
göra motstånd nu kommer de områden i 
Lund där det inte bor en massa rika män-
niskor få stå för alla nedskärningarna och 
de finare områdena komma undan. Ska 
det skäras ner ska det skäras ner lika för 
alla! Vi som inte bor i fina villaområden ska 
inte stå för notan!

Lördagen den 15 Augusti öppnas Romano 
Trajo upp igen. En blandning av erfarna 
husockupanter, hantverkare som vill börja 
fixa huset, förskollärare och folk som bara 
vill hjälpa till från såväl Fäladen som res-
ten av Lund samlas. Barn släpps in och blir 
bjudna på mellanmål. Det har inte varit så 
mycket barn på Romano Trajo på länge. 
Trots mycket liv i luckan börjar saker och 
ting kännas hemtrevligt, och diskussioner 
om de delar av lokalen som är sönder bör-
jar föras. Ca 10 husockupanter sover över 
för att förhindra att lokalen stängs ner eller 
vandaliseras.

Under söndagen den 16:e augusti genom-
förs olika aktiviteter. Barn och ungdomar 
från hela Fäladen strömmar till. Ett plank 
man får testa att måla med sprayfärg på 
byggs, det spelas kula, mellanmål serveras.
Måndagen är även full av liv. Det är fortfa-
rande väldigt mycket folk på Romano Tra-
jo. Kvällen avslutas med att filmen Matrix 
visas för de lite äldre. 10 personer övernat-
tar i lokalen. 

Ett tiotal poliser stormar fritidsgården 
tidigt på morgonen tisdagen den 18 au-
gusti. Med dragna pistoler smyger de in 
till de huvudsakligen sovande ockupan-
terna ovetande om det finns barn som 
kan traumatiseras för livet av maskerade 
och beväpnade poliser. Som tur är, är alla 
ockupanter som sovit över lite äldre. På 

stationen pratar polisen med varandra om 
det var ”synd” att det inte ”blev som på Ro-
sengård”, alltså kravaller.
På eftermiddag upptäcker barnen att Ro-
mano Trajo är vräkt. De leker på lekplatsen 
och taket, och tar sig in genom fönster 
som varit sönder länge. Inget händer.

Vid fem kommer en liten grupp ockupan-
ter upp med affischer och flygblad och ska 
börja dela ut. Det blir diskussionen med de 
som redan är fritidsgården.
Polisen dyker sen upp. De misshandlar 
flera personer som klart och tydligt säger 
att de bara vill dela ut flygblad och inte vill 
bråka. Ingen person är då inne på Romano 
Trajo (ingen blev gripen där heller).
Polisen brottar omkull en ockupant som 
vägrar flytta sig från gatan 50 meter från 
fritidshuset och använder pepparspray för 
att ”lugna” folksamlingen på ca 40 perso-
ner, varav många är barn. En åttaårig flicka 
får pepparspray i ögonen. Polisen lyckas 
samtidigt spraya sin civilklädda kollega.

Fler poliser anländer. Många poliser är 
maskerade. De vägrar prata med folk. En 
person grips för att ha vägrat flytta på sig, 
en annan för att skrikit åt polisen. 
Malmöpiketen kommer. Sammanlagt är 
över 30 polisbilar på och runt Magistrats-
vägen. Polisen spärrar av flera kvarter. 
Fler folk strömmar till, men inte så mycket 
händer.Polisen fortsätter hela natten att 
stanna folk, det har skapats en belägring-
stämning på Maggan. 

Dagen efter går 200 person i en demon-
stration till Romano Trajo, och ett möte 
hålls på gården där alla som har något att  
säga om kommunens nedskärningar eller 
Romano Trajo får snacka om det.

Lars Hansson (FP) som är ordförande för barn- och skolnämnden i Lund har ljuger sig 
blå i tidningen Sydsvenskan(17/8) angående Romano Trajo. Virvelvinden har gått ige-
nom lögn för lögn. 

Lögn 1: ”Det ena var att det var dålig ekonomi i verksamheten ...” (Lars Hansson)
Fakta 1: Det stämmer att Romano Trajo hade ”dålig ekonomi”, men det beror på kommunens 
nedragningar och den direkta skolpengen - inte på Romano Trajos som verksamhet. Det var 
politiker som Lars Hanssons fel att Romano Trajo hade en ”dålig ekonomi”, därför att det var 
Lars Hansson med anhang som var ansvarig för den låga budgeten. Och det var Lars Hans-
son med sina snåla vänner som införde ”den direkta skolpengen”, trots att man visste att det 
ekonomiskt skulle drabba verksamheter som Romano Trajo.

Lögn 2: ”...och att det finns i princip identiska verksamheter bara några hundra meter därifrån.”
Fakta 2: Svenhögskolans fritidshem som Lars Hansson syftar på är inte ”identisk” med Ro-
mano Trajo, alla som har arbetat med barn och ungdomar, vet att det inte finns några ”iden-
tiska verksamheter”. Det var dessutom inte Svenhögskolans fritidshem som fick kommunens 
eget integrations pris − utan just Romano Trajo. Om Svenhögskolans fritidshem varit iden-
tisk med Romano Trajo borde de rimligen ha fått dela på priset.

Lögn 3: ”Det blir sämre och dyrare om man ska ha dubbla verksamheter.” (Lars Hansson)
Fakta 3: Alla som själva gått i skolan eller på fritids (vilket Lars Hansson troligvis inte gjort), 
vet att flera mindre lokaler utspridda är bättre än färre ”stora”.  Att mindre barn− och ung-
domsgrupper alltid är bättre än stora.  Alla vet också att en högre personaltäthet alltid är att 
föredra framför låg. Alla som kan räkna (vilket Virvelvinden betvilar att Hansson kan) vet att 
samhällservice, så som fritidshem alltid kostar. Men att något skulle bli ”sämre” eller i längden 
”dyrare” är alltså lögn. 

Lögn 4: ”Det andra är att vi inte vill ha en specifikt romsk verksamhet. Av integrationsskäl vill vi ha alla barn i 
samma verksamhet.” (Lars Hansson)
Fakta 4: Lars Hansson vill  av ”intregrationsskäl” lägga ner ett fritidishem som fått kommu-
nens eget integrationspris. Om Lars Hansson ror i land nedläggningen av Romano Trajo 
kommer Virvelvinden dela ut årets ”Minst logiska, men bäst genomförda lögn”−pris. Det är 
bara en kille som Lars Hansson som kan få 1 + 1 att bli 3, och komma undan med det.

Lögn 5: ”Nu går romerna i skolan men på eftermiddagarna går de till en egen isolerad verksamhet istället för att 
vara med andra barn.” (Lars Hansson)
Fakta 5: ”...en egen isolerad verksamhet?” Lars Hansson har aldrig satt sin fot på Romano Trajo. 
Vem som helst, barn, förälder eller ockupant som varit på Romano Trajo vet att det inte är nå-
gon ”isolerad verksamhet”.  Då borde man rimligtvis inte heller ha fått något integrationspris.
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Romano Trajo - Det är det här som hände!

1989: Romano Trajo öppnar för att arbeta med romska barn på Norra fäladen, 
men snabbt blir det en populär plats för ungdomar och barn från flera olika stäl-
len som bor på norr. Romano Trajo blir allt mer en viktig mötesplats för de som 
bor i dess närhet (både unga och gamla och romer och andra) på samma sätt 
som till exempel Hyresgästföreningens lokal på St Hans.

2007: När politiker och rektorer försöker mygla fram en nedläggning av fritids-
gården utbryter en strejk och personalen protesterar högljutt. De får stöd av 
olika socialistiska grupper, bland annat Vänsterpartiet. Demonstrationer organi-
seras, men politikerna lyssnar inte. Fritidshemmet drivs under en kort tid vidare 
ideellt av facket SAC när politikerna försökte stänga det, vilket tvingar dom att 
tillfälligt dra tillbaka beslutet. 

2009 April: Politikerna tar beslut om nedläggning trots protester och demon-
stration från boende på Fäladen. Fritidset läggs ner i början av sommaren, men 
som ni säkert vet fortsätter barn och ungdomar att använda lokalen så gått de 
kan – inte minst lekplatsen utanför.
Efter flera demonstrationer mot nedläggningen och protester mot att lokalen 
lämnas tom när den behövs som mest – under sommaren när skolan är stängd 
– börjar det talas om att driva fritidset vidare utan kommunens hjälp. En grill-
fest för Romano Trajo och nedskärningar hålls av Ungsyndikalisterna (SUF) och 
Virvelvinden – 70 personer kommer och blir bjuda på mat och diskussion. Flera 
människor som jobbar med barn och ungdomar och är kritiska till politikernas 
sätt att hanterar frågan involveras i projektet.

När kommunen annonserar att de tänker genomföra rekordstora nedskärning-
ar under 2010, och samtidigt ösa pengar över marknadsföringsprojektet ”Kul-
turhuvudstadsåret 2014” bestäms det att något måste göras! Om vi inte börjar 

Vi tänker inte låta polisen göra så att Maggan eller Fäladen blir 
som på Rosengård där de stannar ungdomar hela tiden och tar 
varje chans att trakassera och till och med misshandla folk. Visst 
finns det vissa problem här ute, men det de flest av dom kan vi 
bäst lösa själva genom att prata med varandra och engagera oss 
tillsammans för gemensamma lösningar. Givetvis måste polisen 
kunna utföra vissa saker som gynnar oss som bor här, men att 
kalla in över 50 poliser för att snacka med ungdomar som leker 
på sin egen innergård och vill dela ut flygblad är helt vansinnigt!

Grundproblemet är att kommunen låter en bra lokal som fung-
erat som en mötesplats för många människor stå och förfalla. 
Vi vill rusta upp Romano Trajo och öppna den för hela Fäladen, 
men det får vi inte! Vi har försökt prata med politikerna, men 
de tycker att vår vardag och våra behov är ”trams”. Vi vill att alla 
tomma lokaler som finns i Lund ska komma till användning. Om 
de inte kan bli bostäder, för bostadsbristen är akut för många, så 
kan de användas på annat sätt. Romano Trajo funkade bra som 
ett fritids, oavsett vad de blåa politikerna säger, och det kan det 
göra igen. Vi ger oss inte förrän Romano Trajo öppnar upp som 
en resurs för hela Fäladen, och förblir öppet. 

Vi tänker inte godta några politiska fintar av kommunen, vi tän-
ker inte se på när de skär ner och förvandlar allmännytta till 
vinstdrivande företag. Vi tänker inte tiga när de kräver att ned-
skärningarna ska börja i våra kvarter och drabba oss hårdare än 
de rika områden där politikerna själva bor. 
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