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KOLONIERNA
Nyheter från periferin.

Lägret i Jamtmyråskogen/Vilseskogen närmar sig, 16 februari - 1 mars håller det på,
men kom när du vill och kan! Nya provbrytningar är på gång i Sápmi, motståndet
laddar upp och vi startar en podcast som du kan vara med att göra!

REBELLRADIO
NU STARTAR VI EN UPPRORISK/ANARKISTISK/
UTOMPARLIAMENTARISK POD OCH VI VILL
BJUDA IN ATT DELTA I PROJEKTET!
Vi hatar det här jävla kapitalistiska samhället och
vill förändra det i grunden. Tanken är att olika
personer som för kamp eller gör coola projekt ska
höras i radio-avsnitt. Hur avsnitten ska vara är upp
till dom som gör dom. Vi tänker att enkla samtal
vänner emellan är ett sjyst sätt att få sagt det som
behövs utan att behöva debattera eller bli
kommenterad och det vore jättekul om du/ni vill
vara med! Det finns alla möjliga varianter på hur en
kan göra ett program, om du/ni vill göra ett
program själva är det jättebra, annars kan vi göra
intervjuer eller hitta på något.
Podden får vara på andra språk än svenska om dom
som deltar känner sig mer bekväma med det! Vi vill
inte att programmet ska domineras av vita/normis/
hetero/cis/medelklassmän (eftersom dom
dominerar resten av samhället). Dom som gör ett
avsnitt får prata om sin kamp, det kan bli lite skevt
om vita pratar om den strukturella rasismen eller
cis-män pratar transkamp om ni förstår. Vi vill
synliggöra dom som inte får vara med så mycket i
andra mediakanaler. Du behöver inte identifiera dig
med någon speciell -ism för att vara med, men inte
förespråka parlamentarism (partipolitik) eller
ekonomisk tillväxt som lösning! Det ska va en antihierarkisk pod. Konflikterna som finns i samhället
är norm här, vi ska inte behöva förklara att det
finns sexism, funkofobi, rasism, miljöförstöring etc.
utan ta diskussionen vidare och visa på det
mångfaldiga motståndet mot rådande normer och
system! Den här podden är av och för oss som
bryter med normsamhället.
Tänkt målgrupp: Folk som är öppna för
utomparlamentarisk kamp.
Tipsa oss även om bra människor som kan tänkas
vilja vara med! Vi hoppas kunna peppa igång massa
häftigt motstånd med hjälp av podden! Var inte rädd
att fråga saker eller var med i projektet och påverka
hur det ska gå till! Vi hjälper till med tekniken och
allt som behövs!
kolonierna.se/rebellradio

BOLIDEN FÅR TILLSTÅND
ATT PROVBRYTA
Rocksjöliden ligger i Örnsköldsviks kommun. Domen
slår Mark- och miljödomstolen fast (första instans).
Området ligger i Vilhelmina södra samebys viktigaste
vinterbetesland och beslutet betyder att
kolonisatörens myndigheter inte hörsammade
samebyns överklagande.

LAEVAS SAMEBY
ÖVERKLAGAR GRUVPLAN
– Vi har ändrat inställning till den här
Viscariafyndigheten. Vi måste slå vakt om de marker
vi har kvar, säger samebyns ordförande Niila Inga.
Bolaget Avalon Minerals har mutat in två områden
norr om Kiruna för gruvor och om dom får igång en,
kan det bli en till.

SKOGSLÄGER
Det bjuds in till skogsläger de sista två veckorna i
februari! Vi kommer att inventera delar av den hotade
vilseskogen, åka skidor, diskutera olika metoder för
att motarbeta skogsbolag, spela in radio, bygga
snögrottor, se film och genomföra aktioner.
För mer information mejla kamp@kolonierna.se så
skickar vi allt du behöver veta! Fråga annars! :)

PGP-Nyckel
Det kan vara bra att vara på säkra sidan med
myndigheter som övervakar och företag som smider
ondskefulla planer. För att skicka och ta emot
krypterad information, använd PGP!
Vi har nu en PGP-nyckel som ni kan använda för att
skicka information krypterat om ni vill och behöver.
Kolla in på kolonierna.se under fliken tipsa/contact
för att hitta den och lära er använda Pretty Good
Privacy!

KORTNYHETER

- Miljöpartiet skiter i Ojnare. Viktigare att regera?
- Plundring eller utveckling, konferens i Ume 21-22
feb. www.jordensvanner.se

- LKABs gruvplaner kritiseras och bolaget kan gå i
förlust första gången på 6 år pga låga malmpriset.

För att vara med på vår aktions-mejllista eller fråga något mejla kamp@kolonierna.se

