
 17.30 - 18.20
 ANARKISTISKA  
 KVINNOR

 19.00 - 20.00
 OCKUPERA MERA 
 - TIPS OCH 
TRIX 

 ..
LORDAG

 12.30 - 14.20
 SKRIVARWORKSHOP 
 MED HANNA OCH  
 SARA WIKMAN

 10.00 - 10.50
 BATONGERNA 
 SLÅR NEDÅT

 11.00 - 12.00
 INEUMANITY

 11.00 - 12.00
 ANTIFASCISTISK 
 HISTORIA 1920-1945 

 10.00 - 12.00 
 THOUGHTS ON 
 HOW TO DEAL 
 WITH CONFLICTS

 13.00 - 15.00
 BURKA SONGS
 FILM + SAMTAL

 14.45 - 15.45
 DEN LEGENDARISKA  
 AMALIA ALVAREZ
 ICKE VITA LIV

 14.30 - 15.30
 SÅ KOMMER DU 
 ÖVER SPÄRRARNA 
 I DIN KAMP

 20.00 - 
 KRYPTOPARTY 
 UMEÅ 
 HACKERSPACE

 17.15 - 19.15
 SERIETECKNAR-  
 WORKSHOP
 
 (SEPARATISTISK
 FÖR RASIFIERADE
 PERSONER)

 21.00 - 
 FEST FEST 
 ANARKISTISK 
 BOKMÄSSA 
 FEST FEST

 16.00 - 17.00
 VAD HÄNDER I
 SÁPMI IDAG?

 17. 30 - 18.30 
 THE GALLÓK 
 REBELLION 
 FILM + SAMTAL 

 13.00 - 14.30
 10 YEARS OF 
 RESISTANCE 
 AGAINST  
 NUCLEAR AND 
 MINING INDUSTRIES
 CASE FINLAND

 14.45 - 15.45
 10 YEARS OF 
 SELF-ORGANIZED 
 CULTURE 
 IN KØBENHAVN

 16.00 - 17.00
 18 YEARS WITH THE
 KARLSØY FESTIVAL

 10.00 - 11.00
 SYNDIKALISMEN PÅ  
 2000-TALET. 

 10.00 - 11.00
 WORKSHOP I 
 PRAKTISK 
 IT-SÄKERHET

 11.20 - 12.00
 NÄR SÄPO VILL 
 HA DIG

 16.30 - 17.30
 MOTSTÅNDETS 
 ESTETIK 

 13.45 - 15.15
 FAGGOTS AND  
 FRIENDS: 
 ÖVERSÄTTNINGS-
 WORKSHOP

 11.20 - 12.30
 HOTET MOT 
 STRIDSRÄTTEN OCH 
 LÖNTAGARNAS SVAR

 10.00 - 12.00
 KÄRLEK – EN    
 WORKSHOP

 ..
SONDAG

 12.45 - 14.45
 BINXET - SOTTO    
 IL CONFINE. 
 FILM OCH 
 SAMTAL OM 
 REVOLUTIONEN 
 I ROJAVA

 13.00 - 14.30
 THE RECENT
 REPRESSION
 AGAINST
 ANARCHISTS IN 
 RUSSIA

 16.00 - 17.00
 FANZINEGÖRANDE
 HANNA LT

 15.00 - 15.45
 KAMPEN MOT UT
 FÖRSÄLJNINGEN 
 AV BOSTÄDER

 12.40 - 13.30
 SUF/NÄTTIDNINGEN  
 DIREKT AKTION

 15.30 - 16.30
 ANTIFASCISM IN 
 FINLAND, 2014-2018

 16.15 - 17.15
 VARFÖR KLIMATET 
 ÄR DET NYA SVARTA

 15.00 - 16.00
 OM MAKT 
 OCH SPRÅK

 18.30 - 18.50 
 STATISTEN

 16.00 - 17.30
 LEK DIG LOSS

 15.00 - 16.00
 ARNE MÜLLER OM
 GRUVMOTSTÅND 

FREDAG Ö
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 12.30 - 13.30
 GRUNDKURS   
 ANARKISM 

 17.30 - 18.30
 TURISMEN DÖDAR
 STADEN

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00 

19.00

20.00

21.00

22.00

stormen nova MEDEA FILMRUM

stormen nova MEDEA FILMRUM stormen nova MEDEA FILMRUM
TorsDAGÖ

 15.00 - 16.15  
 A IS FOR 
 ANARCHY 
 - SERIES OF  
 SHORT FILMS

 17.45 - 18.45
 NÖD BRYTER   
 LAG

 10.30- 12.00 
 (SOME 
 EPISODES   
 OF) TROUBLE

 19.00 - 22.00

 ANARKISMENS  
 HISTORIA

 20.30 - 22.00
 ANGBETT
 BOKKAFÉS
 INVIGNING

 
 19.00 -  20.30
 TEXTBLOCK 

 NINO MICK, 
 CAROLINE 
 SEUNG-HWA 
 LJUUS &
 MILITANTERNAS 
 PARTY-
 ORKESTER m.fl.

29/11 
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  19.00 - 23.00
  VERKET + ANARKISTISKA BOKMÄSSAN + BILDA = SANT!
 
  Förfest för anarkistiska bokmässan & släppfest  för Lilys senaste skiva 
  ”begrav mig under ett fjäll”! Lily (Klassiskt Umeå fuck off anarkopop!!) är sedan   
  länge legender. Magisk viscrust. De har med skivor, och Hanna LT har gjort omslag 
  och inlay. Lyssna: https://lilyband.bandcamp.com

  Spelar gör även MADELLO (Boden) & COLLIE (Lokal samtida umeåindiepop)! 

  Kommer även finnas enklare mat + bokbord + distro!

    ..
BILDAKALLAREN ÖSTRA RÅDHUSGATAN 2

 14.00 - 17.00
 UTVÄRDERING
 DROP IN

ANTECKNINGAR

 17.00 - 17.30
 ŞOREŞA JIN

 19.00 - 19.30
 VIOME

 20.00 - 21.00
 HISTORY OF  
 SPANISH 
 ANARCHISM



FREDAG 

15.00 - 16.00
OM MAKT OCH SPRÅK
CLARA SELANDER
MEDEA

En workshop om makt och 
språk och om det odemokratis-
ka i språket. Om
att ha tillgång till ett starkt språk 
och vad det innebär för en själv
och andra.

15.00 - 16.15  
A IS FOR ANARCHY - 
SERIES OF SHORT FILMS
FILMRUM

A series of short films that 
describe basic topics through an 
anarchist view.

15.00 - 16.00
ARNE MÜLLER OM
GRUVMOTSTÅND 
NOVA

Oavsett vilken exakt sam-
mansättning den kommande 
regeringen får kommer den att 
stå bakom den Mineralstrategi 
som antogs för några år sedan. 
Den tar sikte på att det ska 
finnas 50 gruvor i Sverige 2030. 
Intresset för gruvbranschen har 
stärkts av de behov av metaller 
för elbilar och andra delar av 
energiomställningen som blir allt 
mer tydliga.
Samtidigt har exempel som 
miljöproblemen vid Blaikengru-
van, konkursen för Northland 
Resources, Dannemora Mineral 
och Lappland goldminers och 
ett antal mindre seriösa pro-
spekteringsbolags verksamhet 
gjort att motståndet mot gruvor 
är stort på många håll.
Numera är striden om gruvorna 
inte längre en fråga bara för 
norra Sverige. I Dalsland, Små-
land och Skåne finns ett starkt 
motstånd mot planerade gruvor.
Vad kommer att hända när en 
gruvbolagsvänlig regering möter 
en stark gruvkritisk opinion? 
Arne Müller ger några glimtar 
av innehållet i den kommande 
boken ”Elbilen och jakten på 
metallerna”

What is Race? * What is Direct 
Action? * What is Class? * What 
is Mutual Aid? * What is Nationa-
lism? * What is Autonomy? Affinity: 
Beyond Friendship. We will screen 
some more shorts relating to acti-
vism, all made by the grassroots, 
independent media collective 
subMedia.tv

Aktionsgrupp Hedvig är en 
klimataktionsgrupp baserad i 
Malmö. Gruppen är även en del av 
det bredare nätverket 
Klimatfronten som är ett nätverk 
med olika klimat- och 
solidaritetsgrupper i Malmö med 
klimatfrågor.

Aktionsgrupp Hedvig har bland 
annat mobiliserat för 
massaktioner som Ende Gelände 
och Code rood, arrangerat 
föreläsningsserie och gjort 
klimatrelaterade aktioner. 

16.00 - 17.30
LEK DIG LOSS
STORMEN

Så kommer vi ur vår politiska 
depression! Får vi inte leka är det 
inte vår revolution!

Samtal om lekens roll för att skapa 
levbara liv, kulturer och att vidga 
världen. Vi samtal först och leker 
sen. 
Det går att vara med på bara 
samtalet.

Av:  Förenade anarkister i 
biskopsgården - ett samarbete 
mellan transmilitanta brigaden, 
Umeå - Göteborgsbaserade - 
Anarkister mot reproduktion, 
frihetliga kulturhuset i 
Biskopsgården och Biskops 
Bastuklubb Svarta Katten.

16.15 - 17.15
VARFÖR KLIMATET 
ÄR DET NYA SVARTA
AG Hedvig
NOVA

Samtalet gör ett försök till att ge 
teoretiska begrepp kring varför 
klimatkampen är antirasistisk, 
antifascistisk och antikapitalistisk 
i dess natur. De kommer även ge 
en översikt över olika kamper som 
förs inom klimatrörelsen idag för 
att påvisa dess bredd och 
därigenom visa på att det finns en 
plats för alla inom klimatrörelsen 
oavsett vad ens huvudsakliga 
kampfråga är!

16.30 - 17.30
MOTSTÅNDETS ESTETIK 
- AFFISCHER FRÅN UTOM-
PARLAMENTARISK VÄN-
STER 1970-2018.
STORMEN

”Hur berättar man historia? Hur 
gör man det i en vissa fall 
svåravgränsad rörelse som den 
utomparlamentariska vänstern? 
Grupper kommer och går, 
andra organisationer och 
nätverk har funnits länge. Vi 
valde att dokumentera vår rö-
relse genom nedslag i historien 
i form av en bok om den 
utomparlamentariska vänsterns 
affischer, så att dessa nedslag 
blir en del av en bredare 
historia över vad den utompar-
lamentariska 
rörelsen har arbetat med. Kom 
och lyssna på när några av de 
som arbetat 
med boken läser ur den, men 
även för att diskutera historie-
skrivning och 
hur eller om vad som gjorts kan 
hjälpa oss i vad vi ska göra.”

18.30 - 18.50 
STATISTEN: VISOR FÖR VUXNA 
OCH ANDRA BARN
KAFÉT

Statisten spelar visor med texter 
inspirerade av livet i skådespelssam-
hället. Något för alla som känner sig 
något obekväma i rollen som vuxen 
och som längtar till magin som göm-
mer sig bakom fasaderna!

20.30 - 22.00
INVIGNING ANGBETT BOK-
KAFÉ
ANGBETT BOKKAFÉ

I Sverige har vänsterrörelsen en 
lång tradition av bokkaféer vilka 
fungerat som en viktig 
samlingspunkt och mötesplats, 
där en även kunnat 
sprida radikala idéer samt 
litteratur 
för en billig peng.

Umeå har länge saknat ett 
sådant sen bokkafé kalabalik la 
ner för 8 år sedan. Men nu är 
väntan äntligen över. 

Tillsammans öppnar vi upp 
bokkafet med en fet invigning 
med ballonger, alkoholfri bubbel 
och brandtal! Välkomna!

19.00 -  20.30
TEXTBLOCK 
KAFÉT

NINO MICK
Poeten Nino Mick från Göteborg läser 
lite nyskrivet och lite från boken 
Tjugofemtusen kilometer nervtrådar.

CAROLINE SEUNG-HWA LJUUS 
är queerfeminist, konstnär och 
blattebrud från Borlänge. Bosatt i Umeå. 
Född i Sydkorea. Adopterad. Tatuerad. 
Arbetarklass. Hatar kapitalistiska 
system, vit hegemoni och 
paragrafrytteri. Skriver poesi när hon 
är förbannad, förvirrad och förlorad. 

Läser:
Med tigerhjärtat intakt
DIAMANTKROSS
Hey Yellow Fever! Hi White Feminism! 

MILITANTERNAS PARTYORKESTER 
”Militanternas partyorkester är ett 
poesikollektiv som är baserade i
Umeå. Fyra estradpoeter läser spoken 
word om allt från fotbollskillar
och hängtuttar till sex och olyckliga 
skidåkare - Även team piece
utlovas!”

17.30 - 18.30
TURISMEN DÖDAR
STADEN
NOVA

Ett samtal om motstånd och kam-
pen mot gentrifikation i 
Barcelona.

17.00 - 17.30
ŞOREŞA JIN
FILMRUMMET

a short documentary about how 
women in Rojava have organized
their own communities 23 min

17.45 - 18.45
NÖD BRYTER LAG
FILMRUMMET

Filmatisering/dokumentär om 
hungerkravallerna på Seskarö i 
maj 1917. Sågverken på Seskarö 
är ett stycke svensk 
arbetarhistoria. Under 
hungerupproret på ön 1917 sköt 
militären mot sågverksarbetarna 
och skadade två. Militärer från 
samma regemente sköt och 
dödade 14 år senare fem arbetare 
i Ådalen.
Tal: Svenska 19.00 - 19.30

VIOME 
”Fabriksockupation i 
Grekland”
FILMRUMMET

På VioMe i Thessaloniki har 
arbetarna tagit över fabriken, 
sedan den övergivits av ägarna. 
I fem års tid har de fortsatt 
produktionen under
direktdemokratisk 
arbetarkontroll. Från att ha varit 
en fabrik för byggnadsmaterial, 
har de ställt om till att producera 
tvål.
Tal: Grekiska. 
Textat till engelska.

20.00 - 21.00
HISTORY OF SPANISH 
ANARCHISM
FILMRUMMET

Dokumentär från 70-talet om 
hur anarkismen praktiserades i 
Spanien innan spanska 
inbördeskriget bröt ut. 
Intervjuer med människor som 
bodde och verkade i områden 
runt Katalonien som beskriver 
hur samhället såg ut.
Tal: Spanska. 
Textat till engelska.
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LORDAG 

10.00 - 10.50
BATONGERNA 
SLÅR NEDÅT
JONAS LUNDSTRÖM
NOVA
 
En anarkistiskt inspirerad kritik 
av brottsbekämpningen och inte 
minst polisen. Aktivisten, 
författaren och frivilligarbetaren 
Jonas Lundström presenterar en 
analys rotad i både aktivistiska 
erfarenheter och 
etablerad forskning som lyfter 
fram brottsbekämpningen inte 
som en möjlighet, utan som ett 
problem.

Rättssystemet med dess poliser, 
domstolar, fängelser och ideologi 
skyddar en djupt ojämlik och 
destruktiv samhällsordning med 
våld, och vägrar se sig självt i 
spegeln, menar Jonas 
Lundström.

11.00 - 12.00
INEUMANITY
NOVA

InEUmanity ger en inblick i 
EUs asylpolitik. Vad är det som 
händer på EU-nivå idag och hur 
påverkar det Sveriges och andra 
medlemsländers egna 
asylpolitik? Vad är det som sker 
inom parlamentets väggar och 
hur arbetar EU med att förflytta 
EUs gränser till andra länder?

InEumanity Malmö 
startades 2016 och är en del av 
ett större Europeiskt
nätverk som arbetar emot EUs 
asylpolitik. Vi verkar för en 
antirasistisk, antikapitalistisk 
politik och tror på en värld utan
gränser!

11.00 - 12.00
ANTIFASCISTISK 
HISTORIA 1920-1945 
MEDEA

Antifascistisk historia 1920-1945, 
Sveriges okända rörelser för 
demokrati och frihet. 
Ett föredrag om den första 
generationens antifascister.

10.30- 12.00
SCREENING: 
(SOME EPISODES  OF) 
TROUBLE
Every episode is around 30 
min.
FILMRUMMET

SubMedia is a video production 
ensemble, which aims to 
promote anarchist and anti-
capitalist ideas, and aid social 
struggles through the 
dissemination of radical films and 
videos. Founded in 1994,
subMedia has produced 

10.00 - 12.00 
THOUGHTS ON HOW TO DEAL 
WITH CONFLICTS: TWO 
HOURS SEMINAR AND 
PLENARY DISCUSSIONS
MARIA NØRHOLM RAMOUK
STORMEN

This will be a short presentaion 
of an already existing restorative 
system. This will lead us to a talk 
about how to address, 
acknowledge and learn from 
conflicts and how this restorative 
way of thinking is related to the 
punitive system. We will discuss 
how we can see a conflict as a 
feedback mechanism and how 
it’s possible to be respectful in 
and learning from conflicts.
Will be held in English and if 
needed danish.

hundreds of videos. ”TROUBLE” is one 
of their latest projects. In each episode 
they aim to explain topics and grassroots 
movements in a more detailed sense.

Trouble #11: Destroying Domination
A look at patriarchy as an enduring 
system of social, economic and political 
control.

Trouble # 14: Fighting Where We 
Stand
Three ongoing land defence struggles: 
the Unist’ot’en Camp, the autonomous 
spaces movement in Ljubljana, Slovenia 
and the eco-defence occupation known 
as La ZAD.

Trouble # 4: No Justice… Just Us
Interviews with a number of individuals 
engaged in legal defence and
prisoner solidarity, and look at some of 
the ways we can begin to build
movements that are more resilient in the 
face of state repression.

12.30 - 14.20
SKRIVARWORKSHOP 
MED HANNA OCH  SARA WIKMAN
MEDEA
Vi behöver varandra och vi behöver 
skriva! I två timmar gör vi skrivövningar 
och annat, själva och kollektivt. 
Välkommen du som nästan aldrig skriver 
någonting eller du som skriver hela tiden!

Alla välkomna, bara du känner ett sug 
efter att uttrycka dig i ord. Håller i 
verkstaden gör Sara och Hanna Wikman, 
systrar, anarkister och författare.

Vi förstår svenska och engelska och du 
kan skriva på vilket språk du vill. Men 
övningarna kan förklaras på svenska 
eller engelska.

Tid. Max 12 deltagare, 
ingen föranmälan.

13.00 - 15.00
BURKA SONGS 
FILM + SAMTAL
FILMRUMMET

2011 införde Frankrike förbud 
mot heltäckande slöja på 
offentlig plats. Hanna Högstedt 
fick pengar till en film där hon 
skulle gå i burka i Paris, 
sjungande franska 
nationalsången tills hon blev 
gripen av polis. Men inget gick 
som det var tänkt. I Burka Songs 
2.0 följer vi processen från

15.00 - 16.00
DEN LEGENDARISKA  AMALIA 
ALVAREZ ICKE VITA LIV
NOVA

Serietecknare Amalia Alvarez, ska 
berätta hennes liv som 
papperslös, som anarkist, hennes 
aktivism inom serier, hennes 
kamp mot rasism. 

Amalia, är från ursprungsfolket 
Lickan Antai ifrån norra Chile. 
Hennes serier förmedlar ett starkt 
antirasistiskt och antisexistiskt 
budskap med klassperspektiv. 
Amalia bor i Skåne, sedan 2001 
och har hunnit med att få Sveriges 
Arbetares Centralorganisations 
civilkuragepris, arbeta fackligt 
med papperslösa arbetare, 
studera genusvetenskap och 
serieteckning och visuellt 
berättande på Malmö Högskola, 
och att publicera de trespråkiga 
serieböckerna ”Fem papperslösa 
kvinnors historier”, som bland 
annat blev belönad med Stora 
läsarpriset för Årets tecknade 
serie 2013, och boken ”Fem 
historier om prostituerande” 
(2016). Båda böckerna verkar 
inom genren socialrealism och 
baseras på verkliga historier. 
I den senaste är det de som 
själva kallar sig prostituerade som 
beskriver deras ”klienter” och vad 
det är som de egentligen vill köpa. 
2018 hon publicerade den första 
kapitlet av hennes själv biolgrafi 
”Basta!” i den antologien ”Draw 
the line” i spåren av #metoo 
kampanje. Mer om Amalia på 
amaliaalvarez.wordpress.com

14.30 - 15.30
SÅ KOMMER DU ÖVER 
SPÄRRARNA I DIN KAMP
PLANKA.NU 
STORMEN 

Med utgångspunkt i Planka.nus bok 
”Så kom vi över spärrarna” så kommer 
vi fila på politiska aktioner som kan 
förändra samhället där vi själva bor 
och verkar. Vi använder oss exempel 
från boken om peppande, direkta eller 
utmanande aktioner och testar 
samverkan mellan mål och medel. 
Ta med dig dina egna erfarenheter så 
skapar vi något nytt tillsammans!

13.00 - 14.30
10 YEARS OF  RESISTANCE 
AGAINST NUCLEAR AND 
MINING INDUSTRIES CASE 
FINLAND: perspectives on 
past and future organising
NOVA

The presentation will give an 
overview of recent radical 
environmental activism in 
finland. Rather than go deep 
into detail, we will look at case 
examples from the past decade 
and map out the victories and 
strengths of the movement as 
well as challenges and lessons 
learned. 

The concluding proposals of 
the presentation aim to picture 
a future movement for radical 
ecology. By looking at patterns 
of resistance and repression, 
continuity and dis-continuity, 
mobilizing and burning out, 
we learn and re-learn to grow 
stronger and more sustainable 
in our resistance. 

The presentation will be held in 
English. Comments and 
questions are welcome in 
Finnish, English and Swedish.

Presentor is a member of 
Hyökyaalto / Rising Tide 
Network in finland

14.45 - 15.45
10 YEARS OF SELF-ORGANIZED 
CULTURE IN KØBENHAVN
MEDEA

- a 30min talk on our time in 
bolsjefabrikken and other places

it´s the undefined feeling to the 
in-between spaces
that catches our curiosity
like you need a pause to sleep every 
now and then to digest the waking 
hours
we need an undefined 
place in the city
to be able to dream
to be able to live
and breath other possibilities
through our personal experiences
with building up
self-organized culture houses and 
workshop collectives in vacant areas 
in the city
we will attempt to tell our story

filmidé, via civilpoliser, skuld, 
skam och falsksång, till ett samtal 
om vita rum, slöjan och vems 
berättelser som får plats i dagens 
Sverige. 

Filmvisningen följs av ett samtal 
med regissören Hanna Högstedt. 
Det rör sig kring frågor om 
privilegier och solidaritet, om 
mediestormar och om vilka 
röster som hörs.
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16.00 - 17.00
VAD HÄNDER I SÁPMI IDAG?
STORMEN 

Kortfilmen Brännsjuka gjord av 
Sandor Lindström visas.

Efterföljande panel med personer 
födda och bosatta i Sápmi om 
ämnen som filmen berör.
Som språk, homogenitet/
grupperingar, maktförhållanden,
naturresursutvinning, kolonialism.

 ..
LORDAG
FORTS.

19.00 - 22.00
ANARKISMENS HISTORIA
FILMRUMMET

Vilka är anarkisterna, vad vill de, 
och hur uppstod rörelsen? 
Filmmakaren Tancrede 
Ramonet går på djupet med den 
anti-auktoritära rörelsens rötter. 
Hur har den format den politik 
som vi i dag tar för given?
Svensk text.

17.30 - 18.20
ANARKISTISKA KVINNOR
ANARKASKRIVGRUPPEN
NOVA

En presentation av anarkistiska 
kvinnor från olika delar av 
världen, från 1800-talet och 
framåt. Vi berättar också om 
projektet Anarkaskrivgruppen.

19.00 - 20.00
OCKUPERA MERA 
- TIPS OCH TRIX
HÖGDALENS VÄNNER OCH 
AVPRIVATISERA 
HAGSÄTRA 
STORMEN

Praktiska erfarenheter från och 
samtal om några av de 
husockupationer som skett i 
stockholmsområdet de senaste 
åren.

17.15 - 19.15
SERIETECKNARWORKSHOP
AMALIA ALVAREZ 
(SEPARATISTISK FÖR
RASIFIERADE PERSONER)
MEDEA

Separatistisk workshop om 
serier för rasifierade personer. 
Vill du lära dig att rita 
antirasistiska serier med 
representativitet, och utifrån våra 
ickevita kroppar? Då är den här 
workshopen något för dig. Här 
ska vi prata om vithet, 
strukturella racism, kamp och 
konst. Här får lära dig vad som 
är viktigt att tänka på när en har 
tänkt sig att göra en antirasistisk 
serie. Workshopen utlovar tips 
och matnyttigheter både vad 
gäller idé, icke vita 
karaktärsskapande, miljön, och 
varför är det viktigt att icke vita 
kroppar ska tecknas av icke vita 
serieskapare inom antirasistiska 
serier. Varför saknas de 
antirasistiska serier i den 
Svenska seriescenen?
Här ska du lära dig: att 
analysera stereotyper inom 
serier, vithet inom serier, icke 
vita figurer som tecknas i
Sverige idag, Kolonisering inom
serier, vem lära vem att teckna 
serier, och antirasistiska kampen 
inom serier. Workshopen riktar 
sig både till dig som är helt 
nybörjare i serieskapande men
även till dig som har hållit på 
med serier en längre tid. Varmt 
välkommen! 

Amalia Alvarez, serietecknare 
från ursprungsfolket Lickan Antai 
ifrån norra Chile. Hennes serier 
förmedlar ett starkt antirasistiskt 
och antisexistiskt budskap med 
klassperspektiv. 
www.amaliaalvarez.com  

17. 30 - 18.30 
THE GALLÓK REBELLION 
FILM + SAMTAL 
FILMRUMMET

Vi visar vår film The Gállok 
Rebellion, om kampen mot en ny 
gruva utanför Jåhkåmåhkke. 
Barrikader, musik, 
polisingripanden och tankarna
bakom protesterna. Efter filmen 
finns möjlighet att diskutera och 
ställa frågor till några av 
aktivisterna.

16.00 - 17.00
18 YEARS WITH THE
KARLSØY FESTIVAL
MEDEA

The Karlsøy Festival - a music 
and cultural festival with meaning

The Karlsøy festival is a 
special occasion where we gather 
together to resist and oppose 
a society with values based on 
profit, competition and greed. 
The festival is a protest against 
razing of the rural communities, 
environmental  destruction and 
racial discrimination. It is a protest 
against colonization, exploitation 
and the brutal oppression of the 
world’s people. The festival is a 
gathering and a celebration of all 
the positive alternative forces. 
Its’ purpose is to reflect, recreate 
and promote these alternative 
forces which are fighting for a 
different and better world, a world 
characterised by solidarity, 
empathy and love.

 20.00 - 
KRYPTOPARTY 
UMEÅ HACKERSPACE

WARRANTY VOID IF 
ATTENDING
Kom och mingla med end-to-end 
encryption. Gör en namnskylt 
med nickname från 90-talet. 
Ta med din telefon/dator och 
rivstarta resan mot 1337 
shades of security. 
n00bZ r w3Lc0m3! 

Buzzwords: OpenPGP, XMPP, 
OMEMO, ROT13

16.00 - 17.00
FANZINEGÖRANDE
HANNA LT
NOVA

Hanna LT håller workshop i 
fanzinegörande! Övningar för 
att komma igång, tips och trix, 
inspiration! Vi ses och pratar 
och gör!
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10.00 - 11.00
SYNDIKALISMEN PÅ  
2000-TALET: SACS 
RELEVANS I SKAPANDET AV 
EN REVOLUTIONÄR 
ARBETARRÖRELSE
NOVA

I tider av allt hårdare blåsande 
högervindar och attacker på 
våra demokratiska rättigheter 
på arbetsplatserna ökar 
behovet av en fri arbetarrörelse 
med självförtroende. Stigande 
klimatångest och frustration 
över att för lite görs för att 
rädda vår planet, i kombination 
med en samlad forskarelit som 
beskriver systemet som 
problemet, kan skapa en 
revolutionär stämning på kort 
tid. Frågan är, kan Sveriges 
största revolutionära 
organisation, SAC, med 
inspiration från andra kamper, 
inte minst den i Rojava, spela 
en relevant roll?

Föredragshållare: Erik Bonk. 
Generalsekreterare SAC 
Syndikalisterna.

10.00 - 11.00
WORKSHOP I  PRAKTISK 
IT-SÄKERHET
UMEÅ HACKERSPACE
MEDEA

Efter en blixtsnabb presentation 
om grundläggande IT-
säkerhet tar vi tillsammans 
fram scenarion, analyserar 
hotbilder, ser över vårt 
säkerhetstänk och kommer 
fram till mer eller mindre 
praktiska lösningar.
Buzzwords: PEBKAC, opsec, 
threat model, FRA

11.20 - 12.00
NÄR SÄPO VILL HA DIG
NOVA

Ett samtal om när Säpo tog 
kontakt i våras och ville värva 
mig till att bli deras ingång till 
den antifascistiska rörelsen i 
Umeå. Jag berättar vad som 
hände. Hur gjorde de? Vad sa 
de? Vad ville de? Hur såg de 
ut? Och framförallt, vad sa jag? 
Ingenting alls hoppas vi alla. 
Jag berättar om vad som 
hände mig och andra får gärna 
dela med sig av sina 
erfarenheter.

11.20 - 12.30
HOTET MOT STRIDSRÄTTEN 
OCH LÖNTAGARNAS SVAR
UMEÅ LS av SAC
MEDEA

Lagförslaget om inskränkningar 
i stridsrätten har kallats det 
största maktbalansskiftet i 
svenskt klassamhälle i modern 
tid. Ändå behandlas det som 
en ickefråga till den graden 
att många inte känner till det. 
Umeå LS av SAC reder ut vad 
lagförslagen innebär och hur vi 
kan svara.

10.00 - 12.00
KÄRLEK – EN WORKSHOP
NINO MICK
STORMEN

Kärlek, säger bell hooks, är viljan att 
utöka det egna jaget, med syftet att 
vårda sin egen eller en annans andliga 
utveckling.

Kärlek, säger Emma Engdahl, är en 
rest som uppstår när vi har behov som 
vi inte kan tillfredsställa på egen hand, 
uttrycker de 
behoven och blir tillfredsställda av den 
andre.

Kärlek, säger Anna G. Jónasdóttir, är 
en kraft som ger den älskade 
förmågan att bygga sig själv som 
människa, och män exploaterar 
kvinnors kärlekskraft utan att 
ömsesidigt ge tillbaka.

Kärlek, säger Zygmunt Bauman, är en 
kreativ drift och liksom annan kreativ 
verksamhet vet man aldrig säkert vart 
eller vad kärleken leder till.

Förälskelse, säger Francesco 
Alberoni, är en kollektiv rörelse som 
involverar endast två personer.

Kärlek, säger bell hooks, är ett verb. 
Det är något vi gör. (Eller inte gör.)

Dessa författare, och många fler 
förstås, försöker fatta vad kärlek är. 
Det ska vi också försöka göra. 
I denna två timmar långa 
studieträff läser vi några korta texter 
om kärlek och diskuterar. Är samtalet 
om kärlek en flummig politisk 
återvändsgränd, eller rentav en nyckel 
till anarki och kommunism?

Workshopen hålls på svenska men 
möjlighet att bilda smågrupp som läser 
texter och 
diskuterar på engelska.

13.45 - 15.15
FAGGOTS AND  FRIENDS: 
ÖVERSÄTTNINGS-
WORKSHOP
ÖVERSÄTTNINGSKOMMITTÉN
BÖGARNAS VÄNNER
MEDEA

The Faggots And Their Friends 
Between Revolutions är en 
klassisk radical faerie-bok. Larry 
Mitchell och Ned Asta skriver och 
tecknar fram fabler och myter 
från 70-talets USA. De driver 
med männens värld och – 
framför allt – erbjuder visdom för 
hur bögarna och alla deras 
vänner kan överleva i den och 
skapa egna världar.

12.45 - 14.45
BINXET - SOTTO IL CONFINE. 
FILM OCH SAMTAL OM 
REVOLUTIONEN I ROJAVA 
ROJAVAKOMMITTÉERNA
FILMRUM

Binxet – Sotto il confine, av 
Luigi D’Alife, handlar om 
revolutionen i Rojava med
utgångspunkt från gränsen mellan 
Turkiet och Syrien som utgörs 
av en tågräls. Filmen ger en bra 
inblick i det demokratiskt 
konfederalistiska systemet, den 
bakomliggande historien, samt 
Turkiets (Erdogans) missbruk av 
syriska flyktingar som en
påtryckningsmetod mot EU. 
Talat språk är italienska med 
undertexter på engelska. Filmen 
är från 2017 och speltiden är 95 
min.
Efter filmen blir det tid för frågor 
och diskussion.”

13.00 - 14.30
THE RECENT REPRESSION 
AGAINST ANARCHISTS 
IN RUSSIA
NOVA

Before the presidential elections 
and FIFA World Cup in Russia, 
the persecution of antifascists 
and anarchists began. The 
so-called “Network” case is a 
vivid example of modern 
repression in the Russian
Federation - torture, planted 
weapons and drugs, clumsy 
propaganda of the media, 
intimidation of relatives, serious 
criminal articles without real 
“crimes”, as well as oppression of 
solidarity with the arrested.
There is an anti-anarchist 
campaign going on in Russia. 
You can learn more about it and 
specifically about “anarchist 
terrorist “Network” case”.

12.40 - 13.30
NÄTTIDNINGEN 
DIREKT AKTION 
SUF
MEDEA

En liten föreläsning om hur det 
är att starta upp en
nättidning från grunden. 

Välkommen till en 
översättnings-workshop! Du 
behöver inte ha översatt nånting 
innan. Workshopen är en del av 
ett större projekt som till slut ska 
leda till en utgivning av boken, 
för första gången på svenska. 
En workshop hölls på Reclaim 
Pride i Göteborg i somras.

Sitt ensam och koncentrerad, 
eller ta hjälp av andra för att 
hitta ord och nyanser. Hela 
boken finns som PDF här: 
http://future-lives.com/wp-con-
tent/uploads/2014/09/Fag-
gotsAndFriends.pdf

15.00 - 15.45
KAMPEN MOT 
UTFÖRSÄLJNINGEN AV 
BOSTÄDER
ALLT ÅT ALLA UMEÅ
NOVA

Snack om utförsäljningarna i 
Umeå och kampen mot det.
Aktiva från Folkkampanjen mot 
utförsäljningarna av 
allmännyttan i Umeå pratar 
om den stora konflikten kring 
allmänyttiga Bostaden i Umeå.

15.30 - 16.30
ANTIFASCISM IN 
FINLAND, 2014-2018
MEDEA

A short history of Finnish 
antifascist strategies and 
responses to fascist activity 
in Finland from anti-immigrant 
protests and Nazi street
patrols to the annual far-right 
torch march on the Finnish 
independence day. 
Presented by antifascist 
network Varisverkosto.

12.30 - 13.30
GRUNDKURS ANARKISM 
MEDEA

En ovetenskaplig ahistorisk 
pepptalkande inspiration till 
vad anarkism är och kan vara 
för dig och för samhället.
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