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Nyheter från periferin.

Kan du tänka dig, det händer saker på andra ställen än i Stockholm! Motståndet mot
vindkraften organiseras! Så även motståndet mot kalhyggesindustrin och du är
inbjuden till protestläger! Kom och lär ut dina special skills och lär dig av andra!

VILSESKOGEN
I Vilseskogen - en del av slaget om Jamtmyråskogen har SCA avverkat en tudelad väg in genom skogen, ett
mindre ingrepp enligt dom själva men vägen är i
verkligheten genom sin enorma bredd som ett mindre
kalhygge i sej själv.
Dom avrättade träden har körts bort men ännu har
inget arbete med grävning, dikning och grusning
påbörjats. Kampen fortsätter!

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, se film och
genomföra aktioner.
För mer information se kolonierna.se (kommer).

SNUTEN AVVECKLAS I
NORRLAND
I och med den nya polissamordningen för 2015
koncentrerar Våldsmakten sina resurser i Norrland
till en enda region, Nord. Detta innebär att den
uniformerade fascismen koncentreras till 11 orter i
hela Norrland och att inlandet från Östersund till
Kiruna blir helt utan polisstation. Vi hoppas
givetvis att detta kan bidra till att statens koloniala
grepp om Norrland löses upp och att folks lojalitet
till Våldsmakten och staten förtvinar när det blir
uppenbart hur makten centraliseras och samhällets
klyftor blottas.

Guldvansinne i Fäbodtjärn
I Fäbodtjärn har bolaget Botnia Exploration efter
prospekteringsverksamhet beslutat sig för att
börja provbryta efter guld sommaren 2015. De
tänker då spränga drygt 25 000 ton bergsmassa.
Bolaget har efter samarbete med Luleå Tekniska
Universitet valt en metod som heter gravimetrisk
anrikningsmetod. Den är relativt ny och Botnia
Exploration hävdar att den bygger på samma
grundprinciper som traditionell guldvaskning för att
framställa metoden som ofarlig och charmig.
Gravimetrisk anrikningsmetod är även kostnadseffektiv och skonsam mot miljön, försäkrar Bengt
Ljung, vd på Botnia Exploration. Naturligtvis är detta
en lögn. Ingen gruvverksamhet är billig eller
miljövänlig.
Botnia Exploration har mutat Rans sameby som
driver rennäring i området runt omkring Fäbodtjärn
med ett “samarbetsavtal”. Varken staten eller bolaget
bryr sig om vad samebyn anser om gruvverksamhet
på deras mark egentligen men ger sken av att göra det
genom ett avtal som i praktiken underlättar för
gruvbolaget. Ett avtal är värdelöst och oärligt om inte
båda parter har samma förhandlingsmakt.
Bolaget beräknar ha fått tillstånd att öppna en gruva
i Fäbodtjärn år 2017, självgoda djävlar!
Fäbodtjärn ligger i Vindelgransele i Västerbotten.

Våldsmonopolet
centraliserar sin makt.

VINDKRAFTSDJÄVULSKAP
I västra Västernorrland och östra Jämtland har
invånare och byalag krävt ett totalstopp av
vindkraftsutbyggnad i båda länen i protest mot
denna nya våg av kolonial råvaruexploatering
som sköljer över området.
Svenska skogsmissbrukarbolaget SCA (Satanic
Clearcutting Agency) och norska Statkraft har
tillsammans inlett en massiv vindkraftsutbyggnad i
området vilket väckt stor ilska hos folk som ser sina
hemtrakter förstöras för kortsiktiga ekonomiska
intressen. I ett historiskt perspektiv är det här
ytterligare en våg av kolonial råvaruexploatering i
Norrland där älvar, skogar och berggrund redan
kidnappats av några få stora aktörer med följden att
både råvaror och pengar försvinner ut ur regionen
medan dom sociala och ekologiska konsekvenserna
finns kvar som svårläkta sår under mycket lång tid.
Turbinerna inte bara skrämmer bort djurliv genom
oljudet, dom slänger även isklumpar under
vinterhalvåret och skulle egentligen behöva
säkerhetsavstånd på 500m.

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

