
Zapatisterna lever en annan revolution, men de kan 
inte rädda världen själva. De har kommit till europa 
för att möta “det andra europa”, rebellerna. 

Här ser de många rebeller med mycket hjärta, men de ser också 
mycket splittring och gränsdragningar mellan de olika kamperna.

Vi lever i ett samhälle som är skapat genom revolution. Kapitalism är i sin 
essens en revolution genomförd av borgarklassen. Det är en revolution som 
hämtar sin kämpaglöd i girighet, själviskhet,egendom, hämnd och maktobalans. 

OM REVOLUTION

Det är och har varit en uppgörelse med aristokratin, genom att hävda “allas rätt 
till rikedom” (ett logiskt felsteg som alltid leder in i socialdarwinism, 
ojämlikhet och ekologisk kollaps). Det är i grunden en moraliskt korrupt 
och antisocial revolution.
Det var en revolution sprungen ur girighet och djupt hat för all olikhet; sprungen 
ur kolonialism och profithunger. Men, det finns en annan revolution, en kamp för 
livet. Europa har just nu besök av kamrater som skapat autonomi och frihet, 
kolonialismen till trots. De är här 500 år efter det att konkvistadorerna från 
europa invaderade mexico, genomförde  folkmord och urlakade all färg, allt liv. 

Det är tydligt att det finns en kam
p för livet, en kamp 

som står emot kapitalismen och sta
ten, som bara kan 

vinnas genom att vårda vår mångfal
d och olikhet. 

Vi måste skapa en ny värld utav många världar, 
emot den månghövdade hydran.

NOVEMBER 2021

Nattsvart är en fristad och ett 
revoltionärt anarkistiskt rum. Vi 
strävar efter att bygga 
infrastruktur och praxis för att 
skapa nya sociala relationer 
som kan ge ett riktigt alterna-
tiv till kapitalism, polis, 
parlametarismens genomgående 
borgerliga politik och väster-
ländsk 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 bjuda in till flera slags aktivi-
teter inklusive 
workshops och utbildningar om 
avskaffandet av snutväsendet

Nattsvart in November

Mondays: 18.00 - 20.00, 
EEveryone is welcome to help them-
selves to some of the basic necessi-
ties of life. We can offer a place to 
cook, get some free food, a place to 
shower and clean up, a spot to rest 
for a bit, and also possibly a way 
to find some more tools that can be 
useful in dealing with life outside 
the walls of Nattsvart. 

Tuesdays: 18.00
Athletics Klub training sessions, 
limited spots, email to RSVP
nattsvart_verkstad@riseup.net 

For more info check out 
nattsvartverkstad.noblogs.org


