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Wyhlerwald

. Folkhögskolan
Walter Mossmann*

Folkhögskolan

Wyhlerwald, som Walter

Mossmann här berättar om, är ett bland

många uttryck för en folklig motståndskanip
i Centraleuropa |om vi här i Sverige är dåligt informerade om. Vi bör skaffa 0|s mer
kunskaper, både för att inspireras i vårt eget
arbete — Walter Mossmanns berättelse vänder upp och ned på en hel del inrotade föreställningar om vad alternativ pedagogik kan

vara — och för att förstå vilka planer
EG-administratörerna har _för Europa - och
för om
I Bonn, Paris och Briissel har man planerat en gigantisk indu|trialisering som skagöra det k Dryeckland (dvs triangeln Elsa” i
Frankrike — Sydbaden i Tyskland — norra

Schweiz) till Europa| största industriområde. Regionen ska ||päcka med kärnkraftverk. En del av människorna som bor här

och som'talar samma |pråk, har gemensam
kultur och stor regionalistisk medvetenhet,

ser |ig behandlade ungefär som Sverige
brukar behandla norrbottningarna. I en rad
|ammanhang, med början i mar|chen mot

kärnkraftverkbygget i Fessenheirn sommaren 1972, har invånarna lyckats göra gemensam aktion över nationsgränerna.
Wyhl är ett exempel.
I Sverige pågår ju en allmän debatt kring
kärnkraften. I den följande artikeln berätta
om en annan slags, lokalt förankrad kamp
mot ett bestämt kärnkraftbygge, som kunnat utvecklas till en läroproce|| just för att

den utgått från befolkningen, de omedelbart berörda|, behov och intre||en. Den sor-

tens regionalt motstånd ser man runbom i
EGs Europa: ett hundratal bönder i Larzac i
Sydfrankrike har nu i åtta år lyckats förhindra att en militärbas byggs ut, nu sena|t
har olje”olyckan” utanför Bretagne| kust
utlöst omfattande militanta aktioner i trak-

ten kring Brest. Och hur är det i Sverige?
Nog borde vi som arbetar med utbildning
kunna göra mer för att stöda de rörel|er som

faktiskt växer fram i samband med indu|trinedläggningar, strukturrationaliseringar och

rovdrift på människor, kultur och miljö?
' Vilket innebär att vi måste betrakta pedagogiskt arbete litet annorlunda än vi är vana
att göra.

Folkhögskolan Wyhlerwald är ingen vanlig"

folkhögskola. Den är ett löst institintionaliserat centrum för en läroprocess, i vilken

sen några år tusentals människor deltar,
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Han besökte Stockholm i mars för att sprida
kännedom om tredje Russeltribunalen som samtidigt samlades i Frankfurt för att undersöka
åsiktsförtrycket i Västtyskland. Berättelsen om
Volkhoöhschule Wyhlerwald är här något för—
kortad. Den är hämtad ur antologin Freiheit
zum Lernen. Alternativen zur lebenslänglichen

Verschulung. Die Einheit von Leben, Lernen,
Arbeiten, utg. Dauber/Verne, Rowohlt, Hamburg I 976.
I Ord & Bild 2-3 I 978 finns en annan artikel av
Walter Mossmann översatt, som handlar om antikärnkraftrörelsens problem i Förbundsrepubli—
ken: medborgarinitiativen, förhållandet till
vänstern, antikärnkraftsrörelsen somfredsrörelse.

'

ständigt skulle öka; Att tysk kärnkraftindu—
stri (KKW) skulle erövra världsmarknaden;

franiför allt ur landsbygdsbefolkningen.
Och detta i en landsända som av tradition
varit regeringstrogen, stockkonservativ och '

antikommunistisk.

Och

folkhögskolan

Wyhlerwald 'är heller inte resultatet av pedagogiska tankar, utan den logiska produkten av kampen som här förts.

Kampen börjar
Under femtiotalet utvecklade de mäktigaste

västtyska koncemerna och bankerna _tillsammans med regeringen ett kärnkraftprogram som hade tre mål: Att med kärnenergi
täcka det energinbehov som man antog

Samt ekonomisk, och därmed politisk
styrkepolitik.
Staten finansierade forskning och utveckling för miljardbelopp. Befolkningen blev
. inte informerad. Energialtemativ utvecklades inte (sol, vind) eller inskränktes (kol).
Fackföreningstopparna deltog i spelet.
Mot slutet av sextiotalet började kritiken
mot kärnkraftsprogrammen i USA, Frank-'
rike, England och Västtyskland göra sig
hörd. Den gick ut på att programmen innebar dålig ekonomi, miljöförstöring och an—
svarslös hantering av risker som inte ens
kunde beräknas.
Vid övre Rehn planerades franska, tyska
och schweiziska kärnkraftsverk, som skulle

utgöra ryggraden när det gällde energiförsörjningen för en gigantisk industrialisering
mellan Frankfurt och" Basel. Där tänkte
man sig att skapa Europas viktigaste industriaxel, avskaffa lantbruket, förflytta befolkningen i Schwartzwald och Vogeserna
och ordna väldiga motorledsarrangemang
för
kommunikationen
mellan
industri- och bostadsområden. Den offent-

liga diskussionen om dessa frågor flamma-
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de upp i samband med att kärnkraftverket

Fessenheim (i"Elsass) började byggas 1971.
På tyska sidan skulle regionens första kärnkraftverk uppföras i Wyhl, norr om vinodlardistriktet Kaiserstuhl. Men motståndet
växte.

Lantbrukarna hade starkast skäl att ta
avstånd från kärnkraftsverket. Kaiserstuhl
och Rhenslätten tillhör Tysklands bördigaste regioner. Under senare år har vinodlingen där utvecklats systematiskt. Alla byar är

organiserade i vinodlarföreningar. Väldigt
många arbetare och andra har fortfarande
några vinstockar därhemma och ingen lust
alls att proletariseras helt och hållet. I trakten odlas frukt, tobak, spannmål och annat.

I floden förekommer ännu fiskodling.
Vinodlare, forskare och studenter i Breisach bildade den första koalitionen mot
kärnkraftverket. (”Winzer” som betyder
både vinodlare och vingårdsarbetare översätts i fortsättningen för enkelhets skull
med ”vinodlare”, ö.anm.). Efterhand anslöt _

sig fler skikt och grupper ur befolkningen:
idag är 70 procent av invånarna i regionen
motståndare till kärnkraftverket.
De första aktionerna tog sig helt legala,
men i dessa trakter ovanliga uttryck: demonstrationer på Rhen, med traktorer genom Kaiserstuhl, till fots genom byar och
genom skogarna. Namninsamling (nästan
100 000 underskrifter), utfrågningar osv.
Organisationen för oppositionen mot kärnkraftverket utgjordes av medborgarinitiativen. C'Biirgerinitiative” motsvarar närmast
byalag eller aktionsgrupper, ö.anm.), som
via alla juridiska och politiska kanaler försökte förhindra uppförandet. I juli 1974
stod det klart: alla medel som prövats hade
slagit slint.
Samtidigt hade på andra sidan Rhen, i
Marckolsheim i Elsass, en rörelse uppstått,
riktad mot en planerad kemisk fabrik som
man kunde misstänka skulle släppa ut
mycket större mängder bly än myndigheterna officiellt medgivit. Byggandet skulle
börja i september.
Alltså slöt sig i juli 1974 tjugoen medborgarinitiativ samman, från både franska och
tyska sidan av Rhen (idag är de över 40),

och tillkännagav offentligt att de skulle
ockupera områdena i MarckolSheim och
Wyhl så snart byggandet började och försvara dem med ickevåldsmetoder.
20 september ockuperades området i
Marckolsheim, och efterhand organisera-

des larmsystem och ockupation så att vi
kunde uthärda den sällsynt kalla och blöta
hösten. Efter fem månader hade vi vunnit:
fabriken fick inte byggas.
17 februari började Kernkraftwerke Siid
bygga i Wyhl. Nästa dag besattes området.
Den 20 februari lät regeringen utrymma det,
med hjälp av 600 poliser, hundpatruller,
vattenkanoner, pansarvagnar och några di-

visioner kriminalpolis. Poliserna förskansar
sig bakom taggtråd, och bulldozers och motorsågar fortsätter röjningsarbetet. Under
tre dagar och nätter belägras området av
fler och fler människor. Söndagen 23 febru-

ari är vi 28 000, klipper oss genom taggtråden och stormar platsen, som alltsedan
dess åter kontrolleras av befolkningen.
Inför rätta utspelas tre skilda processer:
brottsmålsrättegångar och skadeståndskrav mot folk ur medborgarinitiativen; en

process som skulle klara ut om man kunde
börja bygga redan, trots att huvudproces—
sen inte var avgjord; samt denna huvud-.
process, som kanske skulle vandra genom
instanserna under fyra eller fem år.

Lärande som vapen .
Vi utgick från att kampen mot kärnkraftverket är en kollektiv läroprocess, i vilken

tusenden politiserats som tidigare varit utestängda eller t o m utstötta från annan politisk kamp.
Vi lär oss eftersom vi är tvungna att ta

reda på saker" och ting, och var och en som
ska meddela kunskaper förändras, och lär
av sina elever och av hela situationen.
Där finns t ex lärarna under de första lektionerna: specialisterna, atomfysiker, medicinare, ekologer, människor vana vid la-

boratorier och skrivbord. Om de åstadkommit något, så var det tjänstevägen. Om
de kämpat, så var det med subtilt kontroversiella uppsatser i tidskrifter som bara en
handfull experter läste. Nu står de i en by-
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krog eller under bar himmel, och måste försöka uttrycka sig tydligt och begripligt, och
ser plötsligt sina kunskaper omvandlade

till politiska aktioner, inför vilka de egentligen känner rädsla, ofta t o m avsmak. Där
finns folk ur medborgarinitiativen och miljögrupperna, som hittills varit vana att skriva insändare och sitta på konferenser med
myndigheter. Nu har de följt motståndsrö-

relsens egen dynamik, och finner sig plötsligt på ockuperat område, i gyttja eller
sommarhetta, eller som ” uppviglare” på de
anklagades bänk. Där finns bönder som hittills tyckt att världen var i ordning och respekterat sina kristdemokratiska ministerpresidenter. Nu ser de sig förrådda och sålda och till råga på allt i gemensam front med

”de röda”, som de förut bara känt till som
alla rättsinniga medborgares fasa och böndernas fiende nr 1.
Där finns alltså en mycket blandad befolkning, vars politiska attityder hittills utmärkts av foglighet och resignation, och
som, nu ännu knappast förmår fatta, att so'
lidariska aktioner betyder makt.
Läroämnena i denna process är sakkunskap, politisk skolning och kampteknik.

Sakkunskap

.

Regeringen och kämkraftsindu strin hade

väntat sig att, med hjälp av public relations
och,sina anställda forskares”sakkunskap”,
kunna avliva alla protester mot sina planer.
Men den uträkningen gick i kaputt, eftersom för mycket tvekan uppstod bland dessa
forskare.
.
Regeringen .tillkännagav att kärnkraftsverken är säkra. Men de som saken gällde
lärde sig att fråga: Vad är strålning för något? Vad är en näringskedja? Hur pass tillförlitlig är herr Rasmussens sannolikhetsberäkning? Vem bestämmer energibehovsprognoserna? Vad har ekonomisk tillväxt
med arbetsplatssäkerhet att göra? Vad
finns det för skäl att tro att avfallsförva—
ringen i saltgruvorna är absolut säker? Var
finns katastrofplanerna? Slutsats: Ingen
enda av de centrala frågorna kring kämkraftsverken kan betraktas som. löst, varje
punkt är tveksam enligt högt kvalificerade
specialister och enligt redan vunna erfarenheter. Det räckte.
Så följer andra frågor: Varför påstår man
saker om sådant som man inte med säkerhet kan påstå något om? Och svaret kan var
och en själv fundera ut efter hand. De sakkunniga är inte oberoende, industrins professorer är inte oberoende, inte ens regeringen är oberoende. Ministerpresidenten
och ekonomiministern sitter i energibolagets styrelse och utger sig samtidigt för att
fatta ”objektiva” beslut.
Nästa fråga: Hur informerar regeringen
oss överhuvudtaget? Vem sköter informationen, och varför? Svar: Regeringen beta-

lar en reklambyrå, som annars prisar vilka
slags konsumtionsvaror som helst, för att
pracka kärnkraftverk på befolkningen.
Så samlades sakkunskap, eftersom den
kom till användning. Om kärnenergi, ekonomiska sammanhang, reklam osv. Den

som tror att bönderna i den här regionen
fortfarande nöjer sig med Bibeln och
BILD-Zeitung bedrar sig.
Eftersom de för egen del vill ta det säkra

för det osäkra och ständigt tvingas in i nya
diskussioner, läser de broschyrer, böcker,

tidningar, och motivationen att lära ökar
hela tiden.
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Politisk skolning

Vänskapshuset

Ifall någon radikaldemokratisk teoretiker år
1968 hade försökt föredra sin kritik av den
parlamentariska demokratin i någon av byarna runt Kaiserstuhl, hade han fått ångra
- sig. Idag instämmer många i den kritiken.
Och en sak är samtliga inblandade klara
över: parti-, förenings-, regerings—, alla
dessa folk-”repre sentanter” har inte företrätt våra intressen. Vi måste antingen
själva ta hand om våra intressen, eller
också säljer dom oss.
'
"
I den politiska skolningen ingår att genomskåda massmedias beroende och det
tvivelaktiga hos en rättskipning som tillåter
att man-sätter igång ett bygge, innan det ens
är avgjort om det är rätt att bygga.
Och slutligen hör till den politiska skolningen att bryta ned

antikommunismen,

som ju har sina rötter just i irrationell rädsla. I det dagliga samarbetet lärde bönderna
känna ”de röda” som människor, skilja mellan förnuftigt folk och bluffmakare, mellan
öppna människor och sådana som döljer
sina avsikter.

Nära nog alla som idag kallas ”yrkesdemonstrantei” i tidningarna, hade till för fyra
år sen eller så inte gjort någonting i den
vägen. De har under kampens gång förvärvat färdigheter som allt mer kommit till användning, det gäller allt från att demonstrera till vaktorganisering, från pressuttalanden till offentliga anföranden inför 20 000
människor. Idag kommer besökare från alla
håll och kanter och vill i Kaiserstuhl få veta
hur man mobiliserar 20 000 människor,
ockuperar ett område under lång tid och

”ickevåldsmotstånd”

förverkligade. Ett hus som en lappkåta,

men av trä. En rund byggnad med öppning i
taket för röken från elden. Därtill bänkar,
bord, en krogdisk och en anordning som .
kunde belysa platsen nattetid. Den sortens
vänskapshus' finns nu i Marckolsheim, Ka—
iseraugst och Wyhl. I Wyhl är det plats för
ungefär 500 personer.
Vänskapshuset har många funktioner.
Först och främst är det till för dag- och
nattvakterna. Därtill är det stället där man
träffas. Folk behöver inte fundera länge på
om de ska gå dit på kvällen eller till världs-

huset nere i byn. I ”Vänskapshuset” finns
det något att dricka, man träffar alltid folk
från andra orter, också främlingar "som man
kan prata med meddetsamma. Det bjuds
alltid något nytt, från viktiga informationer
till skvaller. Och: det hela är icke-kommersiellt. Vidare är huset ett monument, det

Civila kamptekniker

vad

_

Vid den ockuperade platsen i Marckolsheim hade vi en kärv höst. Tält, vakteldar och
vindskydd förslog inte. Vi behövde tak
över huvudet och en värmekälla. Någon
hade en idé, som många omvandlade och

vill

säga.

Skolan, där man kan lära sig allt detta är
egentligen inte en plats, utan processen.
Och det utspelas på krogen likaväl som i
församlingshemmet, i kyrkan, i telefon, i

butiken, på åkern eller på fotbollsplan, på
väg till arbetet eller under demonstrationen. Men alldeles särskilt förtätat och kontinuerligt inom det ockuperade området,
och där institutionaliserat i folkhögskolan
Wyhlerwald.

demonstrerar viljan och uthålligheten hos
dem som byggt det. Den som bygger så,
låter sig inte blåsas väck av minsta vindpust. Främlingarna betraktar det med beundran, ortsborna med viss ömhet. Och huset är en samlingslokal. Varenda sammankomst man håller här och inte någonstans
nere i byn demonstrerar att detta är vårt
centrum, ingen tar avstånd från ockupationen.
Och huset är också folkhögskolan.
Redan namnet ”Wyhlerwalds folkhögskola” är en provokation. Här är det folket
som lär sig i eget intresse. Vilket också
innebär: Här, på den här platsen som det
pratats så mycket skit om, denna illegalitetens härd, här existerar en bättre folkhögskola än i ”normaliteten”. Hos oss kan hönorna som någon hämtade från ägglägg—
ningsfabriken i eländig kondition, springa
fritt omkring och de återfår sina fjärdrar.
Här planteras träd där kärnkraftsindustrins
bulldozers farit fram. Hos oss diskuteras
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det mycket och beslutas i demokratisk ordning. Och här lär man sig nyttiga ting. När
ockupationen i Wyhl var ungefär en månad
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gammal, alltså i mars 1975, kom en medlem

i en av miljögruppema med idén om folkhögskolan Wyhlerwald, och han vann gehör. Och sedan mitten av april har regelmässigt minst två och högst fyra arrangemang per vecka ägt rum. Annonserade med
anslag på platsen ochi samhället, med flygblad och i tidningen. Fritt inträde. Varje
kväll är det någon ny som hälsar välkommen; enligt önskemål femton minuters se-

naste nytt som inledning. Besökarna söker
sig till'ämnen som intresserar dem, ofta
kommer 400, ofta 20. Många som gått dit av
ren tillfällighet blir intresserade och stannar.

I början, när den politiska situationen

ännu var mycket osäker och oerhört mycket fanns att göra, var folkhögskolan Wyler—

wald en bisak. Men ju mer ockupationen
stabiliserades och ju tydligare det visade sig

'hur viktig folkhögskolan Wyhlerwald var
också för rörelsens kontinuitet, desto mer
hamnade den i centrum.

Folkhögskolan
Tema nr 1 blev kärnenergi, dvs samtliga
frågor som diskuterades i könflikten med

företrädarna 'för myndigheter och näringsliv. Knappt hälften av föredragshållarna var
studenter, fysiker, kemister, biologer, medicinare, som också deltar i medborgarinitiativen och miljögrupperna. De betraktar
sin uppgift som en stor möjlighet. De har
sluppit från den kvava atmosfären i universitetens undervisningsfabriker, de är inte
beroende av sina framtida arbetsgivares
profitintressen, ,och inte längre hänvisade
till att enbart Spilla tid i studentvänstems
subkultur. De kan åstadkomma något nyttigt. Visserligen är de tvungna att lära att
göra sig förstådda. Den säkerhet som den
interna specialist-koden skänker försvann.
Föredragshållaren har ingen institutionaliserad auktoritet, och måste finna sig i att
”Kärnkraftsindustrin skapar nya arbetstillfällen.”
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åhörarna ” avvek från ämnet” , nämligen satmycket större känslighet för ekologiska
te det de hört i förbindelse med egna erfa- . frågor utvecklats bland befolkningen. Lärenheter. Ofta visar sig ”utvikningarna
kare, hemmafruar, lärare, studenter, autoviktigare än föredraget sådant det var pladidakter ur alla yrken refererar till ämnen
nerat. Å andra sidan finner sig arbetare, som industrilokalisering och motorvägsbönder hantverkare konfronterade med stuboom, miljökatastrofer i Japan och risker
denter som uppenbarligen inte i vanlig ordför ofödda, hälsorisker på arbetsplatser
ning står på herrarnas sida, som inte anosv. De flesta miljöaktivister hade hamnat i
vänder sin bildning för makt, för att vinna
antikärnkraftsverkrörelsen via allmänna
privilegier. Tvärtom.
ekologiska problem. Omvänt har folket i
Professorerna som ofta kom resande utbyarna eftersom de tvangs försvara sig mot
ifrån är i regel förbluffande. ”Jag är förundkärnkraftverksbygget under arbetets gång
rad'över nivån på diskussionen. '”— Men det
dragit fler och fler paralleller. Till exempel
är inte så märkligt, de möter olärda männiriskerna med blyutsläpp, sen kvicksilver i
skor med kampens skola bakom sig som
Rhen, sen erinrar sig en gammal vinodlare
vet, att segern beror också på kunskaper.
hur man tidigare arbetat med arsenik på
När de anmäler kontroversiella åsikter är
vingårdarna. Och hela tiden fördjupar ”utdet sällan för att framhäva sig själva, som är
vikningarna” diskussionen.
Efter de första veckorna var några från
brukligt i den akademiska miljön, utan för
orten kritiska mot folkhögskolans program
att träna inför nästa offentliga debatt, för att
som verkade för akademiskt. Det försökte
kunna argumentera övertygande därhemma
organisatörerna ändra. De förhörde sig på
och få de tvehågsna på bättre tankar. Ty
stormötena och runt om i byarna om det
massorna vinner man inte här i folkhögskofanns folk som hade något att säga. Och det
lan Wyhlerwald, inte genom föredrag och
fanns överraskande många.
litteratur, utan i den informella kommuniÄmnet ”lantbruk” (tema nr 3) tog sig exkationen i vardagen.
empelvis ut så här: till en början framträdde
Det är viktigt att professorerna kommer
examinerade biologer och agronomer, doktill tals i folkhögskolan Wyhlerwald. Ty de
torer och utbildade specialister. Så anmälde
lägger i vågskålen tyngden av sin kapacitet.
Just därför att regeringen ständigt i avsig de praktiska experterna.
Två vinodlare berättar om det speciella
skräckande syfte förkunnar, att var och en
med vinodlingarna kring Kaiserstuhl, om
som beger sig till området i Wyhl är en
organiseringen av andelsföreningarna, olika
lagbrytare, är det betydelsefullt när kända
druvsorter och skötseln. Tre tobaksodlare
och respekterade människor struntar i
beskriver arbetet i sina odlingar. En fiskare
skrämskotten och gör vad de finner riktigt.
redogör för och visar vad som ännu kan
Det är en härlig och viktig motsägelse när
fångas i floden. En av de talrika biodlarna
området, grönskande och blommande, blir
presenterar sitt yrke. Ofta uppstår ur sådaett utflyktsmål om söndagarna, fastän förna arrangemang olika slags initiativ. En
skräckliga rykten sprids från Stuttgart om
lantbrukare berättar t ex om goda erfarendetta kommunist-anarkist-terrorist-näste.
heter av biodynamiska metoder. En annan
Det är härligt när hälsovårdsnämnden godsom fortfarande förlitar sig på kemin, kan
känner vatteninstallationer och . toaletter
inte tro honom. De bägge har lärt känna
och byggnadsnämnden vänskapshuset,
varandra i kampen mot kärnkraftverket, nu
samtidigt som myndigheterna i största förbyter de adresser för att på ort och ställe
virring grubblar över vem man kan anmäla
kontrollera den andres påståenden.
för svartbygge: egentligen ägaren, dvs enJust bönderna blir anklagade för inkoningenting,
ju
bygger
dom
Men
ergibolaget.
sekvens. "Med vänstra handen hötter ni åt
det är ockupanterna som bygger. . .
industrin som förgiftar miljön, med högra
Tema nr 2 för folkhögskolan Wyhlerwald
besprutar ni vinrankorna med erat eget
blev miljöfrågor i största allmänhet. Under
gift !” Diskussionen som sen följde är myckkampen mot kärnkraftsverket hade en

_
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et belysande. ”Det vi själva använder” , sa
en odlare, ”besprutat viju inte. Några bladlöss kan jag skölja bort. Men vi bestämmer
ju inte vad som värderas som ”prima" och
”extra prima” på marknaden. Vem är det
_ som intalar folk att ett besprutat och glansigt äpple är bättre än ett obesprutat, lite
skorvigt?”
Så berättar någon om marknadsmekanismer, om konkurrensen och handelsutby-

tet inom EG. En bonde berättar att kemi—koncernerna skickar reklambroschyrer
om besprutningsmedel hem till honom.
Andra invänder att de ökande monokulturerna ju blir allt ömtåligare och framtvingar
användning av herbicider. Finns det alternativ? Den här diskussionen är i full gång.
Stadsborna och de annars så välinformerade akademikerna har inte hört talas om de

tresserad av alternativ i förhållandet mellan
industri-lantbruk-ekologi.
Ofta berättar någon om en resa i det förflutna. Så till exempel med anledning av
450" årsjubiléet av det tyska bondekriget,
och ämnet är oerhört aktuellt. Det intressantaste fallet: Just samma byar som idag
gör motstånd mot kärnkraftverket, var dåförtiden centrum för ”Breisgauer grupperna” som var med om att erövra Freiburg.
Föredragshållaren läste helt enkelt upp
namnen på dåtidens kända kämpar, och
ortsnamnen. Och militanterna i dagens

kamp mot kärnkraftverket applåderade entusiastiskt för varje namn. Upptäckarglädje: att upptäcka den egna historien av förtryck och uppror. I skolan hade ingen erfarit detta.

flesta av dessa problem och sakförhållan-

Finansiering

den. För dem förändras långsamt bilden av

Som vanligt försöker regeringspressen och

den här regionen, som förut förefallit värd

industrin smutskasta rörelsen genom att

att slå vakt om mest för ”fritidsvärdets”
skull. Det som började i Marckolsheim, utvidgas nu: Studenterna kommer och hjälper
till med skörden. Visst förekommer misslyckanden, missförstånd, ofta retar man sig
på att arbetet inte sker effektivt nog. Men
det här måste utvecklas, via motsättningar.
Omtyckta underhållningsprogram är

påstå att några står bakom och drar i
trådarna och finansierar det hela.
Men rörelsen och dess folkhögskola
Wyhlerwald är självbärande.
Pengar till medborgarinitiativens konton
kommer från gåvor, insamlingar, försäljning av grammofonskivor, broschyrer, förplägnad under veckosluten, tusentals mark
kommer från jaktarrendena från olika jaktsällskap och jämt och ständigt insamlingar.
Därmed finansieras: Rättegångskostnader och sakkunniga, flygblad, köket och
några installationer på området, rättshjälp.
I övrigt arbetar förstås alla medlemmar
i medborgarinitiativen och miljögrupperna
liksom föredragshållarna i folkhögskolan
Wyhlerwald frivilligt och oavlönat. Det.
kan förstås inte politikerna som inte kommer någonvart med Wyhl föreställa sig.
Kärnkraftverket kommer inte att byggas. I
'

kvällarna om ”Resor, främmande länder”:

ljusbildsföredrag, filmer eller helt enkelt
någon som gjort en resa och berättar. Om
Alaska, Ostafrika, Etiopien, Korsika, Kina, Colombia, Skandinavien, Afghanistan,

Indien. . . Så har vi snart rundat jordklotet.
Varje berättare har sett och upplevt något

annorlunda. En är kanotist, en annan naturvårdare, en tredje helt enkelt turist, någon var biståndsarbetare och en äldre dam,
ordförande i tysk-kinesiska vänskapsför—
bundet, inte organiserad i något parti, dvs
med tämligen ogrumlad blick, intresserar
sig för frågan varför kineserna av fri vilja

arbetar i kollektiv och varför de tar itu med
så många saker på förnuftigare vis än europerna. Det är tydligt att byborna är intresserade av främmande livsformer, värderingar, tekniker osv. Publiken är nyfiken
utan förutfattade meningar och, eftersom
det har med vår kamp att göra, särskilt in6— man

Översättning: Donald Broady
Vi inbjuder till debatt kring de frågor som
tas upp i KRUT. Före den 15 augusti skall
material vara inne till nummer 7.
_
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Prelsröster om KRUT
"Liirjiingen iniriirniar aiii sont iir nödvändigt för att kamma semi' in ei Det ar
_aersarnnia sam iir nödvändigt fiir air komma fram i skaran.. Der rer sig ein foriaiskning. föregivande av kunskaper. fiirdigirei att astrafai häFHH-H'Ja' snabb iiiiiign'eise' av
aiin'tii'nna iaiesiiii. smicker. Linderciån-igirei. bereds'iii'igirei' ari _i'iirråda' sina iikar _,fii'r
itägre nppsaiia asv asv."
SÄ SKRIVER Breen: aeii irar på. ria raa'er summerar den' 'daida iarapian-en”. 'ett av
KRUT. 's nyekeiiregrepp. Den a'aida iiiraaia-nen inneaiir' att det inte i' första hand iir
räkning aeir irisning nian iiir sigi skaian nian att arbeta sen bete sig så sant lönsam
arkaiskraji ska iir-ere sig. i . . .i
TRDTS DESS iLLUSiGNSLÖSA anaiyse-r iir redaktionenjiir KRUT'inga pessimis—
rer. De strukturer som styr skaian. si_vr aekså samnäiier aan dar _?nns stora giapp
ineiian dei.ekonomiskt niisii iindiga rieiz det praktiskt maj.-Tiga
i DESSA GLA FP finns möjiigireier för iiirare sant rar sina eiever på aiirar. siinä
saiidariserar sig med arbeiarkiasse-ns irarn neil som viii ge- reei'ia knnskape'r om har
samiriiiiei ser ni aeir iaii' kamp en ska föras. Brennan.-Bakare "Svenska i raseras.-nes" _ '
iir eri exemple-'i. a'e'iarare aeit s.kaipsskaiager sam iriiiipte en airskiass i Handen arifa
stanna kvar på sin skaia eri annat som nämns i KR UT'nr-ii. där ia'rarnas araeisviiikar
aeirantiias.

K A N S K E KAN MAN "arks-ii siiga 'att det Rikissa. att denna viiiredigeraa'e een
m'eiadiski genomtänkta iidskrifi när ni iiii 9 fifi-':'? iiirare irei-i' på _ii'ii'iiiig bas. är ett
kaggiiiiir rer ken

M sa' så starkt engagemang sei; en ökande organiseringav Ida

radikaia skriiarise'rarna rare se: assa _r-"an om inte spriekarna i sysrerner skiiie' bärjaansa iii'e- mer av kriiisk medvetenhet i undervisningen.
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