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Att bo i ett kollektiv är ett utmärkt sätt att hålla boendekostnaderna nere och få tid över till att arbeta för en bättre värld, tycker Martin Smedjeback.

Fängelset skrämmer inte

MJölby

Martin Smedjeback är
nymuckad. Det är svårt
att tänka sig att denne
smale skåning med de
vänliga blå ögonen är
en förbrytare, men när
vi träffas har han just
avtjänat ett två veckor
långt fängelsestraff på
anstalten Sörbyn utanför
Umeå. Han dömdes för
olaga intrång på F 21 i
Luleå där han och några
likasinnade märkte ut en
landningsbana med rosa
färg.
Martin är en idealist som
ägnarmyckettidåtoavlönat
ideellt arbete inom fredsoch
djurrättsrörelsen.

Fängelsevistelserna är en
ofrånkomlig konsekvens av
rörelsensaktionermotmilitära anläggningar och försvarsindustrin. Jas 39 Gripen är en av rörelsens måltavlor. Parallellerna med
Greenpeace är uppenbara.

Arbetar på olika sätt
Vipratarliteomfängelsejargongen och Martin säger
att han gjorde tredje volta i
Sörbyn.
Han har tidigare avtjänat
frihetsstraff för intrång på
Saab i Linköping och för att
ha förstört 14 leveransklara
granatgevär på Saab Bofors
i Eskilstuna.
Jag är förstås nyfiken på

hur det är att vistas i fängelse.
– Det går an, men tiden
går långsamt. Vakter och
andra intagna uppträder
schysst. Första gången var
jag rädd för våld och hot
men den rädslan var obefogad. Då är det värre att sitta i
häkte med restriktioner.
Du fyller 40 inom kort. Är
det slut med aktioner för
din del?

– Nej, det är det inte. Men
viharingetsomliggeripipelinen. Nu vet jag hur en rättegång går till och hur det
är att vistas i fängelse. Det
skrämmer inte mig.
Aktionerna mot försvarsmakten och försvarsindu-

strin är den utåtriktade delen av arbetet som ger rubriker och tv-inslag, men
vardagsarbetet består av
föreläsningar, seminarier,
debatter och att skriva insändare och debattartiklar i
pressen. Opinionsbildning i
stort och smått.

Destruktiv kreativitet

Är det rimligt att kräva
att ett litet alliansfritt land
som Sverige ska avrusta
militärt?

– Vår rörelse vill att alla
länder ska avrusta, men varför inte börja med Sverige?
Vi lever gott i det här landet
och något reellt hot finns inte, inte ens från Ryssland. Vi

fel sätt
”Vilken fantastisk
värld vi skulle
kunna ha om vi
satsade jordens begränsade resurser
på sådant som räddar och bygger liv;
sjukvård, mat och
bostäder åt alla”
Martin Smedjeback

borde vara ett föregångsland, säger Martin som
ibland blir sorgsen när han
tänker på hur mycket resurser och kreativitet vi människor lägger på att komma

på nya sätt att döda varandragenomhögteknologiska
bomber, drönare och stridsflygplan.
– Vilken fantastisk värld
vi skulle kunna ha om vi satsadejordensbegränsaderesurser på sådant som räddar och bygger liv; sjukvård,
mat och bostäder åt alla.

Ingen politik hemma
Detvarunderstudietiden
iLundsomMartinsintresse
för etik och moral och internationell solidaritet väcktes.
Martin och hans kamrater gjorde studieresor till
Sydafrika och fick besök
av sydafrikanska menings-

