
Rör inte vår fritidsgård!

Finanskrisen har inneburit att banker 
och aktieägare över hela världen har 
förlorat miljarder. För att ta igen det de 
har förlorat vill de ta av våra pengar och 
resurser. Lunds kommuns sparpaket på 
100 miljoner under 2010 är bara ett 
led i det. Samtidigt som busspriserna 
i Lund höjs, ska dom sälja vårdboende 
för psykiskt funktionshindrade. 
Nu ska nu dom också lägga ner Roma-
no Trajo. I fredags (26/6) la politikerna 
i Barn- och Skolnämnden ner Romano 
Trajo, en fritidsgård på Norra Fäladen 
som speciellt riktat sig till romska barn 
och ungdomar.
Sedan beslutet fattades i slutet av 
april 2009 har politikerna hävdat att 
de inte ska lägga ner fritidsgården 
utan bara ”överföra resurserna till 
andra enheter”. Men som de flesta 
räknat ut vid det här laget är det 
lögn. Därför att det rör sig om en 
besparing. Det rör sig om en bespa-
ring av lokaler och personal. Barn 

och ungdomar kommer nu få färre 
lokaler att dela på när man ska ”slå 
ihop” eller ”överföra resurser”, det 
vill säga lägga ner, bespara, dra ner 
på lokaler. I samband med nedlägg-
ningen av Romano Trajo kommer 
heller inte personalen att ”överfö-
ras” till de andra enheterna.
Trots att personalen på Romano Trajo 
fått ett integrationspris för sin verksam-
het med romska barn och ungdomar.

Lunds kommun vill gärna skryta om 
hur bra de är. De låter fortfarande gam-
la skyltar sitta uppe om hur många pri-
ser de har vunnit. Men politikerna visar 
hur cyniska och falska de i själva verket 
är när de visar upp elitskolor för tid-
ningarna, samtidigt som de lägger ner 
en prisbelönad fritidslokal i smyg. Så 
länge det bara är vanligt folk i vanliga 
bostadsområden som det drabbar kan 
man sopa alla spår under mattan – om 
inte folk gör motstånd och protesterar! 

Finanskrisens vindar drar över oss. I USA står hus tomma för att män-
niskor inte kunnat betala sina hyror, samtidigt som ingen annan har 
råd att flytta in. På Island har många förlorat sina surt förvärvade spar-
pengar för att bankerna kraschade ihop. På Volvo i Torslanda har flera 
hundra blivit av med sina jobb. De som drabbas värst av krisen är vi 
arbetare, barn som vuxna. 

Som vanligt är det inte dom som fattar 
besluten som drabbas. En av de mest 
drivande krafterna i nedläggningen 
är en Folkpartist som bor granne med 
Grand Hotel i en asdyr lägenhet mitt 
inne i stan. Medan barn och ungdomar 
på Norra Fäladen kommer att få färre 
lokaler och fritidsledare. Detta sker 
alltså samtidigt som politikerna själva 
kvitterar ut arvoden för sina egna ”fri-
tidsintressen” (att vara politiker). Är nå-
gon förvånad?

Läs mer:
Tidningen Mana (uppmana.nu)
Internationalen (internationalen.se)

Ställ dom ansvariga mot väggen! 
Berätta vad du tycker för dom 
som röstade för nedläggningen. 
(Glöm inte att skicka en kopia till 
vvv@virvelvinden.net)

carlling@hotmail.com 
christer.wallstrom@comhem.se
laila.gribel@lund.se
lars.hansson@lund.se
roger.niklewski@telia.com

Det är inte bara Romano Trajo 
som ska läggas ner. Lunds kom-
mun ska spara minst 100 miljoner 
kr fram till 2010. Fritidsgårdarna 
på Nöbbelöv och Gunnesbo slås 
ihop, liksom fritidsgårdarna på 
Järnåkra och Klostergården. 7000 
kr ska sparas in på varje fritids-
barn. Fritidsgårdarna i Lund ska 
drivas med färre lokaler och fär-
re personal. Dessutom kommer 
bibloteken kommer få minskad 
personal och öppettider. Busspri-
set för vuxna kommer att höjas.

På Norra Fäladen kommer två bo-
enden, Margaretavägen och La-
dugårdsmarken, för brukare med 
psykiatriska funktionshinder att 
privatiseras. Dessutom kommer 
Träffpunkt Fritid att läggas ner. 
Samtidigt meddelar kommunsty-
relsen att det inte kommer bli tal 
om att frysa politikernas egna arv-
oden för att spara några pengar.

Protestera mot ned-

läggningen av Romano Trajo!

Våran kris, 
politikernas paradis

www.motarbetaren.se
www.postverket.net
www.ockupantscenen.se

Kolla in!
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MOTSTÅND LÖNAR SIG
Politikerna tar varje chans, speciellt när det är finanskris, att dra ner på 
välfärden för att få pengar över till saker de tycker är viktigt (smörgås-
tårta, taxiresor, porr på hotell). Men det finns alltid sätt att slå tillbaka, 
att grusa deras planer. Man vinner inte alltid, men det är möjligt att 
sätta maktfullkomliga politiker på plats. 

Här följer några exempel:
Nyligen så försökte politiker lägga ner Ungdomshus i Eslöv trots att de 
har nya och fina lokaler som bara skulle stå tomma utan verksamhet 
om politikerna fått som de ville. Ungdomarna tolererade inte politi-
kernas dumheter och protesterade högt och tydligt. När det börjades 
viska om ockupation gav sig politikerna.

I Malmö var politikerna tvungna att sätta in poliser för att avhysa ung-
domar som hade tagit sin egen fritidsgård i besittning. Vad som kom-
mer att hända i framtiden är oklart, men politikerna är nöjda med att 
gården är nedlagda. 

I Husby utanför Stockholm ockuperades 2005 ett gym av över 100 
personer som använt det. Visserligen blev de utkörda, men de ska-
pade en sammanhållning i lokalområdet som gör att politikerna är 
livrädda för att förstöra mer.

I Danmark blev Ungdomshusets lokaler sedan 1985 vräkta för två och 
ett halv år sedan. Efter ett drygt år av demonstrationer varje måndag, 
med många tusen deltagare som mest, gav politikerna efter och det 
finns nu ett nytt Ungdomshus på Nörrebro. Motstånd lönar sig!xd
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Detta bladetMissa inte!
Studiecirkel på India Däck hela sommaren. Varje tisdag klockan 18 
från 7:e juli. Vi läser texten “Från klasskamp till kommunism” av Ernst 
Mandel. Texter finns på caféet. St Algatan 3, bakom Kulturen.


