Til forstyrrelse af samfundsordenen
Vedlagt er tre klistermærker til forstyrrelse

af samfundsordenen. Du kan bruge dem på din dør, på din

boombox, eller ude i byen hvis du vil. Men de passer også på diverse traﬁkskilte, hvis du virkelig ønsker at forstyrre

samfundsordenen.

Klistermærkerne er lavet for at udfordre og protestere mod den danske anti-terrorlov. Loven er skrevet så løst
og i så generelle vendinger, at netop denne form for protest kan risikere at blive kriminaliseret og føre til lange
fængselsstraffe. I terrorloven står der, at du kan straffes, hvis du har til hensigt uretmæssigt

at tvinge
danske eller udenlandske offentlige myndigheder ... til at foretage eller
undlade at foretage en handling. Det er jo kernen i politisk engagement og aktivisme at søge at
påvirke samfundet og få en offentlig myndighed til at foretage en handling, i dette tilfælde at skrotte den såkaldte antiterrorpakke.
Det anti-terrorloven fortæller os, er at der ikke er noget at komme efter: Der er intet, som skal forandres, eller fortolkes
på en anderledes måde end den normale. Den politiske horisont skal fastfryses, enten er du med os ellers er du imod
os.
Efter at terrorloven blev besluttet, er alle, der opholder sig i Danmark, potentielle terrorister, og du er også rykket
nærmere lovens tekst, idet du nu besidder disse klistermærker. Alt hvad en terrorist kan ﬁnde på, var allerede
strafbart inden anti-terrorloven blev besluttet. Men staten har gennem loven iscenesat en snigende kriminalisering og
en omfattende overvågning af alle som bevæger sig og kommunikerer i samfundet. Loven skaber en struktur baseret
på mistænksomhed og opbygger et nervøst system, der gennem indgreb

i meddelelseshemme-

ligheden, observation og dataaﬂæsning registrerer ethvert brud med de vante mønstre, enhver
protest mod systemet, enhver forstyrrelse af samfundsordenen. Med denne lov skader samfundet
reelt sig selv.
Gør hvad du har lyst til med klistermærkerne, men husk, at der i terrorloven står at du kan straffes med

fængsel
indtil på livstid, hvis du overtræder loven fx gennem forstyrrelse af traﬁk-sikkerheden.
Organiseret politisk arbejde er blevet pålagt nye begrænsninger med terrorloven i form af forbud mod at støtte civil

ved tilskyndelse til lovbrud. Samtidig pålægges vi ansvar, hvis vi udfører produkter
med dobbelt anvendelse uden tilladelse. Men vi kan jo ikke kontrollere hvordan du anvender
ulydighed

klistermærkerne.
Hvis vi ønsker at leve et liv med åndelig og social frihed, må samfundet leve med forstyrrelser. Op med dem!

De fremhævede ord og sætninger er citater fra anti-terrorpakken §114 & §786
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