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”Vi bär en n
y värld i vår

a hjärtan”, ”
lev som du 

lär”.  De här
 är ord 

som vi uppr
epar och kä

nner igen, m
en vad men

ar vi egentli
gen?

När vi jobba
r mot ett fria

re och bätt
re samhälle

 byggt på j
ämlikhet, 

solidaritet o
ch gemens

kap så ham
nar vi ofta i

 samtal om
 att vi måst

e 

bygga vårt
 motstånd p

å modeller 
och interak

tionssätt som
 är i linje 

med det vi 
vill se mer a

v i framtide
n. Om vi se

r till den de
l av vår 

aktivism som
 bygger up

p saker så s
tämmer de

t. Men vad
 händer nä

r 

aktivism som
 bygger up

p saker så s
tämmer de

t. Men vad
 händer nä

r 

vi måste riv
a ner för at

t bygga up
p? När vi m

åste förstör
a för att få 

utrymmet a
tt skapa? N

är vi måste
 försvara de

t vi redan b
yggt? Eller 

när något s
om komme

r förstöra fra
mtiden må

ste stoppas
?  Vad 

spelar ett m
oraliskt ställ

ningstagand
e för roll om

 det förlama
r oss?

Vi behöver
 prata om v

ad prefigur
ativ politik f

aktiskt är. V
i kan börja 

Vi behöver
 prata om v

ad prefigur
ativ politik f

aktiskt är. V
i kan börja 

med ett en
kelt tanke e

xperiment. 
Föreställ dig

 att statskap
italismen 

har försvunn
it. Oavsett o

m det var p
å grund av

 våran revo
lution eller 

en naturkat
astrof så stå

r vi inför situ
ationen att

 den gamla
 världen är 

borta, och 
här står vi m

ed våra kol
lektiv, grupp

er, arméer,
 kriminella 

nätverk och
 så vidare.

Vad fan gör
 vi då? Svar

et är att uta
n en välutv

ecklad ana
rkistisk 

ekologi bes
tående av 

anarkistiska
 institutione

r, praktiker,
 industrier 

ekologi bes
tående av 

anarkistiska
 institutione

r, praktiker,
 industrier 

och resurse
r så kan vi in

te göra nåt
. 

Stat och kap
ital hindrar o

ss konstant 
från att fakti

skt bygga d
et vi 

behöver oc
h vill ha i vå

ra liv.
behöver oc

h vill ha i vå
ra liv. Deras

 platstagan
de visar ing

en hänsyn 

till vad polit
iskt lärda ka

llar för "pref
igurativ pol

itik". För att 
få plats att 

vara självfö
rvaltande o

ch fria från 
förtryck så ä

r det vara h
elt omöjligt

 

att vara en
bart kreativ

a och skap
a oss ur pro

blemet. Vå
r kreativitet

 

och våra b
ehov komm

er oundvikli
gen möta s

tatligt eller 
kapitalistisk

t 

militant mo
tstånd förr e

ller senare. D
et finns mån

ga människ
or som 

köpt våra fö
rtryckares id

é om att vi m
åste göra m

otstånd på s
ätt som 

är fredliga, 
och som dä

rför inte hota
r makten.

är fredliga, 
och som dä

rför inte hota
r makten.

För att upp
nå våra må

l måste vi sl
åss för dem

, de stridern
a kommme

r 

inte vara tre
vliga, eller r

oliga. De ka
n inte helle

r vara prefig
urativa, för 

spelplanen
 inte tillåter 

det. 

Prefiguratio
n är boksta

vligen hjärt
at av vår re

volution, m
en det är p

å 

samma gån
g inte det e

nda som be
tyder någo

t. 

Vi måste for
tfarande slå

ss för att hin
dra de värst

a effekterna
 av 

kapitalisme
n ruttnande

 kadaver.

Nattsvart är en verkstad och ett 
revoltionärt 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, 
pparlametarismens genomgående 
borgerliga politik och 
västerländsk vit kultur. 

När vi har öppet har vi ett 
tryckeri, ett gym, freeshop, ett 
kök, ett bibliotek och mycket 
mycket mer. 

VVi kommer snart bjuda in till fler 
slags aktiviteter, exempelvis 
workshops och utbildningar om 
avskaffandet av snutväsendet.

NåNågon gång kring april månad så 
kommer vi köra en workshopserie 
om anarkismen som ideologisk 
rörelse.


