
J
U
N
I

A

Atletiska Klubben
Vi har självförsvarspass på tisdagar kl 18:30. Om du vill delta 
föranmäler du dig via nattsvarts mejl: nattsvart_verkstad@rise-
up.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.
Vi har tränat mycket grundtekniker under Maj, men har hunnit 
med att träna olika sätt att bemöta attack på ett flexibelt sätt. 
Folk som har sparrat känner till frustrationen av att inte komma 
nånstans eftersom det aldrig blir nån öppning. Vi försöker tränar 
och utförskar just den där frågan när vi hinner.

NAttsvart Verkstad

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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Circle A
Circle A är ett odlingsprojekt med anarkistiskt fokus.
Vill du komma i kontakt med gruppen kan du dyka upp på en 
arbetsdag som publiceras på både nattsvarts och circle A’s insta-
gram konto.

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

Om(o)säkerhet
Detta tar sig oftast uttryck i att snuten, bärar-
na av våldsmonopolet, finns i närheten. Deras närvaro 
innebär i princip aldrig trygghet för fattiga, rasifierade eller utstötta. Det rör sig 
nästan alltid om att de skall skydda företag eller kapital på olika sätt. Det är uppenbart 
att straffsamhällets säkerhet handlar om vräkningar, tiggeriförbud, konstant övervakning 
och att hindra arbetarklassen från att leva sina liv. Inget av de sakerna bygger trygghet, 
det som verkligen bygger trygghet är när vi går samman och bygger kollektiv styrka.

Polisens jobb blir alltid lättare när befolkningen har 
färre rättigheter. Givetvis hävdar de alltid att så 
inte är fallet och att de är precis som vilken 
myndighet som helst med medborgarens bästa som enda 
intresse. Rättigheter i sig är inte självklara, de är 
inte bara där som stabila företeelser, rättigheter är 
aldrig garanterade, snarare bör en se dem som 
konfliktlinjer. Kampen utkämpas mellan å ena sidan 
staten, polisen och “rättsväsendet” och 
samhällsmedborgare, papperslösa och oönskade å 
andra sidan. Rättigheter finns där för att skydda de 
redan priviligierades rättigheter från förändring, 
med andra ord från de rättslösas krav på rättigheter. 
Staten ser rättigheter som något som drar en gräns 
mellan “sina medborgare” och “de andra” – 
de rättslösa, fattiga och oönskade – vi.

Förra månaden så närmade vi oss begreppet trygghet. “Trygghet” är, 
när man skrapar på ytan, en chimär. Tätt kopplat till trygghet är 
ordet “säkerhet”. När samhället pratar om säkerhet, så betyder det 
allt som oftasts att rika människor skall slippa se eller bemöta 
mindre rika människor.

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. De planerar att även 
invadera Sverige och några personer som är engagerade i Natts-
vart kommer att vara med för att koordinera ett besök till Stock-
holm om EZLN-medlemmar kommer hit. Maila/ring/kom förbi 
Nattsvart om du vill vara med i planeringen!


