
Vi tillbringade två dagar på Möl-
levångsfestivalen i Malmö med 
ett informationsbord om kampan-
jen, Virvelvinden och Lundabor 
Mot Rasism, där besökare kunde 
komma fram och prata med oss 
och ta en folder, vilket flera också 
gjorde. På samma sätt kom-
binerade vi en utdelningsdag 
på Norra Fäladen med att ha 
ett bord på torget. I och med 
det fick vi stor hjälp av boende 
att dela ut, många tog en hög 
och delade ut till sina grannar, 
vänner och kollegor, samtidigt 
som många ungdomar från 
Fäladen spred foldrar i trapphus 
som vi inte kunnat komma in i 
annars. 

På Klostergården hölls det även en 
grillkväll vid centrum där det bjöds 
på mat och trevliga samtal under 
några timmar, något som också 
uppskattades av de boende.

När vi varit ute och sprungit mellan 
villor och i trapphus, och även när vi 
delat ut foldern i stan, har vi stött på 
många olika människor. Ett fåtal har 
varit kritiska eller otrevliga mot oss, 
men en överväldigande stor majori-
tet har tagit emot foldern i handen, 

kanske bett om någon extra till 
vänner, och uppmuntrat oss att 
fortsätta. Kommentarerna till vår 
blogg har (förutom de uppenba-
ra rättshaveristerna som tycker 
att vilken rasism som helst ska 

få spridas obehindrat utan 
att någon ska 

få säga 
emot) 
varit 
posi-
tiva, och 

ett antal 
mail har 
inkommit 
med för-
frågningar 
om hur 
man kan 
hjälpa till, 
eller om det 

finns möjlig-

het att få fler foldrar och klistermär-
ken.

Även utanför Lund spreds foldern. 
Vänner i Malmö och Landskrona har 
där delat ut några tusen exemplar 
i sina områden, och i Helsingborg 
inspirerades det till att gör en egen 
version som fortfarande sprids.

Utöver det direkta arbetet med vår 
folder har vi även mer direkt delta-
git i protesterna mot SD (och andra) 
rasistiska och arbetarfientliga politi-
ker. Vi har högljutt protesterat mot 
deras lilla torgmöte på Stortorget 
den 29/8. Samma dag ordnades det 
en gemensam resa till Köpenhamn 
för att där delta i protester mot 
islamofoberna och de naziststödda 
SIAD (Stoppa Islamiseringen Av 
Danmark) som i vanlig ordning 
ställde in sin demonstration när 
dem insåg att den inte skulle gå 
förbi obemärkt. Lundabor mot 
Rasism har också varit med och be-
möt SDs torgmöten i både Malmö 
och Landskrona under sommaren, 
och varje gång har vi varit många 
gånger fler som visat vårt missnöje 
mot deras lögner, än vad det har 
varit sverigedemokrater där.

 En i Virvelvinden och 
 Lundabor mot rasism

På vägen mot målet att dela ut 30 000 foldrar så har det hänt 
mycket, från idéen om att återskapa en gammal kampanj från 
2004 som kom fram någon gång innan sommaren, till alla kvällar 
där vi samlats, allt mellan fem och trettio människor till att ge-
mensamt sitta och sätta fast klistermärken i alla foldrar, och alla de 
dagar då vi gemensamt gett oss ut till olika områden i Lund för att 
dela ut foldern. Vi har synts i olika media, allt från Sydsvenskan  där 
en längre intervju publicerades, till Arbetaren, och vi har uppen-
bart gjort så stor påverkan på rasisterna att dem känt sig tvungna 
att försöka angripa oss i sina skitbloggar, som för övrigt verkar vara 
det enda stället dem vågar säga något på.

30 000 flygblad, 100 personer, en lång sommar... 
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Det är lätt hänt att man under valtider blir 
en aning trött på allt ihop. Demokrati är 
idén om att alla har rätt att bestämma över 
samhället. Den tanken känns långt borta 
när det dimper ner utskick efter utskick i 
brevlådan och man blir bombarderad av 
leende politiker på affischer vid varje buss-
hållplats eller gathörn. Istället känns det 
som att politikerna i de stora, rika partierna 
ges alla möjligheter att prata, men alla an-
dras åsikter bara spelar roll de sekunder det 
tar att lägga valsedeln i lådan. 

Att vi, trots de ständigt närvarande po-
litikerna, tillsammans kan göra våra röster 
hörda och föra vår egen talan, att inte låta de-
mokrati begränsas till röstande är grundtan-
ken bakom den kampanj mot rasisitisk reklam 
som vi jobbat med under sommaren. 

Ofta känns det som att det politiker 
säger i en valrörelse mest är strunt. Det är 
inte ofta de kommer riktiga lösningar på 
riktiga problem. De lovar guld och gröna 
skogar, och skyller på varandra när deras 
valfläsk inte går att infria. 

Men de politiker som är värst är de som 
inte bara gnäller på andra politiker, utan 
försöker göra vanliga människor till synda-
bockar. De politiker som gnäller om lång-
tidssjukskrivna när de aldrig känt på hur det 
är att jobba år efter år i vården eller de som 
klagar på arbetslösa när de inte vet hur de 
känns vara helt pank så fort räkningar är be-
talda. De som snackar skit om saker de inte 
har en aning om.

Och värst av dessa är de som snackar 
skit om invandrare, som skyller samhällets 
problem på den grupp som trots problem 
med språk, myndigheter och segregerade 
städer är de som har minst pengar och job-
bar hårdast. Vi pratar om de olika rasistpar-
tierna. 

Istället för att bara tyst lyssna på deras 
skitsnack så vill vi göra det möjligt att säga 
ifrån. För demokrati och yttrandefrihet är 
inte bara till för politiska partier med mil-
jontals kronor på sina konton, fast anställda 
byråkrater och möjligheter att köpa TV-re-
klam. Demokratin är till för oss alla. 

Så vi samlade in pengar till och tryckte upp 
en liten folder där vi försökte visa vad vi 
tyckte var viktigt på riktigt, och vilka pro-
blem rasist-partiernas politiker aldrig kom-
mer att kunna lösa. Och framförallt så ska-
pade vi ett klistermärke med texten ”ingen 
rasistisk reklam” att sätta på sin brevlåda. 
Tanken var att ge alla som bor i Lund möj-
lighet att säga att det räcker, att vi är trötta 
på allt rasistiskt skitsnack! 

Vi hoppas att ni som läser detta ut-
nyttjar era rättigheter och gör er röst hörd 
istället för att bara låta politikerna mala på! 
Oavsett vad man tycker i olika sakfrågor 
kommer inget att bli bättre om politik byg-
ger på ett samtal mellan olika politiker. Bara 
när vi vanligt folk gör oss hörda kan de pro-
blem som vi har lösas.

Jonas, Virvelvinden

I början av sommaren anordnade vi i Lunda-
bor mot rasism en grillfest för vår kampanj 
på Klostergården i Lund. Vi ville få respons 
på vår folder och kanske snappa upp lite 
idéer på hur vi skulle kunna vidareutveckla 
kampanjen. KG var nästa område vi skulle 
dela ut på så vi passade på att stoppa med 
en lapp i varje brevlåda om grillningen där 
vi bjöd in folk till att komma och diskutera 
SD, främlingsfientlighet och olika sätt vi 
vanliga människor tillsammans kan tackla 
den växande och allt grövre rasismen i vårt 
samhälle.

På själva grillningen bjöds det på korv, 
musik och varmt sommarväder. Vi hade 
ett bord där många intresserade kom fram 
och diskuterade foldern med oss, samt en 
självundersökning där folk kunde berätta 

om rasism i deras vardag. En man i 30-års-
åldern var mycket förbannad på att Sveri-
gedemokraterna stoppat sin reklam i hans 
brevlåda trots att han satt upp lappen och 
ville anmäla dem och en kvinna från Iran 
berättade om dubbelmoralen bland vissa 
av hennes arbetskamrater som var trevliga 
mot henne på jobbet men ändå röstade på 
SD och hade en hel del fördomar om an-
dra som såg utländska ut. Det blev överlag 
mycket fokus på arbetsplatserna och hur 
man kunde tackla rasism där och hur svårt 
det är att hålla ihop när vissa snackar skit 
om utländska arbetskamrater på rasterna. 
Gemensamt var att man upplevde rasismen 
som en splittrande faktor som försämrade 
solidariteten bland på sitt jobb.

G.K., Lundabor mot rasism 

Bakgrunden till ”ingen rasistisk reklam”-kampanjen

Antirasistisk grillkväll på KG väckte frågor

Kalendarium
STUDEITRÄFFAR om arbete och kamp i VÅRDEN (onsdagar i oktober)
Varje onsdag hela oktober kommer Virvelvinden att hålla öppna studieträffar om att 
jobba inom vården, och hur man kan organisera sig och kämpa då. Alla som har erfa-
renheter av vårdarbete kan titta förbi och snacka lite. 
Vi kommer att prata om olika teman på olika dagar, och diskussionen kommer utgå 
från enklare texter. Texthäften finns att hämta på India Däck eller www.virvelvinden.
net. Träffarna äger rum på India Däck med, från kl 18.00 och framåt. Fika finns att 
köpa.

FILMVISNING (”Empire St Pauli”) + FOTOVISNIG från Hamburg 30/09
Allt eftersom bostadsbristen blir värre och politikerna ändå bara satsar på lyxbyg-
gen börjar man ställa sig frågor. Virvelvinden var på studieresa i Hamburg, där nät-
verket ”Rätten till staden”  [Recht auf Stadt] organiserar sig kring samma problem. Vi 
kommer att visa bilder, berätta lite om vad vi lärde oss och visa filme Empire St Pauli 
om hur området St Paulli (kännt för sit fotbollslag) håller på att omvandlas av höjda 
hyror och lyxbutiker.  18.00 30/09, Smålands Nation, fri entré.


