Faksimil & transkrib.

Håkan Sternberg et al., Orubr. utskick, initiativ till en
"gemensam manifestation mot polisstatens införande", 1 april 1973, 1 p.
Faksimil av ett maskinskrivet duplicerat utskick med underskriften ”Nyboda gård den
1 april 1973” och femton namn, däribland Håkan Sternberg som senare skulle bli en
ledarfigur inom gruppen Arkiv Samtal. Undertecknarna författade skrivelsen under
en sammankomst på ungdomsbehandlingshemmet Nyboda Gård i Åkersberga.

Transkrib.
”
[---]
Vi vet varför det går snett för somliga människor i vårt samhälle och vi vet att man
inte kommer tillrätta med problem, som har sin grund i ekonomiska och sociala
förhållanden samt relationsproblem mellan människor genom att satsa på ett utbyggt
polisväsende. Vi talade om brottskommissionens förslag att införa 1600 nya
polistjänster.
Vi skräms av att vi närmar oss en polisstat, där det inte finns utrymme för
medmänskliga relationer. Vi vill att alla som känner som vi och/eller utifrån en
medveten analys av hur vårt samhälle fungerar och vad ett sådant beslut innebär
samlas till en gemensam protest och aktion ev. en demonstration..
Vi är bara några enskilda personer utan några organisationer bakom oss. Vi
hoppas därför att de grupper/organisationer, som vi skickar det här brevet till tar
kontakt med varandra.
Vi hoppas att det leder till en gemensam manifestation mot polisstatens
införande och mot det här sättet att ’lösa problem’.
Vi skickar brevet till följande organisationer och grupper: R-förbunden, SSR,
Sveriges Psykologförbund, riksdagspartierna, SKTF, B-sektionen av Sveriges
Psykiaterförbund, Alternativ stad och socialistiska intressegrupper.
Nyboda gård den 1 april 1973”

Donald Broadys arkiv
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Wi är några ungdomar och vuxia
son samlats på N'boda gård,

l
l

°

Ü

gehendlingshem för ungdomar,Ãkersberga.

Vi pratade om hur man kan hjälpe
barn och ungdomarJSom det

går snett för,som karske fastnar
i missbruk eller kriminellt
beteende, Varför blir det sa
och vad kan man göra åt det
?
Alla som samlats här har mangerig
erfarenhet av skola,av behandlingshem, av arbete med barn,ungdomar
och de"as familjer.Några
har också konkreta erfarenheter
av grannsamarbete,ute i Stockholms
nya förortero

r

Xi_ïgi varför det går snett för
somliga människor i vårt samhälle

och vi vet att man inte kommer
tillrätta med problem,scm har
sin
grund i ekonomiska och sociala
förhållanden samt relationsproblem
mellan människor genom att satsa
på ett utbyggt pclisväsende.
Vi talade om brotts kennﬂsionen
förslag a t införa 1600 nya
polistjänster.
i
'
Vi skräms av att vi närmar.oss
en polisstat,där det inte finne
utrymme för medmänskliga relatiorer;
Vi vill att alla kom känner
som
vi anl/ellereetr1r~n enfmed
1:eten aíalys av hur vårt°
Lanhälle fungerar och vad ett sådant besluti
nn:bär m dmlas till en gemensam
protest och aktion ev. en
demonstration.
Vi är bara några enskilda
personer utan några organisationer
bakom
oss. Vi hoppas därför att de
grupper/organisationer, som
vi skicka:
det här brevet till tar kontakt
med varandra.
I
Vi hoppas att det leder till
en gemensam manifestation mot
polis--I
statens införande och mot det här sättet att "lös a problem".

°

Vi skickar brevet till följande organisationer
och grupper:

R-förbunden,SSR,Sveriges Psykologiörbund,
B»sektionen av Sveriges Psykiaterförbund r1”°dapspart1erna,fïíﬁy
,Alternativ St ad och
socialistiska intressegrupper.

.
Nybode Gå rd den 1 april 1975
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