
Det finns vissa tillfällen denna helg jag hade velat att alla vi medlemmar, vänner och kamrater hade varit

samlade. Det sista av dessa tillfällen var under söndagskvällen då Hans, Helena, Cecilia, Lasse och alla andra

från Attac Göteborg tog fram sina sista krafter för att samla oss kvarvarande till en debatt och ett samtal. Den

kraft, den tro och den anda som har präglat dagarna i Göteborg fick sin sista utlevelse och vi var många som gick

därifrån stärkta och med tårarna i ögonvrån. Vad som sas på detta möte borde ha spelats in och sänts direkt på

vår websida eller på någon av våra tv-kanaler. Den ena delen av detta kommer vi jobba med till nästa möte då vi

hoppas kunna ha hälsa, ork och möjlighet till att ge er alla bättre information och vår bild av det hela. Men mer

om mötet efter det som jag egentligen hade tänkt skriva.

  Jag trodde att jag kom till Göteborg förberedd och med en realistisk syn på vad dessa dagar skulle innebära. Jag

förberett mig med ett digert program av seminarier, konserter och demonstrationer samtidigt som jag trodde mig

vara medveten om att det kommer bli en sjuhelvetes ryktesspridning. Men som allting annat slog det mig med en

större kraft än väntat. Är Pontus på Hvidtfeldtska, Finns Annika på Avenyn, Är Karen och Erika fast på

Järntorget, Är Edgard och Jenny inlåsta på Schillerska? Jag tror att jag bara hade ork och kraft och gå på fem av

de tjugo seminarier jag ville. Känslan av anspänning och framför allt oro för vänner och kompisars hälsa och

framtid gjorde att känslan för stunden bara var förvirring. Men jag tror inte att dessa affekterade och spända

timmar kommer att vara det man minns och kommer ihåg om några veckor. 1500 hundra attacare från Sverige,

Norge Danmark, Spanien, Frankrike Italien och Tyskland var en mäktig syn. Eller kommer jag komma ihåg

Göteborg som den stunden då Attac, vare sig man ville eller inte, var den NGO som vågade eller kände sig

tvungen att ställa sig i mitten av allt. Att ställa sig i mitten för dialogen med Göran Persson, Javier Solana och

Romano Prodi. Eller som Hans Abrahamsson- ställa sig mitt i röran av affekterade poliser och uppretade

demonstranter. Jag tror att de ord som Hans sa i tälten kommer att komma på pränt en eller annan dag för den

tolkning och bekännelse som gavs där är för stark för att inte bevaras för eftervärlden.

  Att ställa sig mitt i har gjort att Attac har fått utstå en massiv kritik från alla. Jag har vid en mängd tillfällen

blivit kallad: Jävla reformist, huliganhetsare och våldsverkare. Alla har vid sina olika tillfällen och av sina olika

anledningar ställt sig och hoppat på oss och det just för att vi stod mitt i och vägrade titta på utan valde att

försöka agera. Det var, som det sades i tälten, just allas vårt försök att ta dialogen, vara på plats och inte stå och

titta på som kommer att ge oss skit i ett par veckor framöver. Det priset som man fick betala var som vanligt i

Attac kretsar: Personligt engagemang, trötta hjärnor, trötta fötter och dålig sömn. Till detta kommer som vanligt

blandningen av kraschade förhållanden, begynnande magkatarrer och en och annan ny romans.

  Förutom detta vill jag förmedla den tåga och den oerhörda förmåga till samarbete som visades av alla både nya

och gamla medlemmar. Hur, på vilket sätt och med vilken självklarhet allting, och då menar jag verkligen

allting, löste sig på. Det har också varit fantastiskt att träffa alla vänner och attacare från hela Europa. Vi är en

del av någonting mycket större som sträcker sig genom våra sympatisörer, vår världsdel och över hela jorden.

Jag, från Attac Stockholm, vill bara instämma i de ord som sades i tälten av våra danska, norska, finländska och

franska vänner: Tack Attac Göteborg.

Ni har gjort ett fantastiskt jobb med förberedelser och planering. Tack alla medlemmar och Gemensamma

Arbetsgruppen för ett oerhört väl genomfört arbete och en sanslös kämpainsats väl på plats.

  Jag både tror och känner att vi har hittat vår plats i det offentliga rummet. Den platsen är mitt i och där ska vi

våga samtala med alla. Det samtalet börjar snart – vi måste bara vila oss lite och faktiskt få reda på vad som



egentligen hände. Nu är känslorna och intrycken för starka för att hålla tårarna tillbaka och samtalet med resten

av samhället sansat.

Olav Unsgaard, Samordningsgruppen Stockholm.
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UTTALANDE OM HÄNDELSERNA I GBG

Djupt bedrövade samlas vi natten till lördag för att försöka förstå det som

hänt.

Människor har blivit skadade, människor har blivit skjutna. Staden

har blivit sönderslagen. I dessa händelser finns inga vinnare. Vi är

förkrossade och ledsna.

Genom månaders förebyggande arbete och dialog hoppades vi in i det

sista att undvika ett scenario liknande det vi nu ser. För att möta riskerna

för våld och istället få ett toppmöte präglat av massiva, kraftfulla - men

fredliga - demonstrationer, där alla organisationers politiska agendor gavs

chans att göra sig hörda har vi sökt kontaktytor med såväl kommunen, polisen

och alla olika organisationer som skulle komma till Göteborg.

I dag har mycket av våra ansträngningar lagts i gruset.

Förlorare idag är inte bara vi. Förlorare är också - förutom alla som bor i

Göteborg - demokratin och det öppna samtalets väg till

förändring.

Attac tar avstånd från allt våld. Våra medlemmar är fria att forma

metoder för sina aktiviteter efter eget sinne. Kravet är att de måste vara

icke-våldsliga. Detta är inskrivet i våra stadgar.

Vi tar kraftfullt avstånd från de våldsverkare som agerat i Göteborg.

Polisens provokationer är inte nog för att förklara den senaste

händelseutvecklingen. Men vi hävdar samtidigt bestämt att det finns en klar

distinktion mellan våldsverkare och de tiotusentals fredliga demonstranter

som finns i Göteborg. Bortom de tragiska händelser som färgat de senaste

dagarna har en mycket lång rad fredliga demonstrationer, seminarier och en

unik dialog mellan EU:s politiker och folkrörelser genomförts. Framtida

utvärderingar måste belysa vad som gick snett så att både polis och

demonstranter kan ta lärdom.



Det är vår innerliga förhoppning att det inträffade trots allt

handlar om en engångsföreteelse. Vårt budskap, att en annan värld är möjlig,

är för viktigt för att det ska skymmas av våldsverkarna.

Dialogen och kampen måste därför föras vidare.

Ursäkta om jag är trött och grinig, vi håller på att göra en veckotidning på

två dagar (rev hela planeringen efter lördag), så jag har fortfrande inte

sovit ut.

Svenska AFA, i alla fall majoriteten, hade inte planerat stenkastning osv.

Jag pratade med en av deras ledande aktivister i söndags, och han var minst

lika chockerad som alla andra över det som hänt.

Men det är klart, det här folket finns i deras utkanter. Vi har valt att

kalla dom huliganer - dels för att de förhåller sig till demonstrationer som

huliganer till klacken, dels för att de psykologiskt fungerar lika dant.

Jag tror att det är svårt för oss att "ta itu" med dem, vi måste prata med

de som går att prata med, och utöver det hoppas att polisen avstår från att

starta upplopp.

Jörgen Hassler

Internationalen/Bajen Fans

Nästan allt som hände i Göetborg var fantastiskt och en stor succé.

Demonstrationer, seminarier, diskussioner, aktiviteter av alla de slag.

Det är oerhört viktigt att det inte kommer bort i debatten, och de enda som kan

se till att det fanatstiska lyfts fram är vi. Media kommer inte att göra det åt

oss.

Lika viktigt är det att bilden av aktivister och organisationer (tex Attac) som

vill förändra världen med ickevåldsmetoder inte svärtas, att de som ropar på

hårdare tag och inskränkt demonstrationsrätt inte går segrande ur den debatt

som nu rasar. Samtalet och ickevåldet måste försvaras. Samtalet fick oss in på

toppmötet. Med ickevåld kunde Attacare tillsammans med andra lugna stressade

situationer så att våld inte utbröt. (Tyvärr hade vi inte tillräckligt många

barnvakter ute på stan för att hindra allt våld.)

Allmänheten är med rätta upprörd över vandaliseringen och många undrar hur det

kunde gå som det gick. Andra drar alla aktivisker över en kam. Media ger dem

inte stor hjälp att förstå det tragiska som hände.

Därför uppmanar jag alla som var med i Göteborg att via sina lokalgrupper



(eller vilken förening som helst som man är med i och som har störst möjlighet

att kalla till möte med kort varsel och nå många) bjuda in allmänheten till

öpnna möten för att prata om det som har hänt, allt det fantastiska och de

fåtal tragiska händelser som dominerar bilden. Alla som deltog i aktiviteterna

i Göteborg har upplevelser och erfarenhetr att dela med sig av. Alla

erfarenheter är lika mycket värda. Tillsammans ger de en mer rättvisande bild

av vad som har hänt. Själv såg jag inte till en enda kravall, men genom att

praktisera ickevåld har jag bidragit till att behålla en god stämning i de

situationer jag hamnade i. Vi som var med kan inte svara på alla de frågor som

folk har. men vi kan visa att vi är redo att ta diskussionen och stolt stå upp

för det som vi tror på: samtalet och ickevåldet som medel att förändra.

Vi måste rannsaka oss själva. Kunde vi ha gjort något bättre eller annorlunda?

Vi måste också kunna både kritisera och försöka förstå hur andra inblndade

agerar och reagerar (polis, stenkastare, media, AFA, ev. nazistprovokatörer

mfl) utan att vara rädda för att någon skall tycka att vi favoriserar någon. Vi

måste vara 100% öppna när vi analysrear vad som hänt, för att kunna förstå och

förebygga att det upprepas.

Kort och gott: Ställ in sommarlovet. Ställ in semestern. Försvaret av

demokratin, samtalet, ickevåldet och rätten att kämpa för en bättre värld är

viktigare och läget är akut (som jag upplever det i mitt trötta och omtumlade

tillstånd).

mvh

Peter Forsberg

Hej på er,

jag kom hem för fyra timmar sedan. Givetvis har jag ännu mycket liten

distans till mina intryck. Jag känner ändå att jag vill säga några

saker. Två minnen...

I söndags träffade jag tre tre attacare, två av dem hade varit

utsatta för nationella insatsstyrkans inbrytning på schillerska, den

tredje kom på kryckor. Jag frågar:

-Men vad fan har du råkats ut för då?

-Jag dansade i demonstrationen och trampade fel.

På söndag natt efter att det värsta var över kunde några av oss

släppa loss för första gången. kl 02.30 hade alla krogar och



festlokaler i Göteborg stängt, men det fanns fortfarande ett enormt

behov av att släppa loss en massa positiva kännslor. Vi samlades ett

fyrtiotal personer på en refug vid Järntorget (jag vill understryka,

långt från någon boende). En överbliven jazz-saxofonist tog fram sitt

instrument, vi dansade, vi höll tal och vi skrattade. Någon berättade

en solkskenshistoria från polisens belägring av järntorget:

när alla de fredliga demonstranter suttit ned i en eller ett par

timmar konfronterar två polismän sitt befäl.

-Vi har inte fått kissa eller dricka en kopp kaffe på hela dagen, vad

i helvete gör vi här? Om inte du kan ge ett bra skäl går vi härifrån.

De lägger sina sköldar på marken framför befälet.

-Om du har problem med detta får du snacka med facket, avslutar de

och kliver in på en närbelägen uteservering.

Även om detta kanske var en skröna så värmede den där i

söndagsnatten, poeten Bob Hansson utropade den nya

organisationen "rekläjm the refug" och allt var härligt.

Vänner, flera av er har gjort kloka inlägg. Alla har tagit tydligt

avstånd från våldet. Också jag har tar tydligt avstånd från våldet.

Men jag tycker ändock att vi måste göra några nyansskillnader.

Vi måste enligt min mening tycka till om situationen på

Hividtfeldska, vi måste enligt min mening tycka till om situationen

på Schillerska, vi måste enligt min mening tycka till om Järntorget.

Skälet är inte bara att det är av allmänt intresse hur Attac

förhåller sig till dessa situationer, det handlar också om att våra

medlemmar har stått mitt i dessa situationer, ofta som medlare,

fredsunderlättare eller som de som utsatts för brutalitet eller

polisiära aktioner.

Det var våra demonstrationsvakter som höll bråken ifrån Bush

demonstrationen, de var våra demonstrationsvakter som räddade

poliser.

Jag har en bestämd uppfattning om Hvidtfeldska, men jag låter den

vila. Vad jag däremot inte kommer vila ifrån är att fördömma det våld

som utövades utanför skolområdet i Vasaparken. Jag tycker också att

vi måste vara beredda att ställa krav på att polisen skall ge rimliga

förklaringar till sitt mycket drastiska agerande.



Jag lovar er, när jag fick det första samtalet ca. 09.00 (torsdag

morgon) om att Hvidtfeldska var omringat av poliser, ringde jag först

tre andra samtal för att bekräfta vad som hänt. När jag väl kom dit

en stund senare förstod jag att de man sagt i telefon var sant. En

chock och en besvikelse och en situation som vi måste bidra till att

förstå.

Nog om våldet. För den som inte visste det:

Den konfrontativa dialogen på Onsdag var en succe, America Vera-

Zavala och Hans Abrahamsson från Attac gjorde oss alla mycket

imponerade med sina bidrag i den dialogen.

Ambush (artister mot bush)klubb attac startade redan på söndagen

veckan innan toppmötet, onsdagens artistgala med Stefan Sundström,

Lasse Winnerbäck, Mikael Wiehe, Amanda kören och Loosgoots, blev en

grym succe! Värt att nämna är andra Klubb Attac band som Andersson

(med flera attacare i sättningen) och Dan Viktor (trubadur med

attacsympatier som är otroligt pågång) som gjorde fantastiska

spelningar.

Torsdagens Bushdemonstration var underbar, den svängiga

sambaorkestern, den elektriska stolen och inte minst Bush bysten

gjorde Attac blocket till ett härligt skådespel. Våra demovakter fick

gå in och hindra "de svarta" från att bryta in i och

missledademonstrationen rakt in i kravaller, allt medans våra

aktivister hoppandes skanderar Kärlek, kärlek, kärlek

På fredag förmiddag förstörde våldsverkare Avenyn, samtidigt spelade

vi skuldfotboll, attacmonopol och picknickade i en park 300 meter

längre bort. Allt var frid och vi erbjöd ett fredligt och härligt

alternativ till våld, brand och förödelse.

På fredag eftermiddag lyckas 3000 demonstranter att skydda Fritt

Forum från kravaller, Hans Abrahamsson spelade en avgörande roll i

att lugna upprörda känslor och talade till folkmassan i nära en timme

(jag är osäker på tiden men allt var så kaotiskt)

Samma kväll lyckades vi genomföra nästa konfrontativa dialog som en



fullständig succe, när vi lät våra egna företrädare konfrontera

Prodi, Solana, Persson med flera i konfrontativ dialog via

bildskärmar. Reaktionen från de som sett den har från alla håll varit

överväldigande. Till och med Solana som var hårt utsatt har i

efterhand tackat för att han "tilläts" medverka.

Under hela veckan pågick välbesökta och mycket lyckade Attac

seminarier.

På lördagsmorgonen genomför vi en demonstration med 25 000

demonstranter, längs fram går Attacblocket, med 1000 oranga

ballonger, med hundratals flaggor, med frontbanderollerna från

Linköping, utan poliser i eller vid tåget, med sambaorkestrar och

dans, en så intensiv dans att en demonstrant efteråt tvingas hoppa på

kryckor. Och mina vänner inget våld.

Vi är trötta, bitvis besvikna, men framför allt förbannat stolta för

att vi gjorde det. Sedan kan vi konstatera att media valde att

skilldra våldet. Vi har gjort vad vi kunnat och dessutom rätt mycket

mer som jag inte beskrivit här. Många människor har begått och

genomfört stordåd, ändå gråter dom idag. Vi måste alla berätta hur

stolta och glada vi är.

Ola Mattsson

 


