gbg2001.org, info@gbg2001.org
Huvudcentral Hvitfeldska ,13-17 juni, 031-7786499.
Kansli: 031-701 03 16
Brev skickas till GBG2001 c/o MJV, Box 7048, 40231 Göteborg
Information om demonstrationen 16 juni: demo@gbg2001.org
Få våra pressmeddeanden:pressinfo-gbg2001subscribe@yahoogroups.com
Få våra nyhetsbrev : gbg2001-nyhetsbrev-subscribe@yahoogroups.com
Beställa flygblad affischer och masstidningar: propaganda@gbg2001.org
Hjälpa till: (vid informatinsbord, tidningsutdelning aktivist@gbg2001.org
Boende/Accommodation Tel. 031-711 03 41, stay@gbg2001.org
Mobiltelefonnummer för info om boende i sista stund kommer att
publiceras på hemsidan. Boende kommer att ske på skolgolv, medtag
sovsäck och liggunderlag. 50:- för vuxna, 30:- för ungdomar (>20 år)
Rättshjälp/Legal advice Tel. 031-711 87 16,
Fax. 031-701 03 28 till Göteborgsaktionen 2001, Attac och IMC

:
Attac tel. 031-774 15 00,
Fritt Forum vid Pustervikskajen, www.forumgoteborg.org
Indy Media center -Alternativ nyhetsbevakning: www.indymedia.org
Miljöförbundet Jordens Vönner: 031-121808, 128042,www.mjv.se,
Syndikalistisk Forum, Järntorgsgatan , 031-711 23 04
För information om fredagens demonstration mot EU och EMU mm
Nätverk Göteborg 2001, Folkets Hus, Järntorget 031-701 01 77

