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Workshop- & skillsharing-event: Inkscape och GIMP. Vi lär oss 
att illustrera propaganda!
Ta gärna med en dator om du har en och ladda ner 
Inkscape/GIMP innan. (Inget internet på Nattsvart för tillfället)
Föranmälan via mail, begränsat med platser.
När är det? Fredagen 21/5 18.00.

Zapatister till stockholm
I sommar kommer en delegation från Zapatist-rörelsen i Chiapas 
att besöka det så kallade “europa” för att stödja och interagera 
med gräsrotskamper och vänsterrörelser. Det är nu 500 år sedan 
spanjorernas invasion av aztekernas rike fullbordades, och den 13 
augusti var dagen då de erövrade Tenochtitlán, aztekernas 
huvudstad. De planerar att även invadera Sverige och några 
personer som är engagerade i Nattsvart kommer att vara med för 
att koordinera ett besök till Stockholm om EZLN-medlemmar 
kommer hit. Maila/ring/kom förbi Nattsvart om du vill vara med 
i planeringen!

Atletiska Klubben
Atletiska Klubben är en träningsgrupp som ställer frågorna:
‘vad har fysisk träning med ett communitys självförsvar att göra?’
‘Hur kan vi flytta välmåendet som kommer från träning på 
individnivå till nåt mer kollektivt?’ och mycket mer…
Vi har varit tysta under pandemin med små interna 
träningstillfällen. Snart tycker vi att det är dags att öppna upp lite 
och släppa in flera. Vi har självförsvarspass på tisdagar kl 18:30. 
Om du vill delta föranmäler du dig via nattsvarts mejl: 
nattsvart_verkstad@riseup.net. 
Vill du föreslå träningstider eller ideér kan du bara mejla oss och 
så kan vi försöka bemöta behovet. Obs vi måste begränsa antalet 
på mattan pga pandemin.

Circle A
Circle A är ett odlingsprojekt med anarkistiskt fokus.
Efter en ganska dryg och kall vår har vi byggt ut odlingsytan och 
kommit igång med odling. Nu finns det spenat, grönkål, 
koriander, trädgårdsmålla, bönor, gräslök och många små 
överraskningar i jorden hos oss. Mindre tåliga grönsaker kommer 
flytta ut snart!
Vill du komma i kontakt med gruppen kan du dyka upp på en 
arbetsdag som publiceras på både nattsvarts och Circle A’s 
instagram konto.

Tryckverkstan
För grupper eller projekt som är intresserade av att använda 
tryckverkstan, hör av er till nattsvart_verkstad@riseup.net .

NAttsvart Verkstad

Trygghet är ett sånt där ord som liksom 
kastas runt i det publika när en vill ha 
stöd för sin sak. Alla vill väl ha trygghet? 
Men från vaddå? Vad är trygghet?
 
När någon dinglar trygghet framför dig, tänk på att 
den som dinglar löftet framför dig definierar tryggheten. 
För oss är tryggheten detsamma som tillit till 
varandra och tron på det gemensamma, inte 
exklusionen av “den andre” för att “säkra” det 
som är “vårt”. Men det är också distansen till 
staten, makten, monopolet, polisen, 
migrationsnämnden, myndigheterna och de som 
försöker få oss att vara “normala” eller straffar de 
som ses som “onormala”. 
“Normal” är ett ord som för många signalerar 
trygghet och ger en känsla av att allt är som det 
ska. För oss är det tvärt om, det “normala”  är 
inte “normalt”. Det “normala” går hand i hand 
med rasism, sexism, hierarki, lönearbete, 
skönhetshets, funkofobi, transfobi, med mera: 
kort sagt rädslan för allt som ses som “de andra”.
Far åt pipsvängen med det normala och den 
neoliberala tryggheten.

Om trygghet

nattsvarts väggtidning - kom och hämta din kopia på nattsvart verkstad - sätt upp där du bor eller är

Nattsvart är en fristad och ett revolutionärt 
anarkistiskt rum. Vi strävar efter att bygga 
infrastruktur och praxis för att skapa nya 
sociala relationer som kan ge ett riktigt 
alternativ till kapitalism, polis, borgerlig 
politik och västerländsk vit kultur. När vi har 
öppet har vi ett tryckeri, ett gym, en freeshop, 
ett kök, ett odlingsprojekt och mycket mycket 
mer. Vi kommer snart bjuda in till flera slags 
aktiviteter inklusive workshops och 
utbildningar om avskaffandet av snutväsendet.
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