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Date Deacr.iption 

11/4 Ai.rpor t bus 

11/4 Taxi fares to meet ·nga with client 

11/4 Metro fare•• for buoiness purposes 

11/4 Coffee with client 

12/4 Telephone callv for buainese purposes 

12/4 Airport bus . 

Expenses for 20 ·hours ** @ 17.04 SI!K/hr 

.Arrival Stockholm by air 12h00 11/ 4/86 

Departure Stockholm by air, ShOO 12 / 4 / 86 1 



Avskaffa 
dOdsstraffet 

I 
gar avdittades i USA mexikoamerikan Juan 
Raul Garza. Garza, 44 ar gammal, var domd till 
doden fOr mord och grova narkotikabrott. Pre
sident George W Bush, okand for sin install
ning till dodsstraffet, vagrade beniida Garza. 

Alit fler manniskor och lander inser dock att 
dodsstraffet ar oforenligt med den mest grundHiggan
de av alia manskliga rat
tigheter, ratten tillliv. Det 
strider, som Amnesty 
ihardigt och overtygande 
visat, mot artiklarna 3 och 
5 i FN:s allmfuma fOrkla

I ar har 1300 
avrattats, de 
fiesta i Kina 

ring om de manskliga rattigheterna. Over hundra 
lander bar avskaffat dodsstraffet i lagstiftningen eller 
i praktiken. 

Men trots det tilUimpar manga FN-stater detta 
barbariska straff. Det ar stater som tar sig ratteo 
att doda for att visa att det ar fel att dooa. De an
svariga inbillar sig att ett grovt brott kan goras 
ogjort genom att staten hiimnas pa garningsman
nen. Eller ocksa tror de att dodsstraffet fungerar 
avskriickande. 

Kina, Iran och USA hor till de varsta 
Erfarenhet och statistik bekraftar att dodsstraffet in

te forhindrar mord och dn'ip. Det kan i stilllet ha en 
brutaliserande effekt pa sam ballet. v aid fOder val d. 

Nagra fii lander svarar for de fiesta avrattningarna. 
Varst ar det i diktaturer som Kina och Iran, men till 
sallskapet hor ocksa USA, som ibland gallt for att vara 
varldens mest loftesrika demokrati. 

Kriminalpolitiskt befinner sig USA fortfarande i den 
tid da dittsskiparna ansag sig ha ditt att hanga bo
sk.apstjuvar i trad. 

Den amerikanska politiken blir inte mer anstandig 
for att man i Kina och andra gangsterregimer och 
diktaturstater beter sig annu varre. Och som om 
det inte vore ilia nog att USA Jigger hingt fram i av
rattningsvagen finns dar ocksa ett tydligt socialt 
monster. 

DOdsstraffet slar mot de svaga 
Eller for att tala med framlidne advokaten, svenska 

Amnestys forste ordforande Hans Goran Franck: 
"Dodsstraffet i USA tilliimpas fortfarande i opropor
tionerligt hog grad mot fattiga, svarta, psykiskt sjuka 
eller efterblivna samt mot personer som saknat kom
petent juridiskt bistand". 

Av de 500 dods
domda fcingar som 
avrattades i USA 
1977-1998 hade 82 
procent domts for 
mord pa vita, fastan 
svarta och vita blir 
offer for vcildsdod i 
ungefar samma ut
stdickning. 

Allvarligt arock
sa att manga som 
avrattas ar oskyl
digt domda. Den 
risken borde vara 
ett tilldickligt skal 
fOr dem som bar 
ansvaret att avsta 
fran att tilllimpa 
dodsstraffet. 

Juan Raul Garza avriittades I 
USA i gAr. Foto: GETlY IMAGES 

Skrlbenter: Rolf Alsing (chef), Lena Askling, Jasper Bengtsson, Halle Klein (bitr chef) och 
Asa Petersen. tel: 08-725 20 00 fax: 08-562 528 17 e-post: ledare@aftonbladet.se 

Var ska LO:s pengar placeras? 
LO och andra delar av inte i nlimnvlird utstrlick- Sjlilvklara regler kan hemma och utomlands. 
fackforeningsrorelsen bar ning utnyttjats for att star- det tyckas, men sa bar det En brist i placeringsreg
mycket pengar. Det mes- ka fackets eUer konsu- inte varit. De som forval- lerna lir att de inte sager 
ta av dem lir placerade i menternas makt. Nu bar tat fackf6reningsr6relsens nagonting om LO:s in
konfliktfonder och maste LO:s styrelse fattat beslut aktiemiljoner bar haft stlillning i fraga om att liga 
snabbt kunna frigoras om om nya etiska regler for uppdraget att efterstrliva aktier i exempelvis foretag 
medlemmar som hamnat kapitalplaceringarna. maximal avkastning. Nu som tillverkar och sliljer 
i konflikt behover st6d. insklirps att avkastningen vapen, fdretag som ut-

En del lir placerade i De nya reglerna inne- inte lir det enda syftet vecklar llikemedel och slil-
aktier och fungerar som blir art de bolag som LO med placeringarna. jer dem till ockerpriser, 
mera langsiktigt ligarka- ska vara med och liga mas- foretag som producerar 
pital i bland annat sven- te folja nationell lag och Facket viii ocksa anvlin- genmanipulerad mat eller 
ska foretag. internationeUa 6verens- da sin ligarmakt till att banker som ger underma-

Tidigare har de place- kommelser om mlinskliga skaffa sig inflytande. En- Jig service till smasparare 
ringarna varit passiva i rlittigheter i arbetslivet. bart genom att hota med och andra sci kaUade vanli
den meningen att det va- ILO:s konventioner och att slilja ut sina aktier kan ga kunder. Rlicker det om 
rit viktigast att fa bra av- OECD:s uppf6randekod LO och medlemsforbun- dessa foretag lir f6red6-
kastning .. Pa investerade fOr multinationella fdretag den slikert paverka fore- men pa arbetsrattens och 
pen gar. Agarmakten bar ska ocksa vara vligledande. tagens upptrlidande hlir arbetsmiljons omraden? 
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Lagstlftnlng mot maskering hotar demokratln. I stiillet 
brJrde arrangorer for demonstratloner viigra accepters maskerade och beviipnade 
demonstranter. Foto: PETER KNOPP 

Van stern 
sagernej 
till dolda 
ansikten 
Vansterpartiets 
ledning har be
stamt att parti
et inte ska 
medverka i 
nAgra som 
heist manifes
tationer dar 
maskerade de
monstranter tiii
IAts delta. 

En vanster
grupp har alltsA 
lart av handel
serna i Gate
borg. Vanster
partiet tycks 
begripa vad sa
ken handlar 
om. 

Nu vantar vi 
bara pa samma 
beslut frAn de 
andra vanster
organisationer 
som fanns med 
i Goteborg. 

varna 
av ett 
val tal 

6' 
0 

I Lagstiftning inte ratt vag 
Ska det enligt lag bli for- och uttrycka sina asikter danska forbudet mot maske
bjudet att maskera sig i de- anonymt fyller en viktig ring - dar undantag finns for 
monstrationstag? Efter de funktion i samhlillet: finns tlickande av ansiktet da man 
maskerade demonstranter- inte denna mojlighet kom- beh6ver skydda sig mot vlid
nas vandalisering i Goteborg mer utsatta mlinniskor att ret, gar det av religiosa sklil 
ska fragan ses over av en tystas. Det lir inte bara vid eller da annat "godtagbart 

:Il 
c1p1e- o 
rats Thomas :2 
av en Ander
krist- berg. 
demokrat som 
just avslutat en 
snabbkurs i 
mAngkulturell 
retorik och firat 
detta med nAg
ra glas cham
pagne." 

som 
kon-

kommitte under ledning av vcildsamma demonstrationer yfte" foreligger. 
Ingvar Carlsson. maskeringar forekommer -

90 000 av Aftonbladets utan liven vid fredliga. 
nlitllisare tyckte under gAr- I bland lir rlidslan for person
dagen till i fragan och resul- angrepp stor, exempelvis vid 
tatet lir slaende: drygt 90 demonstrationer mot 
procent lir for ett forbud. nazister, och da kan 
Men lir verkligen ny lagstift- anonymiteten 
ning den rlitta atglirden? behovlig. 

Det som skedde i Goteborg 
lir upprorande. Och att nagot 
maste goras for att forhindra 
liknande hlindelser lir uppen
bart. De maskerade vcildsver
karna hotar demokratin -
men det skulle liven ett for
bud mot maskering gora. 

Rlitten att demonstrera 

Vidare finns en 
svarighet med att ut
forma och tilllimpa ett 
forbud som endast 
riktar sig mot en 
viss grupp mlinni
skor. Det visas 
inte minst i det 

Har finns manga kryphill 
som fientliga demonstranter 
kommer att kunna anvlinda 

sig av i framtiden. 
Alla som manar om 

demokratin maste sta 
upp for att fdrsvara 
den. Framforallt maste 
arrangorerna ta ansvar 
for demonstrationernas 

genomforande och vligra 
acceptera maskerade 

och bevlipnade 
demonstranter i 
!eden. Lagstift
ning lir fel vag. 

Thomas An
derberg skri
ver i Dagens 
Nyheterom 
forslaget att 
siA lhop sam
hillskunskap, 
religion och 
historia till ett 
nytt kirnim
ne: "etik och 
moral". 

• Chefredaktor och ansvarlg utglvare: Anders Genln 
e-post: enders gerdinOaftonbladet.se 

H6kan Jaensson e-post: hakan.jaensson@afton
bladet.se • Verkstallande direktOr: Rolv E Ryssdal 
e-post: rolv.ryssdal@aftonbladet.se ~~:~:m~ . 

Trycks i Stockholm, GOteborg, HAmOsand. LuleA, Norr
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mskt ForbehAII mot della accepteras 1 pnncip ej. 
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• Politisk chefredaktor: Rolf Alslng e-post:rolf.alsing 
@aftonbladet.se • Featurechef: Sverkar Laeatadlus 
a-post: sver1<er.laestadlus@aftonbladet.se e Kulturchef: 

• Adress: Arenavagen 63, 10518 Stockholm 
tel: 06-7252000fax: ()8.6()()0177 eAvenyn 3, 1 tr 
Box53019, 40014GOteborgtel: 031·7013030 
fax: 031 -7741426 eBox 127, 20121 MalmO 
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Aktivisterna ·viii 
inte be om urs&kt 

AGERADE BARA I AFA bjOd i gar In till presskonferens for att forklara sin bild av vad som han- AFA hade placerat ut "liwakter" 
de under EU-toppmotet I Goteborg. De tycker att de flck tram sltt budskap med upploppen. Foto: uRBAN ANDERSSON som skulle slcydda aktlvlsterna. 

AFA: Vi visade att staden tillhOr folket 
Fragoma var hapna. Typ: 

• Men ni sletju upp gatstenar 
och sliingde!? 
Svaren var en blandning av 

troskyldighet och militar drill: 
- Vi griper de vcmen som.linns 

fOr stunden. 
• Men gatstenar? 
-Vi anvander de medel som ar 

taktiska. Och bara i sjalvforsvar. 
• Ar det sjiilvffirsvar att kasta 
stenar genom Vivos skyltfons
ter? 
- Det ar McDonalds och ban

kema som ar malen. Vi kastar 
mot symboler. Vivo kom i vagen. 
Dear inte vara fiender. Dear inte 
vara naturliga mru. 

lnga kameror tilliits 
pa presskonterensen 
AFA-Sverige, AntiFascistisk 

Aktion, gav i gar middag press
konferens i ABF-husets Fabian
salen pa Sveavagen i Stockholm. 
Inbjudningar via e-post nagon 
dag efter Slaget om Goteborg, 
AFA ville forklara sig. Med eti
kettsregler angivna: "Inga kame
ror kommer att tillatas, endast 
ljudupptagning". 

AFA hade lurat sig tilllokalen. 
Nar de bestallde den och forband 
sig att betala minimihyran 1 800 

kronor sa de sig representera 
R.S.M. {vad det nu ar). 'frick, mys
tik, hemlighetsfulla manovrer. 

Det var foljaktligen ett antikli
max, nar i Fabiansalens talarstol. 
satt tva kvinnor - u t a n rorel
sens signum, ranarluvan. 

Det de kvinnoma sa - bade i 
det spriliigt eleganta pressmed
delande, som de teatraliskt viixel
vis laste upp, och i valartikulera
de svar pa reporterfragor - prag
lades inte av en eftertankens 
kranka blekhet. 

Tvartom. Hog svansforing. Ing
et urskuldande for maskering och 
harda tag under roda flaggor, 
Che Guevara-standar, ackom
panjemang av Intemationalen 
och maoistiska slogans: 

- J a, vi gick i tat en mot SOdra 
vagen och mot barrikadema som 
skyddade EU:s toppmote i Sven
ska Massan ... Vi ville visa att sta
den tillh6r folket, inte EU-pam
pama ... Men det var fler an vi, det 
var tusentals personer, Svarta 
blocket till exempel var med. 

Andhiimtning. Byte av rost: 
- Vart agerande styrdes av po

lisens agerande. Vi ar emot 
Schengenavtalet. Handel gynnar 
bara de rika. 

En reporter talade om skade-

gorelsens omfattning och namn
de summan "hundratals miljo
ner". Den mattes inte av en de
menti. I stallet: 

- Ja, vi vet det. 

"lntersports skor gors 
av bamarbetare" 

Och kvinnoma var niistan roa
de, niir nagon fragade varfor de 
gatt sa hart fram i stadsdelar, som 
egentligen inte var indragna i de
monstrationer och konfrontatio
ner: 

- Det vet man ju vern som bor i 
Vasastaden och Linnestaden. 

Underforstatt klingade or
den "kapitalet" och "bor
gerligheten". Formulering
arna var stundtals leninis
tiskt elitistiska, ibland var 
de ordagrant tagna ur terro
risten Timothy McVeighs 
frasforriid, militiir ter
minologi som "icke 
naturliga mal", niir 
oskyldiga miinni
skor eller roretag 
kommit i viigen. 
Nar jag noterade, 

att jag pa Kungsports
avenyn hade sett de-
monstrantema krossa 
skyltfonster och plundra 

nagot sa till det yttre harmlost 
som en Intersport-butik, fick jag 
svaret, att sportbutiker sannerli
gen inte iir oskyldiga: 

- Ar du inte medveten om att 
det iir bamarbetare· som gar 
sportskor. 

Ville inte bli citerade 
mednamn 

Politiskt flum blandades upp 
med fortsatt hemlighetsmakeri. 
Det radde inte bara fotoforbud. 
De tva kvinnoma ville inte bli ci
terade med namn: 

- I dag, sa den ena, ar jag ett 
sprakror. Mitt namn? Mitt 

namn iir inte relevant i 
detta sammanhang. Tack 
for att ni respekterar det
ta. Det finns sakerhets-

aspekter. Nazis
ter kan spara 
oss. Minns 
Bjorn Soder
berg (en syn
dikalist) som 
mordades. 

Sprakroret 
var i aldern tju
go nanting. 
Hon var blond 

och var kladd i en ribbstickad bei
ge polotroja, slacks och gymnas
tikskor . .Hon kunde vara huggen 
ur ett IT-foretags reception eller 
Stadshusets sekreterarpool. Dia
lekten hade hon med sig fran 
Ostgotasliitten. 

Niir reportrar i presskonferen
sens tumultartade slutminut for
sokte pressa fram nagra biogra
fiska detaljer, svarade hon: 

-Jag ser mig som arbetare och 
socialist. 

• Vad arbetar du med? 
- Jag iir lagerarbetare. 
•our bordo? 
- I andrahandslagenhet som 

alia unga som flyttar hit till stan. 
Kvinnoma kiinde sig omring

ade och flydde. En kamera
blixt kunde anas i ABF-husets 
trappor och som fran ett sarat 
djur kom ropet: 

- Murveljiivel. 
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clka '' VALDSAM KAMP Aktivi~ter bryter 

Kommunikationen mellan de olika 
AFA-avdelningarna giir via internet el
ler med mobiltelefoner som har tele
fonkort som inte kan spiiras. 
AFA-medlemmar uttalar sig siillan i 

September 1993. 
NAgra unga vansteraktivister trat

fas pll en folkhogskola i Motala och 
bildar Antifascistisk aktion - AFA 

Atta llr senare ar AFA ett valorgani
serat, hemllgt och militant nitverk 
med avdelningar runt om i varlden. 

Politiskt ligger AFA lfmgt ut pa vanster
kanten ocb ar en del av den anarkistiska rO
relsen. Deras mal iir att - sam de sager -
kiimpa mot fascismen genom att visa upp 
de socialistiska alternativ sam finns till da
gens sambiille. 

Aktivisterna arrangerar foredrag, teater 
ocb demonstrationer. Regelbundet delar 
de ut flygblad dar kanda nazister pekas ut 
med namn ocb foton i de omraden dar de 
bar. 

Men det ar genom sina militanta aktioner 
AFA blivit mest uppmarksammat. 

Vid en presskonferens i Stockholm i gar 
bekriiftade AFA att organisationen deltagit 
i upploppen vid EU-motet i Goteborg. 

-Vi st6djer valdet mot polisen belt ocb 
fullt. 

- Krossningen av glasrutor pa Avenyn 
var klara politiska handlingar ocb riktade 

PA sju Ar har aktivisterna 
spridit sig Over hela landet 
sig mot McDonalds ocb bankerna. 

Den forsta • organisationen sam bette 
AFA uppstod i Tyskland pa 30-talet. Grup
pen jagade nazister, missbandlade dem, 
slog sander deras lokaler. 

I England bildades AFA p8 60-talet av 
vuxna som ville ge sina barn ett alterna
tiv till de rasistiska organisationer som 
vid denna tid vann terriing. 
I Sverige drojde det till 90-talet innan 

AFA etablerades. 

Kom till Sverige 1993 
I b6rjan av 90-talet skat lasermannen in

vandrare ocb den bardf6ra nazistiska orga
nisationen VAM bildades. Framlingsfient
ligbeten okade -liksam iiven motstandet 
mot rasismen ocb nazismen. 

Det iir i ljuset av detta man ska se fram
viixten av AFA i Sverige. 

Organisationen grundades officiellt av 
nagra unga, arga radikaler pa Bona folkhog
skola iMotala i september 1993. 

Sin f6rsta aktion genomfcirde AFA i 
StocKholm den 6 november 1993. Nar Sveri
gedemokraterna kom till Sodermalm attack
erades poliserna sam skulle skydda demon
stranterna av 50 militanta ungdomar med 
p:ikar ocb stenar. 

Facit - tolv antirasister greps fOr viildsamt 
upplopp ocb olaga vapeninnebav. 

AFA:s forsta avdelning lag i Stockholm 
men rorelsen etablerade sig strax efter bil
dandet aven i Kalmar ocb Malmo. Samma ar 
-1993 - bildades ocksa AFA i Danrnark, 
Norge ocb Finland. 

De f6ljande aren kom AFA iiven till me
delstora svenska stiider, fciretriidesvis stader 
med en b6gskola. 

I dag finns 16 avdelningar runt om i landet. 

massmedia. 
I stiillet later de sina asikter bli kiinda 

genom pressmeddelanden som sedan 
liiggs ut pa internet eller flygblad. 

En person med insyn i AFA sager: 
-De ·nns en hardfOr kama pa maxi

malt 500 personer i Sverige. Runt dessa 
finns 1 000-1500 sympatisorer. Organi
sationen ar extremt sluten ocb har en 
snabb intern kommunikation. 

Skriit om sina attentat 
AFA bar funnits i atta ar- ocb listan pa 

gruppens aktioner kan goras lang. 
De f6rsta aren skrot AFA om sina at

tentat. De publicerade bilder fri'm dem i 
sin tidning Inform. De redogjorde utfor
ligt fOr attacker mot nazister. 

- AFA bar bytt taktik. De sager inte ett 
ord om sin attacker langre. De iir belt en
kelt riidda fOr att aka fast, sager en kalla. 

AFA anvander sig av narmast polisiara 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

eAntifascister attackerar Sveri
gedemokraternas demonstration 
pA ett mycket militant och valor
ganiserat satt pa Gotgatsback
en. 
Barrikader byggs, flaskor och sk 
slangbomber slangs mot polis 
och Sverigedemokrater. 

eAFA brenner ned "Ja till EU"-

valstugor infor folkomrostningen 
om EU 1994. 
e Antifascister attackerar pA ett 
mycket valorganiserat satt Sveri
gedemokraternas arsmote i 
Norrkoping, fonster krossas och 
smorsyra slangs in i lokalen. 

/ 

1
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eAFA gAr in pA DN:s redaktion i 
Stockholm och ockuperar den 
under nagon timme. De kraver 
att fA ett uttalande publicerat. 

e Stora kravaller i Trollhattan i 
samband med en nazistisk de
monstration. Mycket sten och 
flaskkastning under flera timmar. 

eTvA attacker mot Nationella Al
liansens lokaler i Stockholm. Vid 
forsta tillfallet krossas fonster, 
vid det andra anlaggs en brand 
vid ytterdorren. 

+ 



spaningsmetoder for att skaffa fram 
uppgifter om fienden. Under hela 90-ta
let har organisationen samlat uppgifter 
om rasister. 

Valutbildad medelldass 
Ett exempel: 
Helgen den 4-5 mars 1995 holl Sveri

gedemokraterna sin partikongress pa 
Scandic hotell i Norrkoping. En spa
ningsrapport fran en AFA-aktivist inne
holl ett 30-tal bilnummer fran registre
ringsskyltar pa fordon parkerade utan
for samt uppgifter om vad som hittats 
nar de gatt igenom bakluckor och jack
fickor. 

Dessutom videofilmades motes
deltagarna. Med uppgifterna som 
grund skaffade sig sedan antifas
cisterna uppgifter ur offentliga re
gister. 

Personalen vid olika tingsratter 
har berattat hur antirasister be
stlillt damar fran mangder av 
brottmaJ som rasister varit inblan
dade i, liven oansenliga arenden 
som trafikforeteelser. 

eAntifascister slass med na
zister i Linkoping i samband 
med en demonstration. 
Slagsmal, stan- och flaskkast
ning pagar under cirka tio mi
nuter. 

e En nazistlokal i Stockholm 
attackeras genom att fonster-

En utpriiglad 
anarkistisk 
organisation 
AFA:s symbol bestc\r 
av sociallsmens roda 
fana och anarkls
mens svarta. Organi
sationen ar utpraglat 
anarklstlsk, har lng
en fast, tradltionell 
struktur och siAss 
for ett klasslost sam
hiille utan hierarkler. 
Hir ar organisatlo
nens egen polltlska 
plattform: 
.,. Rasism Forutom 
mot rasistiska yttringar 
vander sig AFA aven 
mot "statlig rasism", 
det viii saga hur Sveri
ge behandlar asylso
kande flyktingar. AFA 
kampar mot rasism ge
nom till exempel "fysis
ka konfrontationer, di
rekta aktioner och de
monstrationer". 

Sexism AFA vander 
sig mot konsroller, dis
kriminering och kvin
nofortryck. Porren och 
porrindustrin utgor ett 
av de allra tydligaste 
uttrycken tor mans 
vald mot kvinnor. an
ser AFA. Sexism mot
arbetas genom direkta 

, till exempel 
~--~....,...---.!~---= ..... nH'·;m~o~;t:ia~;t:e:rtorsaljare av 

porr. 

De unga miin ocb kvinnor som en 
gang bildade AFA bar inte liingre mi
got med rorelsen att gora. De bar 
gjort karriiir som akademiker och 
kulturskribenter och bar ersatts av 
yngre ffirmagor. 

Kapitalism Enligt 
AFA styr kapitalismen 
varlden. Banker och 
multinationella toretag 
har makten, medan 
riksdagen ar maktlos. 
AFA bekampar kapita
lism genom direkt ak-

's;~:::;;;;;~~==··~r:i;~!IW~'-111~ tion. I .,_ Homofobi AFA Mv-

~Milll~~~ ...... ~!!!!!~'illll.,~~;~d~ar alias ratt till sin 

- Medlemmarna ar oftast valutbildade 
medelklassbarn, manga ar tjejer. De 
fiesta av dem ar ostraffade, sager fOrfat
taren och journalisten Par Wikstrom 
som kartlagt AFA. 

En annan person sager att AFA ar som 
en sekt. For att bli medlem maste du re
kommenderas av nagon som redan ar 
med. De pratar inte om verksamheten 
med personer utanfor. 
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• Den hogerextrema orga
nisationen Ragnarocks 
tryckeri i Helsingborg blir 
utsatt for omfattande ska
degorelse. 
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ha.rska genom att 
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eAntifascister slass med na
zister i ett storre slagsmal i 
samband med demonstra
tion i Ludvika. 

)- Nvarsafion 2000 
• Stora slags mal mellan anti
fascister och nazister I Gav
le. Forundersokning pagar. 




