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DEI{ SVEN§KÅ' GRLTNDL,{GEI\i slår fasr ah den sr_rm är
kung i Sv*ige skall vara cry,ciirisk. Frågan är om Ditt enga"
gerrrang mot Derulspakstct cch Din hedersordfdrandeskåp
i W"WF är förentigt mcd sveruk lag? I WWF:s jubileums-
tidning, -25 fu i nafixens tj&st"" §Lriver generalsetrerera-
ren f(lr r#WF i §verige, Monica Stridsman, äfl W'WF
"påverkar polttiker och nrakthavare att [a de beslut sorn €r-
fordras". De t är ju knappast opolitisktl

Sociaklologisk ahioru medlernskap i Ur tid ä leden ståI-
ler dsnna ftågs på sin spets. l99l avgick niiruligen Din kol-
lega, Eung Hamld åv Nqrrge, ffin sin ordförandepost i
Yirldsnarurfondcns norska sryrelse, därfor att W§t'F stödde
miljöterrorismeu. Han f0rklarade att det "inte var foreatigt
med hans post som tung" att varaordförande för WWF. Av-
ståndsBgandet f(rregicks ay eil itltsnsiv debatt om WWF:s
stöd till den kampanj mot Eorsk sit!- och valfåugst som be-
drevs av rena milj0terrorisrer som Greenpeace och Faul
Watsons Sea Shephard. Den sistnämnda organisåtionen ?ir
rneet käfld för bombdå<len mot två isliindska valffuigstbåtar.
Lcdaren är dessutom kiind för att förespråkä mord i miljöns
namn och ftir att saffIärbeta med ovannämnda EaAn First!.
Vi iir i dag i samma situation som Norge på t980"tatet.

MEN FRÅGAII l{tuq 5'ren sn djuparu prii:cipiell b*r}}döl-
se. Det furns under 190iltalei två,sm;a av"sHäck:rrflE oiieäl-
pel på försöE att fffdåra e$ något "stä övEr- ail demokra*
tisk dsban. Undpr n-azi-tiden yar del *blode§* 

ach "r6sefis"
herradörne över det rr§nst<,iiga fsmuftet som inte fick kriti-
$erss. I §ovjet var det kraven från "prolctariatets diktanr"
som inte kunde prövas enligt dernokratins regler. I dag tnr
miljÖn och miljöfråSomå uppflöjts dtrl en liknande positian
över demobatin och över alla *rav pä vetenskaplig sanning.
ltrWF "päverkar palittker och makthayiue att ta de besht
som erfordrås". I äe bägge tidigare fallen vet vi hur terrorn,
den bruna och den rfida, speiade en m.vckel ayg$rarlde roB
fÖr att kunna upprätu den nazistiska resp. kommuni§rt§ka
diktaturen- §toppas inw den gnina terrom i dag, k:n vi i
morgon mycket väl få en grön diktatru, lika ftukt*tsvär-d
som de rvå tidigaru.

I dag talas det orn tdfindsordynestins för**tående fall i Eng-
land. Er{igt rnassmediås bild skulle srsakeÅ vam familje-
medlerrr[amaq skandalomsusade liv och leverne. En saruta-
re syr tu nsg att dessa familjemedlemmars mycket pätagli-

giort dem högsr otidsenliga. Kwrg
vaska miljöbyk+nl; det ar hog att

Europeiska arbetaryartiet * EÅP
Brommaden l0juni i996

Öppet brev till kung Carl Gustav:

Vaska byken i tid!
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INTER^NAIIONELLA b{IUÖTERBORI§TER OPSTCTåT NU
i Sverige. Sedan något halvär slrrr pmktiskt rageiv*rje nUt
ättentat, eiler s.k. "direkta aktiorer* rned förövarnas och
rnassmedias ordval, över hele landet. Sbgord som '.I(ött-
ätare = rnördare" klotuas på byggnadsr, fönster hrossas och
kanclbomber kastss mot bcnsinmackff, §läkterier och väg-
byggen "i mitrjöns nårfin".

Desea gr0na terrcrister har vdt Dennispaketet och örr-
sundsbron som fr&msta måItavlor" Attackerna mot desst har
redan börjat. TiII exempel brandbomb*des. och förstördes,
den 20 ma1 i Österhaninge en maskin värd 2 rniljoner,

Vilka dr desså milJöterrorister? furarkisrtidningen B rand !,
rniljöterroristsrnss eget hrrsorgan. skev i april i år än orga-
nisationen Ekologisk aktion i Umeå bitdat en lokal avdel-
ning av Eårth Firstl. Detu vi*ar att rniljöterrorn i Sverige har
ett internstionellt ursprung. Earth First! har i flsra år bom-
bat skogsbruk, vägbyggcn, banker och elelfficitetsve* i
USA, Ifunåde och England och dllr 6jort sig ökiinda för &rt
förespråka även mord i miljöns narnn. Den beryktade amc-
nkanske *Llnabornbaren". 

§orfi rlöclade tre människor med
brevbomber, jobbade ihop med Eart} Firsr!.

Uppgitierna i Erand! om an Earrh Firstl bildats i Sverige
borde få alla alarmklockor art bör.ya ringa i Kungliga stottrit.
Eliölsgisk aktio;r. eller, som dc kallrr sig i StoeXholrn. §o-
ciel-ekologisk aktion. samarbetar nålmligen med dcn av ho-
vet ;tard:de *rgrnisanoryen -hafeEr Ekoparken'. Bägge
åtr.rfinns i paraply*rganisaticnen Ur tid tr leden, som koor-
dinerar det pclitiskn m$tst&ldet mnt Dennispaketet.

I DIN EGENSKAP AV Sveriges kung vur Du msd o,ch sttr-
ude Projekt Ekoparken. som blev utartskattet ftk kampanjen
m*t Dennispalset/Et. Den officiella målsättningen var all etå-
blera viirldens första nationalpark inorn en stönr stads grän-
ser Din orgänrsäti$n, Yitrldsnaturfonden, WWF, har ju ald-
rig stuckit under stol ffied att hojekt Ekoparken grundades
vid ett nnöte i okrober 1990 metian Kungliga ståthållaren
Haråtd S mith, Kungliga djurgårdsfönralurin grns Christcr
Lignell och Henrik waldsflsföm sarnt Ieils Wählst€dr från
WWF, Dess första rappcn linansierades av hovet, med Dirt
godkiinnande, och undersökte msjligheterna att slå sammal
de 

*kungliga p*rkema" i huvurl*taden för att skapa vad som
skuÅle bli Ekoparten, på der titlen kallad "ller KungligaGrö-
fts BäItet*. Denna Elpport gavs ur i januari lggt. §flffitidigt
sorn de stora politiska partierna räffade den förstia överens.
kommelsen om Bennispaketet, en överenskommrlss sofii
beskrivrts sorn e,tt 

.'hot" 
äv kojett Ekoparken.

,dnda seclan dsss har hovet genom hojekt EkoparEen och
även WWF. d;ir Dnr är heelersordförande, bcdrivit aktiv po-
litisk lobbyvesk$årnhet i Sroskholrns poliriska korridorer,
mot Dennispakemr. Prcjekt Ekoparken deltog ju till exem.
pel i grundandet sv paraplyorga*isationen f0r morståndrt
mot Dennr§'paketet, Ur rid är l*den, under vären 1992,
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§urape ieka arbetarpartiet * EAP
tsox 119t8, 1§l 1t Brommå" Tel. 0S/gB 30 10

Fax 0S/98 30 90 Pg, 34 15 59-3 e-post: eap@nysol.se
Lyndon LaFlouche§ Cgmpalgn Page: http://www.clark.net/larouchelwelcorne.html
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