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n – Det är bra att lagen nu utma-
nas ordentligt. Om dessa lagar ha-
de funnits på åttiotalet hade solida-
riteten med ANC, mot apartheid,
kriminaliserats. Socialdemokratin
hade varit tvungen att inför åklaga-
re avslöja vilka som var bidrags-
mottagare i Sydafrika och den
sydafrikanska staten hade kunnat
nysta upp det internationella stödet
till ANC.

Det säger Dror Feiler till Prole-
tären när han får frågan varför han
ställer upp på uppropet. Och han
skrattar när han läser om påföljder-
na för medhjälp till terroristbrott i
lagparagraferna. Musikern Dror
Feiler har en lång historia av poli-
tisk aktivism bakom sig. Konstbrå-
ket på Historiska museet och ett
upprop mot Israels politik tillsam-
mans med bland andra Noam
Chomsky är två av flera tillfällen
då han har varit i den politiska het-
luften.

Att han bestämt sig för att stödja
uppropet handlar enligt honom
själv om att utmana hela den obe-
hagliga atmosfär som skapats av
terroristlagarna. Rent juridiskt är

en läsning av terroristlagarna som
att läsa brottsbalken: Mord, flyg-
planskapning och sabotage är re-
dan kriminella handlingar och
Dror Feiler ställer själv den retoris-
ka frågan: varför behövs det då en
sån här lagstiftning?

Ideologisk lag
– Jag menar att det är en ideologisk
lag. Det är en kniv med två eggar,
där den ena eggen enbart handlar
om att skrämma folk för att de inte
ska våga visa solidaritet. Ingen vill
ju bli stämplad som terrorist och
bli plockad på flygplatsen i Prag.

q Ett kriterium vid valet av or-
ganisationer att stödja är att de
kämpar för sekulära, demokra-
tiska och humanistiska mål. De
pengar som nu samlas in kan
komma att gå till FARC och
PFLP hur ser ni på det?

– Palestinierna har en rätt och en
skyldighet att bekämpa ockupatio-
nen. PFLP är en av de organisatio-
ner som gör detta. Därmed inte
sagt att jag ställer upp på allt som
görs i organisationens namn. Jag

tror inte ens organisationens egen
ledning känner till allt som sker.
Men det innebär inte att man inte
kan stödja dem.

– Om jag ger pengar till PFLP
kan de ju använda dem på en
mängd olika sätt. Det kan gå till de
dagis organisationen driver, till
skolor eller till basketkorgar. 

– I ett land som Colombia, där
”avmilitariseringen” inneburit att
paramilitären blivit en del av sta-
ten, i ett sådant land är det en själv-
klarhet att bekämpa denna mör-
dande politik och en av de organi-
sationer som gör det är FARC. Det
är samma sak här, man kan inte
stödja allt vad de gör, det gör man
ju inte heller med de organisationer
man själv är med i, men man kan
stödja dem principiellt.

– Det är samma sak när en stat
som USA begår brott, det leder in-
te till att vi kräver att landet förkla-
ras för illegitimt, utan på krav att
om landet ska förändra sin politik. 

– Aktionen handlar inte om ett
hundraprocentigt stöd för organi-
sation x eller y utan om att göra
motstånd mot en rättsvidrig lag.

Men jag tror också att vårt stöd till
de här organisationerna är ett stöd
till den demokratiska och politiska
processen i de olika länderna.

Dror Feiler menar också att ter-
roristlagarna är en del i ett sam-
manhang och tar som exempel upp
de nya lagar för datatrafiklagring
av bland annat alla mobilsamtal
och all e-post inom unionen som i
förra veckan beslutades av EU-
parlamentet. 

– Samtidigt som det införs nya
lagar som kan kränka människors
frihet bryter USA mot de lagar som
redan finns genom hemliga fång-
transporter, fängelser och förhör
med tortyr. Vad säger att de inte
kommer att bryta mot, och gå läng-
re än, vad som anges i de nya la-
garna?

Var ska det sluta?
Dror Feiler tror inte heller att la-
garna är effektiva:

– Vad skulle de nya lagarna hjäl-
pa mot terrorism om jag köper ett
kontantkort eller använder internet
på ett café. Nästa steg blir att ka-
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Demokrati…
(forts fr föreg sid)

från Bryssel med ett paket av åt-
gärder om lagring av enskilda
människors mobilsamtal och inter-
nettrafik. Åtgärder som Bodström
initierat i EU utan att han någon
gång frågat vad svenska folket el-
ler ens riksdagen anser. 

Allvarliga följder
Benny Christensen berättar om ett
annat exempel från Danmark, som
alltså ligger före Sverige i denna
ruggiga samhällsförändring. Där
har Greenpeace dömts enligt terro-
ristlagarna för brottet att veckla ut
en banderoll mot genmanipula-
tion. För detta har organisationen
dömts att böta 30000 kronor.

– Vi kan alltså befara att vanli-
ga normala politiska och fackliga
aktioner i framtiden kan komma
att betraktas som terrorism. Dessa
lagar är mycket luddigt skrivna.
De kanske kan användas för att
stoppa en strejk i Stockholms tun-
nelbana som anses störa samhälls-
strukturen.

q Förklara varför Demokrati-
uppropet är viktigt. 

– Kärnfrågan gäller vår rätt att be-
driva solidaritetsarbete och att
stödja befrielserörelser. Om dans-
ka myndigheters tolkning av EU:s
terroristlagar hade gällt i vårt land
under andra världskriget så hade
det varit förbjudet att stödja den
danska motståndsrörelsen mot na-
zisternas ockupation. Vilket är en
fullständigt absurd tanke.

Sprid informationen!
q Varför uppmanar ni till stöd
åt PFLP och Farc?

– Det är två befrielseorganisatio-
ner som förts upp på EU:s terror-
lista. De bedriver en omfattande
sekulärt humanistisk verksamhet
till stöd för sina respektive folk.

Som en del
av verk-
samheten
bedriver de
dessutom
en väl mo-
tiverad
väpnad
kamp.
PFLP som
ett svar på
staten Isra-
els illegala
ockupation
av Palesti-
na och Farc
som ett

svar på paramilitära dödsskvadro-
ners totala dominans i Colombia.
Opprørs talesman Patrick Mac
Manus är nu åtalad enligt terrorist-
lagarna för att förra året samlat in
pengar till just dessa organisatio-
ner. 

q Hur ska Demokratiuppropet
användas.

– Tanken är att det ska hållas en
konferens i Danmark nästa år i
syfte att samordna kampen för de-
mokratiska fri- och rättigheter och
för att sätta fokus på nödvändighe-
ten att avskaffa EU:s lista över på-
stådda terroristorganisationer. För
närvarande pågår liknande aktio-
ner som vår i flera europeiska län-
der. Själva ska vi naturligtvis för-
söka sprida information om uppro-
pet så brett som möjligt. 

LARS ROTHELIUS
lars.rothelius@proletaren.se

”Det är lagstiftarna som har brutit
samhällskontraktet – inte vi”

”Bra att lagen utmanas”

nn nn När regering och riksdag inte förmår värna
grundläggande fri- och rättigheter måste medborgarna
gripa in. Det sker nu i veckan när 30 svenskar startar en
namn- och insamlingsaktion mot svensk terrorist-
lagstiftning, EU:s terroristlista och det internationella
”kriget mot terrorismen”.

n n I ett upprop till alla som vill vara med och försvara
grundläggande demokratiska principer inbjuds nu flera
att delta. 
n n Proletären träffar Dror Feiler och Eva Myrdal
som är två av undertecknarna.

– Det är bra att lagen nu utmanas ordentligt,
säger konstnären Dror Feiler, en av underteck-
narna till demokratiuppropet. Hade dessa lagar
funnits på åttiotalet hade solidariteten med
ANC, mot apartheid, kriminaliserats. Socialde-
mokratin hade varit tvungen att inför åklagare
avslöja vilka som var bidragsmottagare i Sydaf-
rika, och den sydafrikanska staten hade kunnat
nysta upp det internationella stödet till ANC.
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n – Jag har ingen lust att köa till
slaktbänken. 

Så svarar Eva Myrdal Proletären
på frågan om varför hon under-
tecknar uppropet.

Eva Myrdal är ansvarig utgivare
för Folket i Bild och arbetar på
Östasiatiska Museet i Stockholm.
Hon är en av undertecknarna som i
ett upprop vill samla ett antal de-
mokrater till stöd för den danska
föreningen Oprør och i förläng-
ningen till försvar av yttrandefri-
heten och andra grundläggande
politiska fri- och rättigheter också i
vårt land. 

Eva Myrdal har arbetat i front-
organisationer i hela sitt vuxna liv
och beskriver en oroväckande ut-
veckling i Sverige där justitiemi-
nister Tomas Bodström nu går i
spetsen för ökad övervakning, lis-
tor över oönskade organisationer
och allt grövre terroristlagar. De är
enligt henne olika delar av samma
paket som allvarligt hotar grund-
läggande medborgerliga rättighe-
ter.

Detta är inte demokrati
– I min värld stavas inte denna ut-
veckling demokrati utan fascism.

Eva Myrdal menar också att det
inte är hon som nu kommer att bry-
ta mot lagen: utan lagstiftarna!

– Någon har snott mitt land och
jag kommer aldrig att acceptera
det. Jag ställer upp på de flesta av
våra lagar, de delar som handlar
om att vara sjyst mot sina med-
människor, betala på tunnelbanan.
Ja, det kontrakt av något slag som
finns mellan myndigheter och
medborgarna.

– Men nu har de brutit kontrak-
tet. Jag ställer inte upp på deras ter-
rorlistor och jag vet att jag inte är
ensam. 

Eva Myrdal visar en artikel i se-
naste numret av Folket i Bild där
hon skriver om vad hon läst på
Försvarsmaktens hemsida:

– Det jag läste var värre än jag
kunde tänka mig. I rapporten för-
svaret för en ny tid står det att hu-
vuduppgiften är väpnad strid ”bå-
de utomlands och i Sverige” samt
att ”det är de internationella upp-
gifterna som ställer de högsta kra-
ven på vår omedelbara förmåga.”

– De skriver om Sverige, mitt
land. Min son fick under värnplik-
ten inte göra sin slutövning i Sveri-
ge, utan i Polen, och där öva på att
kämpa ner upplopp och demon-
strationer. Det här är en utveckling
som skett i det hemliga. Det har in-
te diskuterats i något offentligt
rum. 

– Jag är född i ett land med ett

värnpliktsförsvar och jag har inte
sagt ja till denna utveckling. Jag
blir så upprörd.

– Terroristlagarna är en del i det
här paketet. Det hör hemma i pap-
perskorgen.

Konkret handling
q De pengar som nu samlas in
kan komma att gå till Palestins-
ka PFLP och Colombianska
FARC , hur ser du på det?

– Jag har funderat en del på det.
Detta är ju ett upprop för yttrande-
frihet och demokrati, men också en
konkret handling. Detta är organi-
sationer som är verksamma i sina
egna länder och som också ibland
agerar militärt – som en del i en
politisk strategi. De ryms inom en
grupp av organisationer på temat
”sockerärtor åt alla”, det vill säga
de vill förbättra situationen för
människor.

– För mig är de representanter
för organisationer som man måste
ha möjlighet att ha kontakt med.
USA vill, men kan inte få tvinga
oss att verka på en isolerad ö. Vi
måste kunna få ha kontakter, så har
det ju alltid varit, med organisatio-
ner i Laos, Vietnam, Kambodja,
Korea eller med Leningrads barn. 

– Kontakten med andra organi-
sationer är en del i solidaritetsarbe-
tet och har genom åren gett viktig
information och erfarenheter om
situationen i dessa länder.

q Vad tror du om reaktionerna
på uppropet? 

– Staten har två val. Antingen tiger
de ihjäl oss eller så försöker de
agera mot oss. Vilket av dessa två
alternativ man väljer beror på oss –
på våra möjligheter att samla folk
och nå ut. Staten är inte intresserad
av ett himla liv så det kommer att
föredra att tiga och försöka isolera
oss. Men ju fler vi blir desto krång-
ligare blir det för dem. 

Hårdnande klimat
Till detta kommer också samhälls-
klimatet. Eva Myrdal berättar att
en nyligen införd artikel i Folket i
Bild av en professor i historia som
sakligt och med fakta resonerade
om Srebrenica. I bombhögerns Ex-
pressen blev detta detsamma som
att förneka förintelsen. 

– Vi döptes om till ”förvanskar-
fronten”. Man kan inte längre i
Sverige på ett stillsamt sätt reflek-
terande föra fram fakta. I den of-
fentliga debatten finns inte längre
plats för eftertanke och reflexion.

Om möjligheterna för uppropet
att växa säger hon att detta för-
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ftarna som har brutit
kontraktet – inte vi”

hoppningsvis är starten på ett lång-
siktigt arbete och hon hoppas på att
många, både ungdomar och äldre,
sluter upp men också alla pensio-
närer som inte har något att förlo-
ra.

Vi bläddrar i lagtexten från 2003
om straff för terroristbrott. Jaså,
man kan få fängelse, säger Eva

Myrdal. På frågan om det inte av-
skräcker henne svarar hon leende:

– Den dagen den sorgen. Det en-
da man kan önska om det går så
långt är att rättegångarna blir
publika.

MARTIN SCHIBBYE

meraövervaka alla caféer med in-
ternet. När man har börjat med
detta, var ska det då sluta?

– I Danmark har säkerhetspoli-
sen rätt att avlyssna alla lägenheter
i en hel fastighet om det i en av lä-
genheterna finns en misstänkt –
han kan ju gå in och ringa hos
grannen. 

År 2000 reste Dror Feiler med
Teater Tribunalen till Colombia
för att spela ”Liten katekes för un-
derklassen”. De spelade i små byar
i de befriade zonerna som då kon-
trollerades av FARC. Efter en fö-
reställning berättar han att en bon-
de frågade hur Strindberg för
hundra år sedan kunde veta hur vi
har det i Colombia idag? 

– Var uppsättningen av denna
teaterpjäs i Colombia ett stöd till
terrorism, jag bara undrar, frågar
han retoriskt.

Snart kanske Dror Feiler och de
andra undertecknarna får ett svar
på den och andra frågor kring var
gränserna går mellan kriminalitet
och politiska åsikter.

MARTIN SCHIBBYE

anas”

riksdag inte förmår värna
ttigheter måste medborgarna
an när 30 svenskar startar en

ktion mot svensk terrorist-
tlista och det internationella

nn nn I ett upprop till alla som vill vara med och försvara
grundläggande demokratiska principer inbjuds nu flera
att delta. 
nn nn Proletären träffar Dror Feiler och Eva Myrdal
som är två av undertecknarna.

ordentligt,
v underteck-
e dessa lagar
ten med
s. Socialde-
för åklagare
gare i Sydaf-
 hade kunnat
t till ANC.

– Terroristlagarna hör hemma i papperskorgen, säger Eva Myrdal, an-
svarig utgivare för Folket i Bild och en av undertecknarna av Demokra-
tiuppropet. Jag ställer inte upp på deras terrorlistor, och jag vet att jag
inte är ensam. 




