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13.30 - 15.30               URSULA

BOOKBINDING WORKSHOP
Bodil och martin

In this session we will introduce different 
bookbinding metodes for your future diy zine 
production, which will include both more easy and 
super fast + more meditative, long process and 
more advanced stuff. Autumn is the season for 
paperwork, so come as you are with or without a 
project.

------------------------------------------------------------------
14.00 - 14.45        LILLA BLACK BOX

A GUIDE TO EVERYDAY ANTIFASCISM 
Suf Örebro

A fun and interactive workshop discussing 
alternative and non confrontative forms of 
antifascism and DIY propaganda techniques.
The workshop will be held in English.

------------------------------------------------------------------
14.00 - 15.00                          OTTAR

FÖRÄLDRASAMTAL

Det finns en massa barn omkring oss, inkluderas 
de i rörelsen? Bör de? Vad har ni för tankar om 
uppfostran? Hur kan en fortsätta vara ”aktivist” 
samtidigt som förälder? Vad är ett ”radikalt/
politiskt medvetet föräldraskap”?, hur kan vi stötta 
barn och vuxna i rörelsen? (oavsett om man själv 
har barn eller inte). Välkommen alla föräldrar och 
andra personer som har barn i sitt liv till att prata 
om just det - ungarna! Detta är ett avslappnat 
(och kanske lite rörigt) försök att öppna upp för 
samtal och samla in några tankar på ämnet, 
kanske till en fylligare punkt på nästa bokmässa? 

------------------------------------------------------------------
14.45 - 15.45          ANGELA

#OPSECFAIL
Christian och Matthias

Vad har amerikanska armén och CIA gemensamt 
med ISIS och anonyma marknadsplatser på “the 
dark web”? Ibland misslyckas de med sitt 
säkerhetstänk.Operationell säkerhet (eller 
OPSEC) är svårt. Vi går igenom några olika fall
där det inte riktigt gått som det var tänkt och 
frågar oss vad vi kan lära av andras misstag.

------------------------------------------------------------------
15.30 - 17.30        LILLA BLACK BOX

RESTORATIVE CIRCLES – LEARNING FROM 
OUR CONFLICTS AND MAKING SYSTEMS TO 

TAKE CARE OF EACH OTHER
Di Ponti & Maria Nørholm Ramouk

Conflicts are part of life. Sometimes they can 
be very painful and split our communities, other 
times we try to learn from them and tackle them 
restoratively instead of punitively. Restorative 
Circles is a paradigm which proposes a way to 
accompany and support those in conflict in a 

conscious, restorative way by listening, acknowledging and 
organising. Our experience ranges from different political/
activist settings in Copenhagen, from Christiania to Unions. In 
the two hours workshop we wish to introduce the restorative 
paradigm where we will work in groups to practice listening 
and have plenary discussions about resources and 
experiences. The workshop will be held in English and if 
needed Danish.

-----------------------------------------------------------------------------------
16.00 - 17.00                 ANGELA

OCKUPERAT! SVENSKA 
HUSOCKUPATIONER 1968-2018.

Dominika Polanska 

Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018. Det här 
huset ska vi ta! Sedan 1968 har hus ockuperats i Sverige. 
Från Kårhuset, Mullvaden och Gamla Bro via Haga till senare 
ockupationer som Sollefteå BB. Boken berättar om husen och 
människorna som skred till handling och är resultatet av flera 
års dokumentation och kartläggning. Detta är första gången 
det svenska husockupationsfenomenet greppas i sin helhet. 
Analyser och tidsdokument varvas med nyskrivna 
redogörelser och intervjuer. Boken innehåller en heltäckande 
lista över alla kända husockupationer i Sverige samt flera 
sedan tidigare okända fotografier. Mer info: 
https://verbalforlag.se/bocker/ockuperat/

-----------------------------------------------------------------------------------
17.00 - 18.30        OTTAR

HUNT SABOTAGE IN THE UK: 
HISTORY, STRUCTURE AND 

TACTICS
Anarchist from England

A talk and workshop, where we will introduce hunt sabotage 
as a popular form of resistance in the UK due to the 
histories and relationships between land ownership (or lack of 
it) and class. We will outline the history of land ownership and 
enclosure in England, and how they gave rise to hunting as 
we know it – as well as past and present opposition to it. We 
will then introduce the modern hunt sabotage movement – 
a history, links with other social justice movements and the 
impacts of law and public opinion. Then we will look at the 
current movement in closer detail, with the aim of giving those 
who attend a more in-depth idea of how the hunt saboteurs in 
the UK are organised and the tactics that are used, as well as 
a brief summary of things that are going on at the moment. In 
the final part of the workshop, we will facilitate a discussion, 
hoping to open conversation around how the framework in the 
UK can be learned from. We hope you will leave this session 
with a more in-depth understanding of the Hunt Saboteurs in 
the UK, and feeling inquisitive and inspired about your own 
context.

-----------------------------------------------------------------------------------
17.15 - 18.15                     ANGELA

NÄR SNUTEN FÖRSÖKER 
VÄRVA KAMRATER

En person som befunnit sig i den autonoma miljön i Malmö 
under flera år berättar om hur hen blivit utsatt för ett försök att 
rekryteras som informatör av Polisen under slutet av 2018. 
Syftet med samtalet är att dela med sig av dessa erfarenheter 
för att motarbeta snutens försök att snoka. Om du varit med 
om något liknande får du gärna dela med dig av dina 
erfarenheter om du vill. Förhoppningsvis kan denna historia 
leda till att vi tillsammans diskuterar säkerhetskultur och 
strategier för hur en kan skydda sig mot polisen.



---------------------------------------------------------------------
18.15 - 19.15            LILLA BLACK BOX

HUR BYGGER VI LÅNGSIKTIG 
ANARKISTISK ORGANISERING?
Stockholms anarkistiska förening

Vi inom den anarkistiska rörelsen saknar ofta 
infrastruktur och resurser och mycket sköts genom 
informella kontakter med personberoenden. 
Stockholms anarkistiska förening, som bildades 
2018, är ett försök att motverka detta genom att 
bygga en varaktig anarkistisk organisation. Efter en 
kort presentation av föreningen diskuterar vi 
tillsammans hur vi kan bygga långsiktighet och 
vilka för- och nackdelar som finns med olika typer 
av organisering.

---------------------------------------------------------------------
18.30 - 20.30                    URSULA

INTRODUKSJON TIL SLÖJD
QueeringCrafts

Vill du lära dig mer om trä som material och 
täljtekniker så är du välkommen på introduktion till 
slöjdande, oavsett om du är nybörjare eller mer 
erfaren slöjdare. Vi kommer prata om verktygen, 
prova på och även börja ett täljprojekt. Workshopen 
är inte produktorienterad, men du kan fråga och få 
handledning i grupp med andra täljinteresserade!
Verktyg och virke finns.

---------------------------------------------------------------------
19.30 - 20.30            LILLA BLACK BOX

POSTKOLONIALT PERSPEKTIV
Mahmoud Chninou

Ett postkolonialt perspektiv på den antirasistiska 
kampen.

---------------------------------------------------------------------
20.00 - 21.00                    TORGET

TEXTBLOCK FREDAG
ANDRA ANNA, CELIN GRAHNS NORGREN 

& RIKA ANDER

ANDRA ANNA vann mycket välförtjänt SM i poetry 
slam 2019. Med en vass tunga och ett charmigt 
leende kan hon få de blåaste av hjärtan att klappa 
takten till hennes vänster-lyrik. 

CELIN GRAHNS NORGREN var en av fyra som 
representerade Umeå i årets upplaga av 
poetryslam-SM. Med fin scennärvaro bjuder hon på 
välskriven prosa. Hennes poesi är fylld av finurliga 
formuleringar, roliga ordlekar och smarta 
betraktelser.   

RIKA ANDER pratar mycket och tänker lite - 
resultatet blir därefter. Hellre flatgarv än finlir i texter 
där nästan allt är viktigt och nästan inget tas på 
allvar!

-------------------------------------------------------------------

SCREENING 
21.00 - 23.00            ANGELA

GIRLS OF THE SUN (LES FILLES DU SOLEIL) 

Somewhere in Kurdistan. Bahar is commander in chief 
of the Girls of the Sun, a Kurdish female battalion. She 
is about to take back the town of Corduene, where she 
was captured by the extremists. Mathilde, a French 
journalist covers the first three days of the offensive. 
Through their encounter, Bahar’s itinerary, since the 
men dressed in black changed the course of her 
existence, resurfaces. 111 minuter. 

--------------------------------------------------------------------------
21.00 - 21.30         LILLA BLACK BOX

PERFORMANCE
NORRmbrytarkollektivet

En queer och skogslängtande gränsöverskridande 
konstnärsgrupp som bryter normer och fyller rummet 
med samtidskonst tills det exploderar i en lycklig 
euforisk och normbrytande regnbågsorgasm!!!

--------------------------------------------------------------------------
SCREENING 
21.45 - 22.45                  LILLA BLACK BOX

QUEERKLIPP FRÅN FÖRR
QRAB – Queerrörelsens Arkiv 

och Bibliotek

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) visar 
filmklipp som sträcker sig från 70-talet till idag. Se filmer 
från frigörelseveckan i Stockholm, rosasvart 
regnbågskravall i Göteborg och andra händelser som 
hör till vår queera historia. QRAB samlar, ordnar, 
bevarar och tillgängliggör dokumentation och 
information knuten till queera rörelser och personer.

--------------------------------------------------------------------------
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09.00 - 11.00                        ANGELA
LESBISK FRUKOST

LESBISK FRUKOST UMEÅ

Lesbisk frukost gästar bokmässan. Kom och ät frukost, häng 
och få en bra start innan resten av dagen drar igång med 
aktiviteter! Separatistiskt och öppen för de som känner att de 
passar in på att lesbisk kan vara din identitet, eller så 
identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiskt 
ibland, vill göra lesbiskt i framtiden eller vill vara del i en lesbisk 
gemenskap. Så om du är cis-man är det nog inte en plats för 
dig. Självkostnadspris/betala efter förmåga. Anmälan i förväg 
för att vara säker på att få frukost, läs mer på lesbiskmakt.nu

-----------------------------------------------------------------------------------
10.00 - 11.00                     LILLA BLACK BOX

RENOVRÄKT! HYRESVÄRDARS MAKT(SPEL) 
OCH HUR DU TAR STRIDEN.

DOMINIKA POLANSKA

Renovräkningar, kraftiga hyreshöjningar i samband 
renoveringar som tvingar boende att flytta, blir allt vanligare i 
Sverige. Men de drabbades egna erfarenheter saknas i den 
allmänna debatten, som domineras av tekniska och 
ekonomiska argument. I handboken Renovräkt kartlägger för-
fattarna flera av de härskartekniker som fastighetsägare idag 
använder mot sina hyresgäster när en renovering står inför 
dörren. Osynliggörande, hot, gisslantagande och 
otillgänglighet är bara fyra av alla de subtila, hårda och 
uttalade metoder hyresgäster får utstå när fastighetsägare, för 
att driva igenom sin vilja, tystar motstånd, bestraffar oönskat 
beteende och splittrar kollektiva initiativ. Mer info: renovrakt.se

-----------------------------------------------------------------------------------
10.00 - 11.15             OTTAR

STRUKTURELL RASISM OCH 
INTERSEKTIONELL FEMINISM

REFUGEES WELCOME 
LIDKÖPING

Jag är inte rasist men…” vi lever i ett postkolonialt samhälle 
som upprätthåller rasistiska strukturer som många absorberar 
och gynnas av. Både den anti-rasistiska och feministiska 
kampen är exkluderande och den linjära kampen emot rasism 
och för feminism måste bli mer intersektionell i praktiken.

-----------------------------------------------------------------------------------
10.30 - 12.30                   URSULA

BOOKBINDING WORKSHOP
Bodil och martin

In This session we Will introduce different bookbinding 
metodes for your future diy zine production, Which Will include 
both more easy and super fast + more meditative, long 
process and more advanced stuff. Autumn is the season for 
paperwork, so come as you are with or without a project.

-----------------------------------------------------------------------------------
SCREENING
11.15 - 11.35                              LILLA BLACK BOX

VÄGAR 
Bo Johan Sörensen

En kortfilm med fokus på Sveriges glesbygd och 
barndomsvänner som glidit isär på grund av den obligatoriska 
Stockholms-flytten. Frustrationen gentemot hemvändare och 
patriotiska norrlands-exiler. Filmen lyfter frågor om Sveriges 
landsbygdspolitik, centralisering, och hur de större städerna 
genom barndomen, ständigt är närvarande för dem som växte 
upp i rurala områden. 11 min. 2019.

STAMNÄTET
Clara Bodén

Det står en pojke vid ett kraftverk i Norrlands inland, vid forsen 
som inte längre finns, för att någon äger fallrättigheterna. 
Stamnätet är en personlig film om att växa upp omgiven av 
rika naturresurser. Om kraftproduktion, kolonialism och den 
känsla som vuxit ur att se, se på nytt och ifrågasätta det som 
omger en. 5 min. 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------
11.35 - 13.15                    LILLA BLACK BOX

VAD HÄNDER I SÁPMI IDAG?
SANDOR SEBRA LINDSTRÖM, 
JÖRN/ULLBERGSTRÄSK OCH 

RASMUS GABRIELSSON ERIKSSON, LULEÅ/BODEN.

Diskussion och samtal om naturresurser, gruvor, språk, kultur, 
makt och rasism. Hur förvaltar vi det arv som är Sápmi? Hur 
kan vi skapa bra allianser? Hur gör vi när arbetstillfällen ställs 
mot varandra?

-----------------------------------------------------------------------------------
11.30 - 12.30                        OTTAR

AKTION MOT DEPORTATION
 – ERFARENHETER OCH TIPS

IMÄI UPPSALA

Samtal om tvångsdeportationer och motstånd. 
Kunskapsutjämning om hur mobilisering kring dessa aktioner 
går till, hur polisen agerar och hur detta ser ut i nuläget. 
Följs av diskussion.

-----------------------------------------------------------------------------------
12.45 - 13.45                                     OTTAR

ÄR OCKUPATION MÖJLIGT I SVERIGE?
ÅTERVILDA 

Att inte betala hyra är en förutsättning för att inte behöva löne-
slava. Det kollektiva livet i ockupationer är oxå en grogrund för 
en mer passionerad kamp. Hur kan vi få igång en 
ockupationsrörelse i sverige igen? Detta är en kreativ 
workshop som utgår från denna frågeställning.

-----------------------------------------------------------------------------------
13.00 - 16.00                                     URSULA

SCREENPRINT WORKSHOP
Nattsvart Verkstad

kom och lär dig grunderna för att trycka era egna prylar! Vi 
kommer arbeta med screentrycksteknik och hjälpas åt att göra 
fina grejer!

-----------------------------------------------------------------------------------
13.00 - 14.00                                     ANGELA

FETTAKTIVISM
MALMÖ FAT FRONT 

 Vi börjar med seminarie om vad fettfobi är, varifrån det 
kommer och hur det tar sig uttryck i vardagen. Sedan berättar 
vi om fettaktivism och avslutar med workshop i civilkurage för 
att ingripa mot fettfobi och hälsohets!

-----------------------------------------------------------------------------------



SCREENING 
13.30 - 13.50          LILLA BLACK BOX

INVASION – INDIGENOUS PEOPLE STANDING UP 
TO THE CANADIAN  GOVERNMENT.

The Unist’ot’en Camp has been a beacon of resistance 
for nearly 10 years. It is a healing space for Indigenous 
people and settlers alike, and an active example of 
decolonization. The violence, environmental destruction, 
and disregard for human rights following TC Energy  
(formerly TransCanada) / Coastal GasLink’s interim 
injunction has been devastating to bear, but this fight is 
far from over. This is a short version of the film, the full 
length will be released in 2020. 20 min

------------------------------------------------------------------------ --
14.00 - 15.00                 OTTAR

VAD ÄR ANARKISM? 
GABRIEL KUHN 

Anarkismen är en spretig rörelse. Föreläsningen ger en 
överblick över dess historia, grundprinciper och olika 
falanger. 

------------------------------------------------------------------------ --
14.00 - 15.30              SIMONE

VAD HÄNDER I GIGEKONOMIN?
GIGWATCH

Vad är gigekonomi och hur ser kampen emot den ut 
internationellt? Sveriges ledande experter inom 
gigekonomi, GigWatch, lär dig genomskåda myterna 
och förstå ideologin bakom fenomenet. De tar också en 
närmre titt på de lokala gigaktörerna i Umeå.

------------------------------------------------------------------------ --
14.15 - 16.00          LILLA BLACK BOX

PANELSAMTAL – KULTUR- OCH 
AKTIVITETSHUS I SVERIGE

UNGDOMENSHUS UPPSALA, RIVHUSET, 
LOKSTALLARNA, KULTURHUSET JÖNKÖPING

Ett panelsamtal mellan olika kultur- och aktivitetshus. 
Hur kom husen till och vad är deras historia? Hur ser 
situationen ut idag och vilken typ av aktiviteter bedrivs? 
Varför är det viktigt att husen finns och hur kan en starta 
upp fler initiativ i andra städer? 
Deltagande diskussioner.

--------------------------------------------------------------------------
15.00 - 16.30                          ANGELA

HAFFAJURIDIK
RÖRELSEJURIDISKT CENTRUM UMEÅ OCH 

CENTRUM FÖR SOCIAL RÄTTIGHETER MALMÖ.

Lagen är skriven av folk med makt. Haffakortet är 
skrivet av rörelsejurister! Under denna föreläsning ska vi 
tillsammans fokusera på juridiken kring demonstrationer 
och i kontakt med polisen. Varmt välkomna!

--------------------------------------------------------------------------
15.15 - 16.15                 OTTAR

INFO OM ROJAVA
ROJAVAKOMMITTÉERNA

Info om Rojava. Om revoultionen, invasionen och det 
demokratiska projektet i norra Syrien. Varför kämpar vi 
för Rojava?

-----------------------------------------------------------------------
15.45 - 16.45                       SIMONE

COMMUNITY WORKSHOP
REFUGEES WELCOME 

LIDKÖPING

Hur organiserar vi oss på ett hållbart sätt och skapar 
trygga rum att växa i?  Hur undviker vi utbrända 
aktivister? En workshop som berör community, 
community care och self care.

-----------------------------------------------------------------------
16.30 - 17.30                        OTTAR

KROPOTKIN OCH VÅLDET. OM DE OLIKA 
VERSIONERNA AV EN ANARKISTS MINNEN 

KARIN GRELZ

Förra året kom en nyöversättning av Pjotr 
Kropotkins klassiska självbiografi En anarkists 
minnen (Natur & Kultur 2018). Den innehåller delar 
som inte tidigare givits ut på svenska. Karin Grelz, 
slavist från Stockholms universitet och översättare av 
biografin, berättar om skillnaderna mellan de tidigare 
rysk- och engelskspråkiga utgåvorna och hur de 
färgats av den politiska situationen i olika tider. 

-----------------------------------------------------------------------
16.30 - 18.30                              URSULA

TEXTILFÄRG OCH 
BOKSTAVSSCHABLONER 

Textilfärg och bokstavsschabloner - kom och ha kul! 
Ta gärna med något du vill trycka på. 

-----------------------------------------------------------------------
16.45 - 17.45                      ANGELA

BOOKCHIN, SOCIALEKOLOGIN OCH 
DIREKTDEMOKRATISKA SVAR PÅ 

KLIMATKRISEN.
DEMOKRATISK OMSTÄLLNING

Murray Bookchin argumenterade redan för 60 år 
sedan att den kapitalistiskt drivna och statligt styrda 
samhällsutvecklingen var på kollisionskurs med 
naturen själv. Hans symbios av marxistiska, 
anarkistiska och ekologiska insikter fick namnet 
socialekologi och har inspirerat mängder av rörelser 
in i våra dagar, inte minst det demokratiska 
samhällsbygget i Rojava och de municipalistiska 
rörelserna i Spanien med flera länder. Idag när vi står 
på den ekologiska katastrofens rand är hans bidrag 
till det radikala tänkandet mer relevant än någonsin.
Vad är huvudteserna i den socialekologi han 
utformade? Hur hänger ekologi och demokrati ihop? 
Och vad kan dagens klimatrörelse och anarkistiskt 
anstrukna rörelser lära av hans direktdemokratiska 
politiska alternativ?

----------------------------------------------------------------------
17.45 - 18.45                       OTTAR

RUPRESSION 
Fånggruppen Syd och Rupression.com

Sedan 2017 har den Ryska staten drivit en hård 
kampanj av repression mot anarkister och 
antifascister. Säkerhetspolisen (FSB) har kidnappat, 

    forts. 1



misshandlat, spärrat in och och torterat. Hur är 
situationen idag och hur kan vi stödja de som utsatts och 
fortfarande utsätts?

------------------------------------------------------------------------------------------
18.00 - 19.00                                SIMONE

RAPPORT FRÅN CHILE
AMALIA ALVAREZ

Ett kort reportage från Piñeras krig mot chilienare. 
Information som ska presenteras är baserade på lokala nyheter och 
social media. (obs:starka bilder)

------------------------------------------------------------------------------------------
18.00 - 19.00                               ANGELA

DEMOKRATI OCH ANARKI
MARKUS LUNDSTRÖM

Vad har Husbykravallerna att säga om demokrati och anarki? 
Markus Lundström, forskare vid Stockholms Universitet och 
Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek, presenterar sin bok “Anarchist 
Critique of Radical Democracy: The Impossible Argument”, som 
genom en intervjustudie med Husbybor belyser hur den svenska 
demokratin motarbetar autonomi och självorganisering i Husby, 
något som spelade in i Husbykravallernas 2013. För att förstå 
denna demokratins inneboende konflikt undersöks den anarkistiska 
idétraditionen, som först motsätter sig demokratin, sedan omskriver 
anarkismen som kamp för en radikal demokrati, för att sedan 
reclaima den klassiskt anarkistiska demokratikritiken. Boken 
argumenterar för att det mångbottnade och historiskt föränderliga 
förhållandet mellan demokrati och anarki bidrar till utforskandet av 
den radikala demokratins möjligheter, och begränsningar.

------------------------------------------------------------------------------------------
19.00 - 20.00                               TORGET

TEXTBLOCK LÖRDAG
DIZILI, NIOOSHA SHAMS, FAIZA 

ISSA ADEN FARAH & RÖNN 
ZAKRISSON

DIZILI 
Dizili will read a few texts with a poetic tone, a fight spirit and 
autobiographical content. The themes range from being a 
foreigner (Indian-Portuguese living in Copenhagen), living in 
community (Christiania and other DIT places) and struggling with 
norms. And in the midst of all, trying to stay hopeful and free.

NIOOSHA SHAMS
Nioosha Shams är en författare, poet och skribent som tror på 
kollektivet och drömmer om solidaritet. På dagarna varvar den 
studier på Biskops Arnö med att vara aktiv i olika sammanhang, 
laga mat till vänner och klappa hundar. Ni kan hitta Niooshas texter 
i form av litteraturkritik för Flamman, på uppläsningar i Malmö då 
och då och i debutromanen som kommer nästa sommar.

FAIZA ISSA ADEN FARAH 
Världsmänniska med rötter ifrån Somalia På fritiden är hon än 
människa först och Mamma till Mikaeel. Ord formar oss! Följ med 
på en resa ifrån ilska till acceptans, genom den vackra konsten 
poesi.

RÖNN ZAKRISSON 
Rönns dikter handlar mycket om kolonialismen i Sápmi och norra 
Sverige. Den skriver och pratar om gruvan, naturen, queerhet, sex 
och politik.

    forts. 2
-----------------------------------------------------------------------------
19.30 - 21.30                              SIMONE

KRYPTOPARTY
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! Nu med extra sås! 
Buzzwords: OpenPGP, XMPP, OMEMO, ROT13

-----------------------------------------------------------------------------



LESBISK FRUKOST
Vi gästar anarkistiska bokmässan! Det blir frukost 
innan dagen drar igång på Klossen med olika 
bokbord, föreläsningar, filmvisningar och mer som 
fyller Klossen hela helgen.

För mer info om Anarkistiska bokmässan kolla deras 
hemsida www.uabokmassa.se eller på Facebook 
’Umeå Anarkistiska bokmässa 2019’

FRUKOSTEN
Det kommer finnas en frukostbuffe. Veganska 
alternativ finns, anmäl glutenfritt eller andra allergier.

PRIS
Självkostandspris/betala vad du kan 
rekommenderat 40-60 kr. 40 kr täcker frukosten, 
60 får vi in mer pengar till verksamheten. 

ANMÄLAN
Anmäl att du kommer i förväg så vi kan beräkna åt-
gång på mat. Det gör du genom att fylla i formuläret 
på https://lesbiskmakt.nu/lesbisk-frukost-gastar-anar-
kistiska-bokmassan senast torsdag 28:e november. 
(OBS när du fyller i formuläret är första steget att du 
förhandsgranskar, då hamnar du högt upp på sidan 
igen och behöver scrolla ner och klicka på skicka 
in för att den verkligen ska anmälas). Om du sedan 
skulle få förhinder, hör av dig så snart du vet så 
att vi inte behöver köpa för mycket mat.

OM LESBISK FRUKOST
Lesbisk Frukost Umeå arrangerar frukostar och 
andra aktiviteter där lesbiskhet får vara norm. Vi 
samarbetar även med Studiefrämjandet. 
Frukostarna har varit fyllda med bl.a. pyssel, musik 
och föreläsningar.

Lesbisk Frukost Umeå är en del av föreningen Les-
bisk Makt som finns på flera håll i Sverige. 
Alla våra event är alkoholfria. Vi vill tillsammans 
skapa en lesbisk folkrörelse!

FÖR VEM?
Lesbisk kan vara din identitet, eller så identifierar 
du dig som något annat men gillar att göra lesbiskt 
ibland, vill göra lesbiskt i framtiden eller vill vara del i 
en lesbisk gemenskap.

FESTEN 
Konstnärskollektivet MITTABYN

20.00-01.00 
lilla blackboxen

Konstnärskollektivet MITTABYN hälsar att vi samlar oss 
under träden i den svårmodiga skogen.

20.00 
*DJ DEPRESS* (Umeå)

Dansvänlig. Hiphop pop. Melankoli. Dansa ångesten 
ur kroppen. Tillsammans.

20.30 
* LÁGUN * (Sundsvall) 

Livemusik m. LÁGUN, ur känslan av att kämpa för naturen och 
med alla som dyker upp längs vägen. Själfylld musik för de brutna 

med ett elektroniskt, vispopigt och rockigt sound. 

21.00 
* REMBODY * (Köpenhamn)

Rembody är en soloakt av queera och icke-binära artisten 
Silas Lilo. Silas skapar påtaglig elektronisk ambient 

indiemusik med texter som väcker drömmar om motstånd.

21.30 
* CNIDARIEL * (Frostkåge/Eskilstuna)

CNIDARIEL  gör punkig elektronisk musik och konst för neodykes, 
angels of the dark och känslostormare. Den vet att vad som är sant 

och vad som är falskt är två väldigt närbesläktade tillsånd. 
CNIDARIEL doftar viol och djuphavs-salt. CNIDARIEL är inte 

rädd för någonting. I maj 2019 släppte den sin debut-EP 
HAVSGRAV, där den utforskar sin egen sårbarhet, innersta 

begär och rädslor, och hur det är att inte känna sig riktigt mänsklig. 
  

22.00 
* DJ BOZZ *(Umeå)

Skapar dansgolvet med en röd strimma av medvetna texter och 
icke-normativa artister. Spelar ikväll Hip hop, rnb och rap

23.00 
* JÄTTEN * (Umeå)

Jätten har skapat elektronisk musik sen mitten av 
90talet och DJ’at sen millennieskiftet. Jätten har spelat 

runtom i Skandinavien på klubbar och festivaler för elektronisk 
dansmusik och är en av grundarna till kulturföreningen 

Liquid Sky, som anordnar dansfester varje månad i Umeå. 
Jätten har en väldigt bred repertoar och blandar gärna musik 

från olika scener, världsdelar och epoker i sina DJ-set. 
Denna gång kommer jätten gå in för att komplettera Patrask 

smattrande techno-trummor med ett annat spektrum av 
dansmusik. Från soul och funk till boom bap, dancehall och 

jungle m.m. Beroende på vad som funkar i stunden.

00.00 
* PATRASK * (Umeå)

Subversiv småbarnsfar med klasskomplex. Mörk melodisk 
techno som inleder Patrasks DJ-set, för att sedan utvecklas 
mot att bli mer och mer avskalad och manglig. Andra halvan  

blir det mer dubstep, drum n bass och hard techno.

No BYOB – alkoholfri bar finns!
Nostrobe, ingen rökmaskin och hiss finns.

    forts. 3
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10.00-11.30
GRUNDER I 

SJÄLVFÖRSVAR! 

13.00-13.45 
BÄRTIDER

14.00 - 15.00
CREATING A MUTUAL 

AID SKILL SHARE

12.00 - 13.30
MAKING QUEER AND 
TRANS WEBCOMICS

13.30-14.30 
X: STRAIGHT EDGE 

AND RADICAL
 SOBRIETY 

14.45-15.45 
JINEOLOJÎ – 
KVINNANS 

REVOLUTION

11.00-13.00 
ANARCHISM AND 

ANIMAL LIBERATION

14.45-15.45 
STATE REPRESSION 

AGAINST THE 
ANARCHIST MOVE-

MENT IN ITALY

10.00-11.00 
GATORNA.INFO 

10.00 - 11.00
EXPERIENCES FROM 

LESVOS

16.00 - 17. 00 
ANTIRACISTISKA SERI-

ER: “ICKE VITA RÖSTER”

16.00 - 17.00 
KAMP 

– UTAN FRAMTID 16.00 - 17.00
NR 153

11.45-12.45
THE WOMEN’S STRIKE 

CONTINUES

15.15 - 15.45 
50 ÅR SEDAN (...)

17.15 - 18.15
BORN FROM 

URGENCY 

12.30 - 14.30
TÄLJ OCH HÄNG

LILLA BLACK BOX

11.15 - 12.45
TEORI OCH PRAKTIK 
– ERFARENHETER AV 

FACKLIG KAMP
MED SFWS OCH KYDS

1 dec 2019



------------------------------------------------------------------
10.00 - 11.00             OTTAR

EXPERIENCES FROM LESVOS 
(BOAT SPOTTING AND ORGANIZED HELP) 

Merri

A talk about experiences volunteering on the 
island of Lesvos in Greece with an NGO who 
responds to the landing of boats and organize 
around the clock spotting shifts to spot the boats 
at sea. Leading to discussion around pragmatic 
interaction and working with the state.

------------------------------------------------------------------
10.00 - 11.00           ANGELA

GATORNA.INFO – INFOTALK OCH 
DISKUSSION MED SVERIGES STÖRSTA 

REVOLUTIONÄRA INFOPORTAL

Gatorna.info är Sveriges största revolutionära 
kontrainformationsportal. Vad är vår tanke med 
hemsidan? Vad är era tankar kring hemsidan? 
Hur kan vi tillsammans använda oss av 
hemsidan för att i ännu större utstäckning nå 
ut med stort och smått som rör den autonoma 
vänstern? Har du idéer kring hur hemsidan hade 
kunnat utvecklas? Kom och lyssna, diskutera och 
bidra med dina idéer och tankar kring en hemsida 
vars innehåll till hundra procent bygger på vad 
vad andra publicerar på den.

------------------------------------------------------------------
10.00 - 11.30        LILLA BLACK BOX

GRUNDER I SJÄLVFÖRSVAR!
Atletiska Klubben :  träna kollektivt!

Vi går igenom grundläggande teori om avstånd 
och position, testar hur en bryter sig lös från olika 
grepp och gör några enkla låsningar. (Kom i 
vanliga/oömma kläder)

------------------------------------------------------------------
11.15 - 12.45              OTTAR

TEORI OCH PRAKTIK – ERFARENHETER AV 
FACKLIG KAMP MED SFWS OCH KYDS

Cim Sävel, Malmö LS av SAC

Det är en lång väg till att ändra samhället och 
sina livsvillkor - hur börjar vi? Cim har varit 
organisatör i Malmö LS av SAC sedan 2016, hör 
henne berätta om praktiska erfarenheter och 
dess teoretiska ramverk om hur 
arbetsplatsorganisering går till och utvecklas.

------------------------------------------------------------------

11.00 - 13.00            SIMONE

ANARCHISM AND ANIMAL LIBERATION
A COUPLE OF ANARCHIST 

COMRADES; ONE FROM ITALY AND ONE 
FROM SWEDEN

An overview on the connections between anarchism and animal 
liberation, from a theoretical, historical and strategical point of 
view. A critique of some tendencies within anti speciecist 
movements, a clarification of why it´s about animal liberation and 
not about animal rights and some thoughts of the necessity of 
an anti civilisation analysis for the destruction of opression and 
exploitation. How can animal liberation struggles be 
implemented with an anarchist analysis? What can anarchists 
take as an inspiration from animal liberation strategies? 
We will also give an update about current radical animal 
liberation projects, mobilizations, direct actions in Europe.

--------------------------------------------------------------------------------------
11.45 - 12.45     LILLA BLACK BOX
SCREENING 

THE WOMEN’S STRIKE 
CONTINUES

Magda Malinowska

Filmen dokumenterar arbetsplatskampen för kvinnliga 
barnskötare mot bakgrund av Svarta Protesternas mobilisering 
av kvinnor emot skärpningen av abortlagstiftningen hösten 2016 
i Polen. Filmen skapades och producerades av Magda 
Malinowska, medlem i gräsrotsfackförbundet, Workers Initiative.
49 min

--------------------------------------------------------------------------------------
12.00 - 13.30                          ANGELA

MAKING QUEER AND TRANS 
WEBCOMICS

SOPHIE LABELLE 

Sophie Labelle is an internationally renowned visual artist and 
author from the South shore of Montréal, Canada. She is the 
transgender cartoonist behind Assigned Male, a webcomic about 
a group of queer and trans teenagers that has been running 
since 2014 and already touched millions of readers.

--------------------------------------------------------------------------------------
12.30 - 14.30                          URSULA

TÄLJ OCH HÄNG
QueeringCrafts

Öppen täljworkshop för dig som har lust att hänga och tälja! Du 
kan jobba vidare på ditt nybörjade projekt, komma hit med ett 
gammalt eller hitta nytt trä att tälja på. Vi kan dela erfarenheter 
och kunskap, och diskutera hantverk som politiskt motstånd.

--------------------------------------------------------------------------------------
13.00 - 13.45                LILLA BLACK BOX

BÄRTIDER
JOHANNES SAMUELSSON

Johannes Samuelsson, konstnär och dokumentärfotograf, pratar 
om arbetet med foto- och textboken Bärtider, en bok som 
handlar om arbetsförhållandena och råvarukedjan i den 
Norrländska och globala bärbranschen. Sommaren 2019 gick 
delar av boken som sommarläsning under åtta onsdagar i 
Västerbottens Kuriren.

-------------------------------------------------------------------------------------
13.30 - 14.30                               OTTAR

X: STRAIGHT EDGE AND RADICAL SOBRIETY 
GABRIEL KUHN



Gabriel Kuhn, redaktör till boken ”Sober Living for the 
Revolution: Hardcore Punk, Straight Edge and Radical Poli-
tics”, presenterar sin nya bok om straight edge, ”X: Straight 
Edge and Radical Sobriety”. Tio år efter ”Sober Living” 
fortsätter försöket att koppla straight edge till progressiva 
rörelser hellre än machokultur och bättre-än-du-attityder. 
Föreläsning och diskussion.

--------------------------------------------------------------------------------
14.00 - 15.00                   LILLA BLACK BOX

CREATING A MUTUAL AID SKILL SHARE
ZEV ALEXANDER, COMMUNITY 

RESILIENCY COOPERATIVE

The Community Resiliency Cooperative is a small mutual 
aid skill share group. We are based in a small city in the 
midwestern United States (Urbana, Illinois) and we focus on 
creating an environment where queer, trans, disabled, and 
otherwise marginalized folks can share skills and ideas to 
help us survive climate and political instability. How do you 
build a mutual aid group that is appropriate for your town 
and community? We will be brainstorming ideas and 
creating action plans to bring grassroots skill-sharing to your 
community, whatever it looks like.

--------------------------------------------------------------------------------
14.45 - 15.45                            OTTAR

STATE REPRESSION AGAINST THE 
ANARCHIST MOVEMENT IN ITALY

AN ANARCHIST FROM ITALY

In the past two years, State repression against anarchist 
groups and individuals in Italy saw a rise in intensity, with the 
result of many anarchists in prison and endless trials going 
on. We’d like to give an update about some of the biggest 
cases, discuss how repression is working against us today 
(giving a historical contextualization) and share some hints 
on how to express solidarity and resist repression.

--------------------------------------------------------------------------------
14.45 - 15.45                       ANGELA

JINEOLOJÎ – KVINNANS REVOLUTION
JINEOLOJÎ SVERIGE

En föreläsning utifrån den kurdiska kvinno/samhällsläran 
Jineolojî om kvinnans revolution, kopplingarna mellan 
patriarkat-nationalstat-kapitalism, killing the dominant male 
och sumeriska gudinnor.

--------------------------------------------------------------------------------
SCREENING 
15.15 - 15.45                    LILLA BLACK BOX

50 ÅR SEDAN DEN STORA 
GRUVSTREJKEN 1969.

Den 9 december 1969 sätter sig några gruvarbetare i 
Svappavaara ner och vägrar lämna omklädningsrummet. 
En spontan protest sprids som en löpeld tills världens 
största järnmalmsgruvor stannar av. Ett uppror, och en lång 
kamp börjar. Mot arbetsgivaren, facket och den svenska 
staten. Kiruna – med järnmalmsgruvor i Svappavaara, 
Malmberget och i Kirunavaara. En ryggrad i svensk 
ekonomi. Ivan tog ett stort, men skrämmande steg när han 

som ung gruvarbetare stoppade denna ekonomiska motor. 
30 min.

---------------------------------------------------------------------------------------
16.00 - 17.00                                 OTTAR

KAMP – UTAN FRAMTID
ÅTERVILDA

Kommer vi kunna stoppa kapitalismen och rädda världen? 
Troligtvis inte. Men att ge upp kampen är otänkbart. Hur 
påverkar detta synsätt vår kamp? Hur kan kampen se ut fastän 
det är kört? Denna workshop försöker hitta nya sätt att se på och 
föra kampen på.

---------------------------------------------------------------------------------------
16.00 - 17.00                        ANGELA

ANTIRACISTISKA SERIER: 
“ICKE VITA RÖSTER”

AMALIA ALVAREZ 

Läsning och bilder från förorter. “Amalias reseanmärkningar” n 1 
och n2.

---------------------------------------------------------------------------------------
SCREENING
16.00 - 17.00          LILLA BLACK BOX

NR 153
Angela Bravo

Nr 153 är en personlig dokumentär som handlar om hur man 
upprätthåller den komplexa relationen till en förälder som döms 
till livstids fängelse. Regissören Angela Bravos pappa dömdes 
till livstid och satt frihetsberövad under halva hennes liv, hon och 
hennes syskon tvingades leva ett dubbelliv och växer upp på 
olika säkerhetsfängelse runtom i landet. Fängelset blir deras 
andra hem. Filmaren Angela Bravo söker sin egna frigivning 
genom filmen och hoppas kunna frige andra. Följs av diskussion. 
30 min

---------------------------------------------------------------------------------------
SCREENING
17.15 - 18.15         LILLA BLACK BOX

BORN FROM URGENCY 
- FACES FROM THE FRONTLINE AGAINST ISIS

Amidst the chaos of the Iraq and Syrian War, independent 
photographer and director Joey L. embeds himself with Kurdish 
guerrilla organizations on the frontlines against ISIS. Without the 
constraints typical of our mainstream media, Joey offers a deeply 
personal, humanizing, and controversial view of the war. 60 min. 

---------------------------------------------------------------------------------------

   forts.


