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- När man går av bussen hänger man 
upp sin biljett för att nästa person ska 
kunna åka på övergången, den gäller 
ju en timme, eller två timmar om man 
åkt tåg, berättar SUF-aktivisten Anna-
Karin. Den här typen av vardagsaktion 
är enkel, men för att göra det ännu 
enklare att dela på biljetterna har SUF 
hängt upp hundratals klädnypor som 
man kan sätta fast sina biljetter i. Ju 
mindre folk betalar för att åka, desto 
mindre poäng är det att ha höga priser, 
och på så sätt tvingas politikerna som 
höjt biljetpriset till att lyssna. Att själv 
sätta priserna på detta sättet blir som 
en bakåframvänd marknadsekonomi 
där konsumenter genom att vägra 
betala kan påverka. Liknande 
avgiftsstrejker har använts innan, både 
i Stockholms tunnelbana av gruppen 
planka.nu och i mycket stor skala i den 
Italienska staden Turin under 1970-
talet. 

Klädnyporna är ett sätt som SUF-
Lund har arbetat mot Skånetrafi ken 
och Lunds stadsbussars prishöjningar, 
men inte det enda. I början av 

februari arrangerade SUF en 
demonstration tillsammans med en 
grupp arga ungdomar på Facebook 
mot prishöjningarna. Trots enkla 
förberedelser dök det upp nära 100 
personer på Malmös centralstation för 
att protestera mot prishöjningarna. 

- Vi gick ut vid pressbyrån med vår 
banderoll och så höll en person ett 
kort introduktionstal. Men vi fi ck 
inte stå där, polisen fl yttade på oss 
så vi stod mellan bussterminalerna. 
Där var det väldigt mycket oljud 

och svårt att höra vad vi sa. Sen var 
det tre tal till om att dom har höjt 
priserna, och om varför dom har höjt 
dom och hur det påverkar oss, och 
sist vad man kan göra åt det. Efter 
det gick vi en runda på stan. Med en 
videotelefon skickade de hälsningar 
till Skånetrafi kens chef som på så sätt 
gjordes uppmärksam på folkmassan 
som protesterade. 

För att fortsätta hålla uppe pressen 
på Skånetrafi ken funderar SUF på att 
dela ut fl ygblad till pendlare i Malmö, 

Lund, Helsingborg och Kristiansstad 
samtidigt och då uppmana dem att 
dela med sig av sina biljetter. Billigare 
eller gratis kollektivtrafi k är enligt 
Anna-Karin viktigt av ett par olika 
anledningar.

- Många använder kollektivtrafi k för 
att ta sig till och från skolan, och 
eftersom skolan ska vara avgiftsfri så  
ska man få ett kort av kommunen. 
Men nu har dom höjt priserna om 
man vill resa efter skoltid, vilket 
betyder att man knappt kan ta sig 
från sitt hem om man bor i Östra 
Ingenstans, vilket är för jävligt. Har 
man ingen bussförbindelse har man 
ingenting, då måste man förlita sig på 
att någon kan köra en eftersom det är 
många unga som inte kan köra själva. 
Gratis kollektivtrafi k hade varit en 
jättebra grej för alla oss ungdomar 
som inte kan köra bil. Och sen är 
det ju bra om man kan åka gratis 
ändå, eftersom det är bättre att åka 
tillsammans än att varje person åker i 
varsin bil. Går det att inte hålla med?

Vad ska man göra när priserna på att resa kollektivt går upp gång på gång? 
Ett alternativ är att klaga. Ett annat är att skriva till de beslutsfattande 
politikerna och tro att de kommer att ändra sig om man ber snällt. Ett tredje 

alternativ är att faktiskt göra något åt saken. Virvelvinden har snackat lite med 
Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) i Lund som gick från ord till handling 
och hittade ett sätt att samåka på biljetterna och på så sätt sänka kostnaderna.



Nummer 16 - vintern 2008
infoblad fråinfoblad fråinfoblad fr n oss alla till er alla i Lund

...är skapat av oss i Virvelvinden, en socialistisk grupp i Lund.
Vill du hjälpa till med bladet? maila kontakt virvelvinden.net

Gamla blad fi nns på www.virvelvinden.net
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Ungdomshus medan vi fortfarande är unga!Ungdomshus medan vi fortfarande är unga!

Ickevåldsaktionen G13 var den 
största någonsin i Danmark. För-
utom att visa vad som händer när 
politiker och poliser tar våra ut-
rymmen ifrån oss visade aktionen 
att vi själva väljer när vi vill slåss. 
Dessutom fi ck aktionen politikerna 
i Köpenhamn att äntligen börja 
prata med ungdomhusaktivisterna 
om ett nytt hus. Det visar att man 
måste vara beredd att tvinga po-
litikerna till den dialog dom alltid 
säger sej vilja ha.
 Trots att överborgmästaren 
och husets aktivister är överrens 
om hur ett nytt hus ska fi nansieras 
och drivas har kommunen återigen 
börjat dra benen efter sej. Det råder 
ingen brist på lediga lokaler som 
passar bra för ett nytt ungdoms-
hus, istället är det brist på politisk 
vilja från dom styrande.

Den 21 februari håller Kö-
penhamns kommunfullmäktige sitt 
sista möte innan årsdagen av stöl-
den av Ungdomshuset. Mötet är 
deras sista chans att få till ett beslut. 
För att politikerna ska ta sitt ansvar 
och hålla sina löften kommer vi och 
tusentals köpenhamnare att hjälpa 
dom på traven genom att blockera 
rådhuset. När dom har beslutat om 
ett nytt hus får dom komma ut. Ak-
tionen bygger på uttalat icke-våld 
och mer information fi nns på www.
blokr.nu
 På årsdagen av utrymning-
en av Ungdomshuset, den första 
mars, ska det fi nnas ett nytt hus och 
vi ska åka och fi ra. Alternativet, att 
Köpenhamn återigen ska skakas av 
dom värsta kravallerna sedan andra 
världskriget för att det inte fi nns nå-
got hus, är otänkbart.

Aktuella websidor
www.planka.nu 
www.suf.cc/lund
www.blokr.nu
www.motkraft.net
www.modkraft.dk
www.virvelvinden.net

India Däck Bokcafé
Måndag - fredag 12-20 Fika, 
böcker, tidningar, konst, kläder 
och trevlig stämning på Lunds 
bästa bokcafésta bokcafésta bokcaf !
Stora Algatan 3, bakom 
Kulturen, vid Lundagård.

Dags att dra till Danmark igen!Dags att dra till Danmark igen!
Eftersom de danska politikerna fortfarande inte  infriat sitt löfte om 
ett självständigt och oberoende ungdomshus är det dags att öka 
trycket. Danska ungdomshusaktivister kommer att belägra rådhuset 
medans poltikerna håller möte och diskuterar frågan, ingen politiker 
ska släppas ut före ett defi nitivt besked har givits. Givetvis drar vi dit 
och hjälper till efter förmåga.
SUF fi xar församling för gemensam resa 15.20 på stationen i Lund 
torsdagen den 21 februari. Vi ses.


