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Jamtmyråskogen 
SCA vill kalhugga Vilseskogen. SCA har kört in i 
vilseskogen, en del av Jamtmyråskogen och 
avverkat vägbitar för att förbereda slut-
avverkning, men motståndet är starkt i 
Gässjöbygden.  

Blodspår i Vilseskogen 
“Hjälp mig att rädda Vilseskogen. Inte bara just den, 
utan alla Vilseskogar, allt som disharmoniserar 
vildhetens rytmik. Hjälp mig att konfrontera 
makten på alla fronter, att stå upp för mig själv 
såsom deltagare i den kosmiska samhörigheten. 
SCA (Satanic Clearcutting Agency) hör inte hemma 
på denna planet! De är demoniska teknoparasiter 
på min utvidgade själskropp. Vidga din själ. Besök 
den gamla eken, besök ån som flyter i din närhet, 
besök ditt barn, din vildhet, din mamma. Gå ut i 
skogen och känn dess vibrationer. Den är alltid 
mottaglig, ödmjuk, kravlös och evigt givmild. Låt 
den urmoderliga kärleken vara gnistan som tänder 
hoppets fackla. Bränn sedan ned Tyrannen, elda 
upp maktens spelrum och tutta fyr på alla 
bärriärer, alla murar, alla blockeringar. Lycka, utan 
kamp mot det rådande systemet, är myten som 
matar Maskinens upprätthållande. Så väck till liv 
din Sorgesång, din inre shaman! Livet blir inte 
vackrare än dina ande-tag, så fyll dem med klang 
och skönhet. Krossa det rådande systemet! Tiden 
finns inte till för att väntas på.” 

Läs hela texten på kolonierna.se 

JOKKMOKK 
Så segrade The united people of Jokkmokk! Det blir 
inte något utökat avstängt område till försvaret för 
övningar! På Vidselbasen har det som av en 
händelse beslutats att de ska göra andra saker den 
här våren. 

En person som satt i träd under 
provsprängningarna i Gállok 2013 blev friad i 
hovrätten eftersom området inte var officiellt 
avspärrat.

Här kommer en kort sammanfattning av lite saker som händer just nu i kolonierna. Runt om i 
landet pågår vansinniga avverkningar som folk försöker stoppa. Det går inte lika bra i 
gruvindustrin då malmpriset är lågt och motståndet är starkt! 

Sorsele 
“Sveaskog är i färd med att i vinteravverka  600 
ha naturligt och mänskligt värdefull, tätortsnära 
skog som dessutom har dålig virkeskvalitet. På 
ortsbefolkningens friluftsområde, jaktmarker 
och hela byns kuliss kommer kvadratkilometer-
stora hyggen effektivt ta kål på alla andra 
intressen än Sveaskogs!  

Rans sameby är oroliga för den kraftiga 
minskningen på den för renen livsviktiga 
hänglaven. 

Intressant är att skogsstyrelsen är mycket kritiska 
och v i l l s toppa avverkningen men s tår 
maktlösa. Vore riktigt fett att nå ut till allmänheten 
med vår myndighets handlingsförlamning inom sitt 
eget arbetsfält! Dessutom bra poäng vid aktion!” 

Norra Kärr 
I Norra Kärr har bolaget Tasman Metals skickat 
ut ett förbluffande banalt nyhetsbrev för att 
lugna lokalborna, dom hävdar att en inte ska 
oroa sig för vattnet och har gjort en fin skiss på 
gruvprocessen nästan som ett kretslopp, fast 
helt undvikit att ta med slamdammarna i den 
illustrationen.  

I övrigt har dom bytt ut provsprängningar mot nya 
provborrningar med väldigt tjocka diametrar. Detta 
för att fortsätta kartlägga det bergmaterial vi inte 
kommer tillåta dom att ta. Dom har även tagit bort 
att det finns uran i berget från sin hemsida, kanske 
på grund av att kommunerna då skulle ha veto-rätt 
mot gruvan om dom visste det. Lite fult att först 
skriva att det finns låga halter uran 10-15 ppm för 
att sen ändra sig.  

Pajala 
Northlands gruva har nu idag tillslut begärts i 
konkurs. Detta var väntat och bådar inte gott för en 
ny gruvetablering i Jokkmokk. 

KOLONIERNA 
Nyheter från periferin.
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