”Vi litar inte på politiker, vi litar på oss själva.
Vi arbetar med en mängd olika metoder och strategier för att
genomdriva våra mål. Solidariteten är vår största styrka och vi
tolererar varandras olikheter. I gruppen finns både tonåringar
och medelålders, de som jobbar och de som pluggar.
Till skillnad från många andra vänstergrupper sätter vi inte
teorierna och snacket främst. Viktigast är vad vi gör och vad
det leder till.” - Virvelvinden i tidningen Brand (-04)

Till dig som funderar på att bli
medlem i Virvelvinden
*Uppdaterad på Virvelvinden’s årsmöte 15/1 - 2011

Email: vvv@virvelvinden.net

Hemsida: www.virvelvinden.net

Virvelvinden

Det här häftet riktar sig till dig som funderar på att bli medlem i Virvelvinden.
Vi hoppas att du ska få en bild av vad Virvelvinden är för grupp, vad vi gör, hur vi gör det och
varför. Häftet innehåller därför vår plattform och ett strategiskt ramverk som vi tagit fram för
våra långsiktiga mål och medel samt ansvarsområden från år 2010. I texten som följer kommer du att få reda på lite kort om hur Virvelvinden fungerar organisatoriskt och hur du går
med.

Autonom socialistisk grupp

Virvelvinden är en autonom socialistisk grupp som finns i Lund. Virvelvinden startade 2003
och traditionellt sett så har vi haft huvuddelen av vår verksamhet på Norra Fäladen. Vi arbetar också i hela Lund och ser oss som en del av det som ibland kallas den autonoma
rörelsen i Lund. Till den brukar grupper som till exempel Syndikalistiska Ungdomsförbundet
Lund och Första Linjen räknas. Det är också en del av våra mål och vår strategiska planering att göra saker i Skåne, Sverige och norra Europa. Om allt detta kan du läsa i dokumenten
som presenteras i detta häfte.

Så blir du medlem

Första steget för att gå med i Virvelvinden är att komma på ett av våra möten. Virvelvinden
har möten varje tisdag klockan 19 på Café India Däck på Stora Algatan 3 i Lund, bakom
Kulturen. Kom på ett möte och prata med oss, berätta vem du är och varför du vill gå med
så ska vi se till så att du kommer in i gruppen och får en ännu klarare bild av hur vi arbetar.
Medlem blir du efter att ha deltagit på tre möten eller aktiviteter som Virvelvinden organiserar
samt betalat medlemsavgiften som är 1% av din inkomst efter skatt. En förutsättning för att
kunna delta i vårat arbete är också att du ställer dig bakom plattformen och vårt strategiska
ramverk. När du gjort detta kan du börja fundera på vilken avdelning du vill gå med i.

Virvelvindens organisatoriska uppbyggnad

Virvelvinden har under de senaste åren genomgått vissa förändringar till följd av att vi blivit
allt fler medlemmar. Virvelvinden har ökat i medlemsantal med ett par hundra procent under
de senaste åren. Internt är vi uppdelade i två avdelningar. Alla är med i Virvelvinden oavsett
vilken avdelning man går på möten med. Avdelning 1 har möten tisdagar ojämna veckor och
avdelning 2 tisdagar jämna veckor men som sagt, du behöver inte ta ställning till vilken avdelning du ska gå med i nu. Kom gärna på möten med båda avdelningarna. Var åttonde vecka
har Virvelvinden stormöten till vilka alla medlemmar kommer. På dessa möten diskuterar vi
avdelningarnas ansvarsområden och samordnar våra aktiviteter. De olika avdelningarna har
egen bestämmanderätt inom ramen för våra gemensamma överenskommelser som sammanfattas i plattformen, det strategiskt ramverket och avdelningarnas ansvarsområden. En
gång om året har vi årsmöte för att diskutera långsiktig strategi och välja kassör, mailansvarig
och web-ansvarig. Virvelvinden är en grupp som det händer mycket i just nu och du kommer
att mötas av mycket aktivitet. Vi hoppas att du kommer att trivas.
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Historia

Efter EU-toppmötet 2001 växte Lunds autonoma rörelse samtidigt som många upplevde ett
visst problem med att åka runt på olika internationella möten när våra problem många gånger
också ligger så nära oss. Kortfattat kan det beskriva den situation som Virvelvinden föddes
ur.
Virvelvindenbladet är vårt informationsblad som vi skriver själva och det trycks på tryckeri.
Det är och har varit grundläggande för Virvelvindens verksamhet och har getts ut sedan starten 2003. Vi delar fortfarande ut det på Norra Fäladen där vi etablerat oss och folk vet vilka
vi är. Bladet kan beskrivas som den kanal där vi beskriver våra erfarenheter av klasskamp
och klasskonflikt. En gammal slogan för bladet och Virvelvindens hemsida är ”Läs om fiender
och hjältar i vår vardag”. Bladet kan beskrivas som grundläggande i vår verksamhet då det är
den aktivitet som stått för kontinuiteten i vårt arbete sedan starten. Utöver bladet har vi gjort
massor med olika saker: Arbetet kring demonstrationerna på 1:a maj och 8:e mars har varit
centralt och Virvelvinden är en av grupperna bakom uppkomsten av demonstrationen som
kallas ”Revolutionär första maj” som för första gången gick 2004.
Under Virvelvindens första år arbetade gruppen en del med protesterna mot Irakkriget och
deltog även i kampanjer mot H&M´s sexistiska reklam. Vi har deltagit i fackliga konflikter och
blockader som till exempel kommunalstrejken 2004 eller fackföreningen Syndikalisternas
blockad mot café Lundagård 2006. Vi har deltagit i arbetet kring olika ockupationer, ockupationsfestivalen och även anordnat så kallade stödfester för att finansiera dessa. Vi har också
arbetat mycket antirasistiskt/antinazistiskt och vi är mycket stolta över det vi åstadkommit.
Sedan starten 2003 har vi arbetat med att stoppa nazister och deras aktiviteter i Lund, nu
senast den 30 november 2008 då 1000 personer samlades till en rörlig blockad.
I perioder har även mobilisering kring protesterna runt ungdomshuset i Köpenhamn 20062008 samt de antinazistiska demonstrationerna och blockaderna i Salem utanför Stockholm
2002-2008 hört till våra aktiviteter. Inför EU-valet 2004 delade vi ut 10 000-tals klistermärken
med texten ”Ingen rasistisk reklam” att sätta ovanför sitt brevinkast. I år, 2010, har vi återigen
beslutat oss för att dela ut sådana klistermärken. 30 000 klistermärken med tillhörande foldrar
kommer under sommaren att delas ut och vi hoppas kunna göra det omöjligt att vara
sverigedemokrat i Lund.
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PLATTFORM
• Vi är en socialistisk organisation.
• Vi ser oss som en del i en internationell rörelse.
• Vi motsätter oss dagens kapitalistiska samhälle som vi med revolution vill ersätta med ett
klass- och statslöst samhälle.
• Vi eftersträvar jämlikhet och bekämpar därför exempelvis rasism, sexism och homofobi.
• Vi ser staten som en del av kapitalismen och arbetar därför utanför partisystem, riksdag
och regering.
• Vi kämpar på många olika sätt, låter inte lagen begränsa oss och tar inte principiellt
avstånd från våld som politisk metod.
• Vi organiserar oss demokratiskt och strävar efter att alla medlemmar ska vara delaktiga
och kunna göra sin röst hörd.
• Vi är solidariska med Virvelvinden och alla medlemmar i Virvelvinden.

Strategiskt ramverk
Virvelvindens långsiktiga mål är att bygga en revolutionär rörelse i Lund och världen. Vi tror
att den autonoma rörelsen måste använda sig av tre olika slags metoder för att kunna bli en
del av en sådan större samhällskraft: när normalisering i samhället, sammanlänkning mellan kämpande grupper och direkt deltagande i klasskampen samverkar på ett genomtänkt
sätt kan vi raskt röra oss närmre vårt mål.
Med normalisering menar vi att människor i vår omgivning bör vara medvetna om vad den
autonoma rörelsen är, vad vi gör och hur de kan skapa sig en relation till oss, samt att
poliser, politiker, chefer och företagsledare i så stor utsträckning som möjligt ska behöva ta
hänsyn till oss i sin planering. Normalisering skapas huvudsakligen genom populistisk och
lättillgänglig masskommunikation så som demonstrationer, öppna möten, samtal, internetsidor, affischering, klistermärken, flygblad, Virvelvindenbladet, pins, t-shirts.
Med sammanlänkning menar vi den process där olika kämpande grupper med olika erfarenheter sätts i relation till varandra så att de stärker varandra. Att knyta och förmedla
kontakter skapar ett nätverk som dessa grupper själva kan använda oavsett om de ser sig
som autonoma eller ej. Vi som autonoma kan genom en större analys visa på hur olika
klasstrider hänger ihop, samtidigt som vi kan sprida våra och andra kämpande kollektivs erfarenheter mellan situationer, sammanhang och grupper. Sammanlänkning skapas genom
diskussioner, deltagande undersökningar, gemensamma mötesplatser, kulturella aktiviteter,
massaktioner eller riktad informationsspridning om erfarenheter av tidigare eller pågående
konflikter.
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Med direkt deltagande i klasskampen menar vi att utföra handlingar vars främsta syfte inte
är symboliskt, utan att de tvärt om syftar till att direkt förändra den rådande ordningen. Aktioner samspelar med vårt övergripande mål när de sätter våra direkta fiender i en svagare
förhandlingsposition, oskadliggör dom, ger oss ett större handlingsutrymme eller röjer hinder
ur vägen för vår rörelse. Aktioner inkluderar även att här och nu tillgängliggöra resurser för
allmänt och fritt nyttjande, som att öppna upp avskärmades rum i staden, göra kollektivtrafik
gratis eller sprida böcker, musik och film. Aktioner kan inkludera många eller få människor,
de kan vara öppna, halvöppna eller helt hemliga - det relevanta är att medel väljs med hänsyn till våra andra två arbetsmetoder.
Internt arbete inom den autonoma rörelsen.
Vi menar även att ett aktivt arbete med att skapa förståelse, band och gemenskap inom en
revolutionär rörelse är nödvändigt. Därför arbetar även Virvelvinden med inåtriktade verksamhet för den autonoma rörelsen. Detta kan grovt delas in i två kategorier: social verksamhet och fortbildande verksamhet.
Med social verksamhet menar vi aktiviteter som stärker de sociala banden mellan individer
över organisationsgränser så som resor, pub-kvällar, filmvisningar, fester och platser där en
spontan diskussion kan förekomma. Med fortbildande verksamhet menar vi aktiviteter som
fördjupar deltagarnas förståelse av klasskampen och det kapitalistiska samhället och ger
oss verktyg att analysera och tala om detta. Bådar sorternas arbete ska ske i en öppen och
inkluderande anda för olika inriktningar i rörelsen.

Avdelningarnas ansvarsuppdelning
Sedan våren 2010 har Virvelvinden varit indelade i två avdelningar som har likartade men
tydligt avgränsade ansvarsuppgifter. Avdelningarnas uppgift är att dessa ansvarsuppgifter
blir organiserade, men det är inte nödvändigt avdelning som sådan som organiserar det
och det är alla medlemmar i Virvelvinden, oavsett avdelning, som deltar i aktiviteterna efter
förmåga.

Avdelning 1

1 maj.
Avdelningen är ansvarig för Virvelvindens aktiviteter kring 1 maj, så som att samarbeta med
andra socialistiska grupper kring Revolutionär 1 maj demonstrationen i Lund.
Öppna sociala aktiviter.
Avdelningen är ansvarig för att anordna ett antal “öppna sociala aktiviteter” varje år. Det
kan röra sig om allt från affisheringsrundor, till grill- eller spelkvällar och mycket mer. Aktiviterna är öppna för alla som har ett intresse för en socialistisk praktik & teori.
Stödpubbar.
Avdelningen är ansvarig för att det anordnas ett antal stödpubar varje år vars vinster går
till Virvelvinden, till fängslade kamrater eller till något politiskt projekt som Virvelvinden vill
stödja.
Klistermärken
Avdelningen är ansvarig för att det ska finnas klistermärken från Virvelvinden, eller klistermärken vars politiska budskap Virvelvinden vill sprida, tillgängliga för människor inom och
kring den autonoma rörelsen.
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Bladet.
Avdelningen är ansvariga för att producera och distribuera 2 nr av Virvelvinden-bladet
varje år.
Resor för rörelsen.
Avdelningen är ansvarig för att anordna minst en resa varje år till stad där det pågår en
för Virvelvinden intressant politiskt konflikt och/eller det finns en organisation av vilken
Virvelvinden och den autonoma rörelsen kan lära sig något av.

Avdelning 2
8 Mars.
Avdelningen är ansvarig för Virvelvindens aktiviteter kring 8 mars. Så som att samarbeta
med andra socialistiska grupper kring 8:e mars demonstrationer.
Galamiddag.
Avdelningen är ansvarig för att anordna Virvelvindens årliga Galamiddag. Galamiddagen
är ett särskilt tillfälle för gamla aktivister att få en möjlighet att träffas, som kanske inte
längre deltar aktivt inom den autonoma rörelsens arbete men som en ändå besitter viktiga erfarenheter och som sympatiserar med autonoma rörelsen. Galamiddagen är också
autonom fundraiser för Virvelvinden:s basarbete och för den autonoma rörelsens olika
projekt.
Affischering.
Avdelningen är ansvarig för att det finns affisheringsmaterial tillgängligt på India Däck för
hela den autonoma rörelsen i Lund.
Studiecirklar.
Avdelningen är ansvariga för att driva konturerliga öppna studiecirklar och diskussionsträffar för alla som är intresserade av revolutionär teori & praktik i Lund.
Alkoholfria aktiviteter för rörelsen.
Avdelningen är ansvarig för att anordna ett antal alkholfria aktiviteter varje år. Aktiviternas
innehåll kan variera.
Bladet.
Avdelningen är ansvariga för att producera och distribuera 2 nr av Virvelvindsbladet varje
år.
Utöver avdelningarnas löpande och konturerliga ansvarsuppgifter så deltar också
Virvelvinden såklart i och anordnar temporära kampanjer (t. ex “Ingen rasistisk reklam”)
och direkta interventioner (så som ockupationen av Romano Trajo).
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Internationella kvinnodagen 2010, Lund

Virvelvinden hjälpte till med att mobilisera till, sprida
information om och ordna en kollektiv resa till samlingen
inför ACAB-blocket i den stora demonstrationen under
European Social Forum 2008. Tillsammans med Smålands
och andra lundakamrater höll vi fronten på Anti-Capitalist
Action Blocket.

Se fler bilder från Virvelvindens verksamhet här:
www.flickr.com/photos/49689386@N04/
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