
{ 1 {HUSM�ANENNummer 2, �arg�ang 4712 | februari 1995Organ f�or Link�opings bokcafe, �Ostg�otagatan 18B, tel. 12 04 04. Nyhetsbladet skapat medLaTEX av Mikael Cardell och Jonas Malm.Nytt alternativt bladINFOr�attan �ar ett nytt informationsblad f�ordet utomparlamentariska motst�andet i trak-ten kring Link�oping och Norrk�oping. F�orstanumret �ar n�agot av ett ihopklipp som s�a ofta�ar fallet med f�orsta nummer, men det �ar medhopp om framtida bra blad jag rekommende-rar er att h�ora av er tillINFOr�attanc/o AFABox 1309S-581 13 LINK�OPINGPresstop �ar 25:e varje m�anad. Se till attskicka in artiklar, tips, nyheter, vad som helsts�a tidningen kan fungera som sambandscen-tral f�or den utomparlamentariska r�orelsen!Ungdomar kommunicerarelektroniskt med v�arldsledareUnder mars 1995 kommer 90 v�arldsledare attsamlas f�or en konferens om social utveckling iK�openhamn (World Summit of Social Deve-lopment ). Det v�antas att dessa ledare kom-mer att f�ors�oka komma �overrens om en ak-tionsplan f�or tre stora huvudomr�aden:

1. Fattigdom.2. Arbetsl�oshet.3. Sociala konikter.UNICEF, FN:s barnstiftelse, har i sitt pro-jekt Voices of Youth, skapat en v�ag f�or ungaatt kommunicera med de deltagande v�arlds-ledarna i ett f�ors�ok att f�a dem att ta olikal�osningar i beaktande.L�as mer genom URL:en:http://www.iisd.ca/linkages/un/youth.-htmloch skriv ditt brev till unicefwssd@igc.apc.org.T�ank p�a att ditt brev kommer att l�asas avmiljonals m�anniskor. Skriv om n�agon av detre huvudfr�agorna ovan eller om n�agot somber�or dig djupt. Inkludera f�oljande i dittbrev:Ditt namn:�Alder (m�aste vara under 25):Skola:Elektronisk postadress:K�on:Land:Husm�anen, februari 1995



{ 2 {Brev tas emot till och med den tolfte mars.FN:s m�anskliga r�attigheter p�an�atetFN har l�ange funnits p�a Internet somUN.ORG, men tyv�arr har de inte insett attdet �nns folk som vill kunna utnyttja derasn�arvaro d�ar. I st�allet har en del privatperso-ner uppl�atit plats�at FN-dokument. Exempel�ar de m�anskliga r�attigheterna, som�ater�nnsunder URL:en� Human Rights Web:http://www.traveller.com/ hrweb/hr-web.html� United Nations Agreements on HumanRights:http://www.traveller.com/ hrweb/le-gal/undocs.htmlSpunk Press sl�ar tusenbarri�arenSpunk Press, det elektroniska anarkistiskaarkivet, sl�ar snart i tusenbarri�aren. Det �nnssnart totalt tusen titlar med anarkistiskt ma-terial i arkivet. Kontakta IBKOM, 24 timmarom dygnet, modemnummer 10 35 84.Chiapas p�a nyttEl Lokal i Spanien h�aller kontakt EZLN,den zapatistiska befrielsearmen i Mexico, ochf�ormedlar d�arifr�an nyheter och meddelan-den. Ett av de senaste meddelandena var ettbrev fr�an subcommendante Marcos, EZLN:sfront�gur, till alla de som han inte hunnitsvara p�a brev fr�an. Det �ar ett kollektivt svarsom �ar mycket personligt skrivet fr�an Marcossida och som v�al beskriver situationen i ettomringat gerillal�ager.@NET i Australien har tryck brevet p�aspanska och engelska i ett litet h�afte. Det g�aratt best�alla det fr�an

P.O Box 1052PrestonVictoria 3072Australia�Arsm�ote och fest!Den fjortonde mars klockan nitton startarBokcaf�eets minst en g�ang per �ar h�allna�arsm�ote med ett varmt v�alkomnande fr�anOrdf�oranden till alla mer eller mindre n�ar-varande medlemmar. Efter det kanske intes�a roliga men utvecklande (?) �arsm�otetbrakar en livfull, gl�adjesprudlande fest tillBokcaf�eets �ara och n�arvarandes yra loss ochf�orhoppningsvis kommer n�agra av oss attmorgonen d�arp�a vakna upp som styrelsemed-lemmar i det NYA Bokcaf�eet! Det vore braom folk hade och s�ande in enmassa konstruk-tiva f�orslag (motioner) p�a hur verksamhetenskall f�orb�attras. F�or att undvika att vi blirsittandes 3{4 personer med mat som r�ackertill hundra �ar det dessutom n�odv�andigt attden som vill ta del av festen anm�aler sig n�a-gon vecka innan. OBS! Man f�ar komma p�aenbart �arsm�otet, om man vill.Link�opings Bokcaf�e s�oker ALU!Vi �ar en id�eell f�orening, som med hj�alp avmedlemsavgifter och ett litet kulturbidragfr�an Link�opings kommun hyr en lokal p�a �Ost-g�otagatan 18 B i Link�oping och d�ar bedriverf�ors�aljning av b�ocker, pappersvaror, skrivma-terial o d.J�amsides s�aljer vi varor fr�an Afrikaim-port, t ex ka�e, te, speciella prylar fr�an afri-kansk kultur mm. I �ovrigt ing�ar i verksamhe-ten handel med tr�ojor och Loesjes sortiment.Som framg�ar av �rmanamnet, best�ar v�arverksmahet ocks�a av en caf�edel. P�a torsda-garna speciell sopplunch. Allt dock i blygsamskala, eftersom vi inte har tillst�and att ser-vera andra �an f�oreningens medlemmar.Husm�anen, februari 1995



{ 3 {Vi har tilldelats ett ALU-projekt och s�o-ker nu en medarbetare, manlig eller kvinnlig,som har lust att delta i v�ar verksamhet. �Ar du intresserad, ring och prata medv�ara handledare, Katarina 013-137606 ellerHans-Erik 013-128507 s�a f�ar du veta mera.KontakterNytt �nskt punkzineEtt nytt elektroniskt zine, kallat Hiljaiset Le-vyt Digest, har dykt upp. Det g�ar att kolla intidningen genom World Wide Web p�ahttp://www.sjoki.uta.�/ lat-vis/levyyht/hiljais.htmleller genom att skriva ett elektroniskt brevtill jju@prodax.fi. Det g�ar ocks�a att hittatidningen p�a IBKOM (013 - 10 35 84, dygnetrunt) i m�otet Zines och e-zines.Daghem med Waldor�nriktningF�or barn mellan tv�a och nio �ar �nns ett dag-hem med Waldor�nriktning som kallas Sil-verr�aven. Intresserade kan h�ora av sig till 013- 15 71 54 f�or information.Arkangel MagazineTips f�or djurskyddare av alla slag. Listor medolika aktivistgrupper, nyheter och annat vik-tigt. Skriv tillArkangel MagazineBCM 9240London WC1N 3XXUKAnarchist Black CrossABC �ar anarkistr�orelsens motsvarighet tillAmnesty. Hj�alper allts�a framf�orallt f�angsladeanarkister �overallt. Kontakta londonavdel-ningen p�a

ABC121 Railton RoadLondon SE24OLRUKFree Radio BerkeleyFree Radio Berkeley �ar en organisation i USAsom sprider information om piratradioverk-samhet v�arlden �over. Man kan s�aga att dessahar tagit �over fr�an Free Speech Movementi SF-arean. Deras tidning, Reclaiming theAirwaves �ar nyttig l�asning om man funde-rar p�a egen piratradiostation. Tidningen kanantingen best�allas fr�anFree Communications Coalition1442A Walnut Street #406BerkeleyCA 94709USATidningen kan ocks�a med f�ordel l�asas ielektronisk form p�a IBKOM, Link�oping, mo-demnummer 013 - 10 35 84 dygnet runt.ToleranzgrenzeToleranzgrenze �ar ett �osterrikiskt punkzinep�a tyska med mycket anarkoprylar. Skickaungef�ar 30 SEK i �osterrikisk valuta tillToleranzgrenzePostfach 69A-1163 Wien�OsterrikeHusm�anen, februari 1995



{ 4 {Husm�anekalendernRing till bokcaf�eet p�a 12 04 04 och tala in vad du vill ha i kalendern eller h�or avdig genom att l�agga en lapp i Husm�anens l�ada inne p�a caf�eet.9/2 1830. F�oredrag om ekologiska sk�onhetsmedel. Naturcentrum. Ing�ar i ekomodeutst�allning.13/2 Filmcaf�e, visa din egen �lm. Arbis.14/2 1900. Teatersport, t�avling i teater. Laxholmsk�allaren, Norrk�oping.15/2 1830. Informationstr�a� f�or Kontaktn�atet, yktinghj�alp i kommunens regi. Hunnebergs-gatan 8. Meddela senast 13:e februari hur m�anga ni �ar som kommer fr�an er organisation.Tel. 20 63 85, 20 68 89.15/2 1930. James Mody kvartett, Crescendo, Norrk�oping. 90 SEK.18/2 Ekomodeutst�allningen p�a Naturcentrum slutar.20/2 Sportlovsprogram f�or mus�eet b�orjar. Arbetets museum, Norrk�oping.21/2 1900. Teater, �Arhundradets k�arlekssaga. Laxholmsk�allaren, Norrk�oping.22/2 1900. Ungdomsakademi och arbetsl�oshet. Arbetets museum, Norrk�oping.22/2 1930. Stefan Sundstr�om och Apache. Crescendo, Norrk�oping. 90 SEK.25/2 ({10/3) Margith Bjerkefors st�aller ut olja och akvarell. Ljusg�arden.25/2 Shakespeareseminarium f�or upps�attning av pj�as. 160 SEK. Tel 13 79 83.25/2 1400. Cinemax visar H�asten fr�an havet. Filmstaden.27/2 Filmcaf�e, visa din egen �lm. Arbis.27/2 1930. Musiklyrik, Guy de la Berg med band. Cresendo, Norrk�oping. 50 SEK.28/2 1900. Cornelis lever, musik. Laxholmsk�allaren, Norrk�oping.
Husm�anen, februari 1995


