Stöd till två konflikter runt knuten

Kampen för ett drägligare samhälle pågår inte bara långt borta i en annan del av världen. Det är i vår vardag
som möjlighet till framsteg finns. Kan vi förändra hur våra arbetsplatser funkar, vilken funktion skolan fyller,
vem som tjänar pengar på vår hyra och hur våra bostadsområden ser ut - då kan vi förändra allt! Därför menar
vi att det är viktigt att hela tiden stödja de som exeperimeterar med olika sätt att ta tillbaka makten över våra
liv. Vi ger vårt fulla stöd, och hoppas att alla läsare också gör det, till den nya husockupationen i Lund, men
även till de 26 åtalade strejkvakterna i Malmö.

Solidaritet med det 26 åtalade strejkvakterna
VirVelVinden Lund, stödjer de 26 kamrater
som måndagen den 3 november 2008
kommer att åtalas för att deltagit i en facklig blockad mot restaurangen Izakaya Koi i
Malmö. Detta är ett historiskt åtal eftersom
det är en av de första gångerna i modern
tid som inte bara polisen sätts in mot en
facklig konﬂikt, utan också fackföreningen
sedan hamnar inför domstol. Därför är
detta ett åtal mot hela arbetarklassen.

Stöd husockupanterna på Kävlingevägen genom att komma förbi med möbler eller
husgeråd du inte behöver eller hjälpa dom att rusta upp huset. Glöm inte att gå i
demonstrationen för ”bostad åt alla” på lördagen den 2:a oktober. Samlingen är på
stortorget klockan 18.00.

Lördagen den 11 oktober 2008 ﬂyttade
ett tjugotal av våra kamrater in i en villa
i Lund mitt under brinnande bostadsoch ﬁnanskris. Mats Helmfrid (m),
kommunstyrelsens ordförande i Lund
menar att det hela är ett missförstånd,
att villan ska rivas till förmån för
studentbostäder och radhus (WtF?!),
och möjligen kan det vara så i Mats
Helmfrids kvarter att bostadskrisen
är ett ”missförstånd” entreprenörer
emellan. Men bostadskrisen för
studenter, ungdomar och arbetslösa
i Lund är inget missförstånd, den
talar sitt tydliga språk i form av
andrahandskontrakt, hyreshöjningar,
sunkiga studentbostäder och
omvandlingar av hyresrätter till
bostadsrätter det är med andra ord
inget missförstånd utan ett regelrätt
klasskrig uppifrån.

Stöd det åtalade strejkvakterna genom att visa att du står bakom. Skriv till malmo@sac.
se eller åk till Malmö under rättegången och stöd de åtalade. Vi samlas måndagen den 3
klockan 8.00 på Lunds C för gemensam resa. Du kan också sätta in pengar på PG 80 99 23-6

Under de senaste åren har priserna
på bostadsrätter fullständigt stigit
entreprenörerna (läs: tjuvarna)

Som att det inte räckte med att polisen
bröt upp blockaden och pepparsprayade
blockaddeltagarna vid Izakaya Koi. Nu

försöker åklagarmyndigheten åtala deltagarna och inte nog med det, de försöker
ta våra fackliga rättigheter ifrån oss. Men
både borgerligheten, polisen och åklagarmyndigheten har glömt bort det faktum
att vi alltid har kämpat för våra rättigheter
– och kommer att fortsätta att göra det
– oavsett om man åtalar några av oss.

Ockupera mera! Delta i husokcupationen smultronstället.

Solidaritet med Malmö26! Om det är
någon som på måndag borde torka pepparsprayen ur ögonen och åtalas, så är det
poliserna som bröt blockaden och åklagare Mats Svensson. Han borde skämmas!

Konkret solidaritet!

åt huvudet. Fler bostadsrätter än
hyresrätter har byggts och priserna
på både hyresrätter och bostadsrätter
har stigit explosionsartat. En
explosion som nu sprängs i ansiktet
på entreprenörerna själva i form av
kapitalets inneboende kriser och i form
av det enda rimliga alternativet som
vanliga människor utan pengar ställs
inför att tillbaka det som är deras.
Vi, Virvevinden, stödjer våra kamrater
som nu har ﬂyttat in i Smultronstället.
Vi ser det som den enda utvägen på
de problem som kapitalet skapar åt
sig självt och åt oss. Inga löften ifrån
politiker kan rädda oss, inga banklån
eller krispaket. Medan Mats Helmfrid
gör detaljskisser på radhus och väntar
på att byggpriserna ska sjunka har våra
kamrater i Smultronstället har gjort det
enda rimliga: ﬂyttat i ett hus och gjort
det till sitt eget.

Aktuellt
Fredag 31/10
Aktion mot privatisering av
vården och ”Vårdval Malmö”.
Samling 16.30 utanför
Capio Cityklinik (vid
Hansakompaniet), Malmö. Se
www.alltatalla.com
Lördag 1/11
Då är det dags för
demonstration i Lund för
bostäder åt alla på Stortorget
med samling kl. 19.00. Kom
dit och kräv hus och stöd
Smultronstället. Se www.
motkraft.net
Lördag-söndag 1-2/11
Klasskampskonferens i Malmö.
Strejkskola, vårdstrejken bortom
strejkandet, föredrag om ”facklig
och utomfacklig klasskamp”,
”förortsupproret i Frankrike
2005”, ”hur tänker chefer?”,
”kapitalismen i kris”. Plats, Panro,
St Gertrudsgatan i Malmö
(nära Caroli). Mer info: www.
motarbetaren.se/vm/

Måndag 3/11
Följ med till Malmö och stöd de
26 åtalade strejkvakterna under
rättegången. Samling 8.00 på
Lunds C. www.sac.se
Söndag 30/11
Se till att hålla Lund fritt från
nazister! Håll utkik efter mer
information längre fram.

Varje onsdag:
Öppen studiecirkel på India
Däck Bokcafé. Gratis texter
ﬁnns uppkopierade på caﬀéet.
St Algatan 3.
Varje Söndag i November:
Filmvisning på Smålands Nation från 13.00 om husockuopationer. Kastanje G 7, gratis
inträde, billig ﬁka.
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