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På Norra fäladen ligger Romano Trajo, ett romskt fritidshem som är öppet
för alla språkgrupper. Under lång tid har fritidshemmet fungerat som en
mötesplats där även föräldrar, grannar och kamrater kunnat komma in för
läxläsning, samtal och hjälp med blanketter och kontakt med myndigheter.
För sitt aktiva arbete mot diskriminering ﬁck Romano Trajo Lunds kommuns
integrationspris.
Men nu skär Lunds kommun ner. En tjänst har försvunnit och föreståndaren
har tagits bort vilket innebär att Romano Trajo inte själva kan planera sin
verksamhet. Maria Söderquist, medlem i SAC, som jobbar på Romano Trajo ﬁck
nog och strejkar sedan sex veckor. Virvelvinden har pratat med Maria.

Varför bestämde du dig för att strejka?
Nedskärningarna gjorde att det var
omöjligt att bedriva en vettig verksamhet,
det var bara förvaring. Vi får inte längre
själva besluta om vår verksamhet.
Kommunens upphandlingsregler gör att
vi inte själva får handla det vi behöver,
utan måste beställa. Dels kan vi inte få
det vi vill, dels tar det mer av vår arbetstid.
Dessutom dröjer det, vi ﬁck vänta fem
månader på en brandsläckare!
Men det handlar också om mer
än Romano Trajo. Jag träﬀar många
människor som jobbar på ställen där
det skärs ner och makten att besluta
om verksamheten minskar, besluten tas
centralt. Det är många som är uppgivna;
”Visst blir det sämre, men vad kan man
göra?” Jag vill visa att man visst kan göra

något, man kan sätta ner foten!
Kanske kan det inspirera andra att
ställa krav på sina fackföreningar. Många
är missnöjda med fackets agerande, t
ex har Kommunal i den här konﬂikten
samarbetat med skolledningen för att
minska eﬀekterna av strejken, istället för
att ställa krav.
När förhandlingarna inte ger något är
strejken den enda makten man har.
Samtidigt är det ett svårt beslut att
strejka när man jobbar med människor,
det drabbar ju dem. Det känns inte roligt
när barnen är ledsna för att de inte kan
få hjälp med läxan t ex. Och det känns
jobbigt att personalen som inte strejkar
får mer att göra. Men jag har stöd från
dem.

Vad händer nu?
Vi
kämpar
vidare!
Strejken
fortsätter och vi arbetar mycket
med opinionsbildning, vi var på ett
kommunfullmäktigemöte med en

banderoll och vi delar ut ﬂygblad på
stan. Vi får mycket stöd, det är många
som fått nog av nedskärninga

Lunds kommun har sedan augusti 2006 genomfört följande
försämringar för Romano Trajo enligt Malmö Ls av SAC:
- Minskat antalet tjänster från 2 till 1,25.
- Tagit bort föreståndartjänsten.
- Tagit ifrån personalen rätten att bestämma över inköpen.
- Flyttat ansvaret till byråkraterna på Svenshögsskolan.
- Skapat stor oreda för både personalen och barnen.

Föredrag på Skåne social Forum
Globala allmänningar,
inhägnader och värdekamper

Utomfacklig
arbetsplatsorganisering

Den italienska författaren Massimo de
Angelis kommer till det sociala forumet
för att introducera sina tankar kring
marknad och välfärd. I sin senaste bok,
The Beginning of History, diskuterar han
hur dagens kapitalism ständigt ﬁnner
nya marknader att tjäna pengar på.
Detta innebär att sådant som tidigare
varit statligt producerad välfärd och
i någon mening gemensamt nu blir
produkter vi tvingas köpa på en
marknad. De Angelis menar dock att
detta inte är en enkelriktad process.
När en allt större del av våra liv hotas
av proﬁtintressets kalla logik kan vi
sluta oss samman för att försvara våra
allmänningar. Ur dessa konﬂikter kan
fröet till en samhällsomstörtande
konﬂikt växa fram.
Massimo de Angelis är redaktör för den
engelska tidskriften The Commoner.
Föredraget och efterföljande diskussion
är på engelska.

Klasskamp är inte ett tomt ord att kasta
runt på första maj eller något som kan
överlämnas till representanter som
fackgubbar eller politiker. Klasskamp är
något som händer varje gång vi går till
jobbet, skolan eller arbetsförmedlingen,
det är något vi gör i vår vardag.
Detta föredrag kommer diskutera
erfarenheter av klasskamp från ett
par olika skånska arbetsplatser med
inriktning på hur arbetare gått samman
för att besegra chefer och företag.
Föredraget fokuserar på konkret
organisering i konkreta situationer
och hur den organiseringen kan leda
till direkta vinster i form av bättre
arbetsmiljö eller högre lön. Andra
kan bygga formella och byråkratiska
strukturer. Vi intresserar oss för dom
ständiga små kamper som sker på varje
arbetsplats varje dag. I det långa loppet
är det bara vår egen verksamhet som
kan skapa annat samhälle.

CMS, Virvelvinden och India Däck
Lör 20/10, 17.00 Mejeriet, gratis

Kolla!, Allt åt Alla, Virvelvinden
Fre 19/10, 19.00 Lilla Teatern, gratis

bladet
Dett...äraskapat
av oss i Virvelvinden, en socialistisk grupp i Lund.
Vill du hjälpa till med bladet? maila kontakt@virvelvinden.net
Gamla blad ﬁnns på www.virvelvinden.net

Nummer 14 - hösten 2007
infoblad från oss alla till er alla i Lund

enhamn
Husockupation med Hygge i Köp

Efter att olika socialistiska grupper, bl
a Virvelvinden, hållit så mycket som
tre välbesökta informationsmöten i
Lund samlades på förmiddagen till
lördagen den 6 oktober cirka 60 personer på centralstationen för gemensam resa till en husockupationsdag i
Danmark. Ytterligare ett antal anslöt
sig i Malmö och när tåget kom fram
till Nörreport i Köbenhamn praktiskt
taget fylldes perrongen av skånska
demonstranter. Väl framme på demonstrationens samlingsplats, Nörrebrohallen, anslöt sig ytterligare ett
drygt tiotal Lundensare som åkt över
kvällen före till gruppen.
Demonstrationen, vars syfte var att
dela upp sig i fyra grupper som med
olika icke våldsamma medel skulle
inta en tom fastighet ägd av Köpenhamns kommun, var mycket stor.
Den danska dagstidningen Politiken
nämner siﬀran 8000.

De olika demonstrationsblocken delade upp sig efter en liten bit och
började sedan försök att trycka sig
igenom polisernas avspärrningar eller
smita igenom obevakade ingångar.
De fredliga demonstranter möttes av
enorma mängder tårgas, men fortsatte sina försök att komma igenom
polisen i uppemot sex timmar. Minst
200 person lyckades att ta sig fram till
huset, men greps några timmar senare av polisen. Sammanlagt omhändertogs nästan 500 personer.
Sammanfattningsvis var aktionsdagen lyckad både för oss i Lund och
våra danska kamrater – huset intogs
tillfälligt trotts ett massivt polisuppbåd, den numerärt största ockupationsdemonstrationen i Danmarks
historia visa upp styrka och disciplin,
mobiliseringen från Lund var över all
förväntan och de danska politikerna
har tvingats till förhandlingsbordet…

Gratis ﬁlm om Ungdomshuset sista tid: 500 stenkastande
autonoma våldspsykopater från helvetet på Skåne Social forum.
Lör 20/10 12.00 Kino Salong 1. www.skanesocialforum.org

