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Lär känna din närmiljö 

Vi går till Knästorp. Vårt tema är gränser, barriärer och små dolda naturreservat.  
Samling vid Vårdcentralen Sankt Lars, söndagen den 20 mars klockan 14. Promenaden kan 
genomföras av rörelsehindrade. 

 

  

Jonas Sjöstedt till Lund 

Måndagen den 21 mars kl 19.00 talar Jonas Sjöstedt om klimatfrågan och miljöekonomi på ett 
offentligt möte på Marthas café på Stadsbiblioteket på St Petri Kyrkogata. Jonas Sjöstedt har 
tidigare varit parlamentariker i EU-parlamentet och är nu riksdagsman för Vänsterpartet. På 
mötet medverkar också rapparen Behrang Miri och Nita Lorimer, regionpolitiker för (v). 
Dessutom blir det fika, frågor och diskussion.  
Välkomna!   

 

  

Tagoreveckan i Lund  20‐24 mars 

Veckolångt kulturprogram i Lund 20-24 mars 2011, för att högtidlighålla 
150-årsjubileet av indiske nobelpristagaren Rabindranath Tagores 
födelse. 
 
Vem var Rabindranath Tagore:  
Rabindranath Tagore, 1861-1941, tilldelades som förste icke‐europé 
Nobelpriset i litteratur av Svenska Akademien 1913. Tagore spelade stor roll i den indiska 
frihetskampen från britterna, parallellt med Mahatma Gandhi. 
Han var dessutom en internationalist av stora mått, och strävade efter att förena Österland och 
Västerland i en levande och välgörande syntes. 
Lars Eklund SASNET, Lunds universitet  

Hela programmet  
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 Kulturtips  

Det började som en skakning 
- om en osänkbar familj på väg mot djupet, spelas på Teater 23, 11 februari - 18 mars  
Fre 18 mar kl. 19:00 Läs mer 

Hamlet II:exit ghost 
På Inkonst 17-19/3 och 25-27/3 kl 19. Fre 18 mar kl. 19:00. Läs mer 

ID - En existentiell mordgåta 
En filosofisk, hårdkokt deckare i rollspelsform. Spelas på Månteatern i Lund 18 februari - 29 
mars. Fre 18 mar kl. 19:00. Läs mer 

LIDA 
-fritt efter Stephen Kings klassiska thriller Misery. Spelas på Moomsteatern 18 mars - 21 
april. Fre 18 mar kl. 19:00. Läs mer 

Movits! (SE) LIVE 
På Babel 18 mars kl 20:00. Läs mer 

Vreeswijk sjunger Vreeswijk 
Palladium 18 mars kl 19.30 Läs mer 

Lucia di Lammermoor av Gaetano Donizetti  
Direktsänt från The Met på Biograf Spegeln i Malmö och Kino i Lund, lördag 19 mars kl 
18:00. Repris söndag 20 mars kl 13:00. Läs mer 

The Magic of Charlie Caper 
Palladium 19 mars kl.19 Läs mer 

Tre systrar 
Teaterhögskolans avgångselever gör en modern, spännande version av klassikern Tre Systrar 
av Anton Tjechov. På Bryggeriteatern 17 - 31 mars. Lör 19 mar kl. 19:00. Läs mer 

ALLA BERÄTTARES DAG 
Den internationella Berättardagen firas som vanligt på Teater Sagohuset; med erkända 
berättare såväl som öppen berättarscen. På Teater Sagohuset 20 mars kl 18:00. Läs mer 

Ett skräckscenario 
Statsteatern hyllar ålderdomen med en nyskriven pjäs om pensionären Frisette (Niklas 
Hansson) som ständigt faller i sin ålderstigna, ensamma och senila tillvaro, men som innerst 
inne upplever allts fullständighet och hellre plockar nässlor än går på Nobelmiddag. Spelas på 
Far i hatten 5 - 27 mars. Sön 20 mar kl. 17:00. Läs mer 

Himmel och Pannkaka 
Sagohuset nya barnföreställning, premiär 6 mars, spelas varje söndag i mars.  Sön 20 mar kl. 
14:00. Läs mer 

CHIMÄR 
På Victoriateatern den 21/3 kl 19:30. Läs mer 
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Scener ur ett äktenskap 
Johan och Marianne har varit gifta i tio år och tillsammans framstår de som det perfekta paret. 
Men allt är inte vad det verkar vara på ytan, på Lunds Stadsteater 22-23/3 kl 19  Läs mer 

Rasmus Seebach 
på Palladium 23 mars kl 19:30. Läs mer 

Charlie Chaplin 
Då var han en okänd engelsk vaudeville-artist, nu vet hela världen vem han är. Han är älskad 
av många. Men han har också skaffat sig fiender av dignitet när han häcklat 
maktfullkomlighet och dumhet, på Bredgatan 3 i Lund 24-25 mars kl 19:00. Läs mer 

Stanza 24/3 
Denna gång bjuder Stanza på tre lika intressanta och uppmärksammade som uppskattade 
prosaister: Magnus Dahlström, Mirja Unge, Peter Törnqvist. Inkonst 24 mars kl 20  Läs mer 

Hela kulturcentralens program 

 

  

 Välkommen hem, men …  

Göran, jag hörde att du lyckligt har landat efter din sextiårsutflykt till New York.  
Det var tråkigt att höra.  
   Jag menar, den som länge har redigerat och därmed läst Erik Kågströms insiktsfulla artiklar 
om energi och klimat borde verkligen inte flyga, allra minst transoceant.  
   Därför hade jag hoppats att ditt plan skulle störta.  
   Och givetvis att du och alla dina medpassagerare överlevde men blev rejält omruskade och 
fick en allvarlig tankeställare.  
   När nu inte EK:s artiklar hjälper.  
Vännen Grr 

Det där med miljö- och energiaspekter blir lätt klyddigt. Funderade på att åka med Titanic på 
hemfärden men så spreds ett rykte att det hänt nåt med båten. 
   En annan miljöidé är ju att sprida VB med flaskpost i st f elektroner på nätet men den föll så 
här i tsunamitider. 
En glad och nöjd hemkommar 

 

 
”Att bo granne med ondskan” 

Francos fascister närmar sig Madrid. Nej, det är Kadaffis legosoldater som närmar sig 
Benghazi.  
   Nonintervention, sa Nationernas förbund.  
Icke-inblandning säger många i FN, EU och Nato. En av dem är Carl Bildt som har olja att 
skydda i Libyen. 
   Det finns en tradition av ickeinblandning att luta sig mot. Pol Pot,  Sarajevo, Sebrenica, 
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Himmelska fridens torg, Darfur. 
   Det finns också en tradition av ”preventiva” invasioner. Den gäller när Väst ser sina 
intressen hotade. Beteckningen är war on terror. Den tillämpas mot Afghanistan och Irak. 
   Ickeinblandning och preventiva krig är två onda metoder. Men det finns också sedan 2005 
en FN-resolution om plikten att ingripa när en regim mördar sin egen befolkning. Det är den 
som ska tillämpas mot Kaddafi. Men ingen tar ansvar. 
   Vi har upplevt två framgångsrika demokratiska ickevåldsrevolutioner: Tunisien och 
Egypten. Västs blodhundar tvingades bort. Egypten har upplöst landets kriminella 
säkerhetstjänst.  
   Men det räcker nu, tycker Väst. Nu måste demokrati-tsunamin stoppas! 
   Hur mycket pengar har väst inte satsat på Kadaffis koncentrationsläger för flyktingar? 
Miljarder euro! Inte får de förspillas. Hur ska vi då kunna  hejda musliminvasionen? Och 
oljeflödet, hur ska vi klara oss utan det? 
   Vi måste visa att vi stödjer resten av våra blodhundar, kungen i Saudiarabien som vakar 
över vår olja, kungen i Bahrain som skyddar basen för femte flottan, trupperna från Förenade 
arabemiraten och Saudiarabien som hjälper honom att massakrera demonstranterna i Manama, 
kung Mohammed i Marocko som har koll på våra knappa fosfattillgångar. Vi måste trycka till 
Hamas och Palestinska myndigheten ordentligt så de inte mopsar sig mot Israel.  
   Så återupprättar vi stabiliteten i Nordafrika och Mellanöstern, dels med brutalt våld, dels 
med passivitet och framför allt med tyst diplomati, stödd av dollar och vapensändningar. Det 
är realpolitik. 
 
Rommel och Kaddafi 
I värsta fall har Kaddafi erövrat Benghazi när nästa nummer av VB kommer ut. Åter fylls 
tortyrkamrarna. Åter skär de torterades skrin genom ökentystnaden. 

   Så befäster Festung Europa än en gång Medelhavs-vallen och säkrar oljeleveranserna 
   Kaddafi är långt ifrån den förste fältherre som för krig i Nordafrika. För exakt 70 år sedan 
landsattes Rommels tyska Afrikakår i Tripoli. Nazitrupperna ryckte till synes oövervinneliga 
österut tills britterna besegrade dem vid El Alamein 1942.  
   Segern möjliggjordes tack vare den tyska arméns brist på drivmedel. Rommel flydde till 
Nazi-Tyskland och de tyska soldaterna blev krigsfångar. Det var en viktig vändpunkt i andra 
världskriget. 
   Kanske kan brist på ammunition och olja i sista stund stoppa Kadaffi. Kanske kan i så fall 
en flygförbudszon upprättas. Kanske kan det libyska folkets demokrati räddas. 
 
En svensk tiger 
För några veckor sedan kom Klas Åmarks stora sammanfattning av de senaste decenniernas 
forskning om Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen. 
   Där står bland annat följande. ”En svensk tiger blev den välkända symbolen från andra 
världskriget, i bildens form en tiger med blågula ränder. En svensk tiger kan också ses som en 
symbol för neutralitetens ideologi, för demokratins tystnad inför våldet och terrorn… Denna 
politik har bidragit till att förhållandet mellan Sverige och Nazityskland lever som ett olösligt 
moraliskt trauma för svensk demokrati. 
   Bor man granne med ondskan räcker det inte för en demokrati att välja att tiga.” 
   Det gäller än mer i en konflikt där man i årtionden profiterat på tyranni. 
Gunnar Stensson 
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”Äntligen en riktig sosse” 

Reaktionerna på valet av Håkan Juholt som huvudkandidat till partiledarposten i S dominerar 
det politiska samtalet.” Äntligen en riktig sosse… För första gången på länge kanske 
medlemmarna kan känna igen sitt parti” , skriver Åsa Lindeborg i Aftonbladet och jag tror 
hon talar för många, om än inte för borgarna. En upprörd ledarskribent (m) krävde i förra 
veckan att Mikael Damberg skulle ställas upp på S- kongressen som kandidat för de s.k. 
förnyarna inom S. 
 
Valet av S-ledare angår också oss 
Varför är vi med tillhörighet V så engagerade i detta, borde vi inte ägna oss åt ledarfrågan i 
vårt eget parti? Jo det borde vi förstås, men frågan om S inriktning är avgörande också för 
vårt parti. Efter senaste valet skrevs det en del om hur samarbetet med V hade sänkt S. Jag 
tror inte det var så enkelt, det kan likaväl ha varit S som sänkt V. En röst på V var ju en röst 
på Mona Sahlin som statsminister och det var vi rätt många som ville undvika. 
   Och i övrigt: V har ju aldrig varit en självständig aktör i svensk politik. Vi har varit ett parti 
som vill påverka S och vars röstetal förstås kan ändra på S-politiken. Det hindrar inte vi också 
har haft mycket att tillföra och att vi ibland talar för människor som S har negligerat. Och man 
kan också säga att i kommunalpolitiken har V på vissa platser och i vissa frågor haft ett 
dominerande inflytande. Ta exemplet Stig Henriksson (v) i Fagersta och vad gäller frågor ta 
V:s engagemang i stadsbyggnad och stadsmiljö i Lund. Men det är bara när vi kan få S med 
oss som vi kan göra något mot borgarna. 
 
Blandade meriter 
Men åter till Juholt. Hans syn på många enskilda frågor vet vi inget om. I andra vet vi, och där 
borde han ändra sig. Vi har i VB redan talat om hans roll i raserandet av det svenska 
fölkförsvaret, detta samtidigt som försvarskostnaderna fått ligga kvar på sin gamla nivå. 
Pengarna bara öses ut på JAS-plan. När detta dessutom kombinerats med ett tydligt närmande 
till NATO finns det anledning till vaksamhet. Och var inte Juholt nyss i Afghanistan 
(samtidigt?) med Lars Ohly, den gamle stridisen, och dunkade legoknektarna i ryggen? Nu är 
Saab på full gång med att bygga om JAS-plan till modern NATO-standard och därutöver vill 
de gärna gå i gång med ett nytt plan. Och då har vi ändå inte talat om deras planer på förarlösa 
plan. De kommer säkert att lanseras som dels avgörande för Sveriges försvar, dels bli en 
garanterad exportframgång. Det är inte så muntert. Man kan förmoda att Carin Jämtin kan ha 
andra synpunkter, men hur långt räcker det? Sammanfattningsvis kan man säga att Juholt har 
umgåtts för länge och för mycket med generalerna och inte haft tillräckligt att sätta emot. Det 
brukar hända försvarspolitiker. 
 
Klent med formell skolning 
Då har jag lättare att acceptera Juholts positiva hållning till motorvägar, kärnkraft mm. Bor 
man i Oskarshamn (”Sveriges baksida”) vill man ha större vägar och stöd för det lokala 
kärnkraftverket.. Han kan nog komma på bättre tankar framöver. 
   Så kommer vi till utbildningsnivån. Juholt har gått tvåårigt gymnasium och inte mer. Ja, det 
är klent och vänstern skulle behöva fler med kvalificerad akademisk utbildning. Det är inte så 
roligt att SD-ledaren Jimmy Åkesson har högre utbildning än de flesta av sina 
partiledarkollegor. 
   Men det är så klart inte akademiska examina som har den avgörande betydelsen . 
Kunskapsmässigt krävs mest en allmänorientering och kunskap om det svenska samhället och 
det har Juholt, inte minst som journalist. Det centrala är en känslomässig förankring i 
arbetarrörelsen och förmåga att inför andra formulera denna hållning och övertyga andra om 
hållbarheten i dess strävanden. Där passerar Juholt så vitt jag kan se testet. 
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Ett djärvt vad 
För det är känslor det handlar om i politiken. Inte bara, men mycket. Jag har väl alltid sett det 
så, men fick stöd genom att läsa den amerikanske linguisten George Lakoffs bok (”Moral 
politics, what conservatives know that liberals don't”) som visar på hur högersidan har lagt 
belag på de varma och goda orden och lämnat de nyktra och kalla till vänstern. Med rätt ord 
kan man återerövra politiken, säger Lakoff. Vad jag har hört av Juholt verkar han ha förmågan 
att tala med värme och tyngd om centrala samhällsfrågor. 
   Jag tror alltså att Juholt kommer att fixa det: att göra socialdemokraterna socialdemokratiska 
igen. För att markera detta (och övertyga mig själv?) har jag ingått ett vad med en annan 
politisk iakttagare om att S inom ett år i partisympatimätningarna når upp till 40 procent. Lite 
djärvt, det ska medges, Juholt är ju ett oprövat kort och ett år går fort. Vadet gäller en flaska 
rött, vad annars. 
 
Ohly 
Till sist några ord om Ohly och V. Ohly kommer naturligtvis att bytas ut och han skulle göra 
partiet en stortjänst om han avgick nu. Tanken att behöva vänta till januari 2012 är inte till att 
bära och allt fler partiinstanser ger uttryck för det. Jag såg att V-Jönköping vid sitt årsmöte 
nyss gav uttryck för samma tanke. Jag råkar känna några av dem lite och det är inga 
sillmjölkar utan tuffa och kloka kamrater. Har vi inga sådana i Skåne? 
Lucifer 

 

 

 

 

Juholt 

Det finns järnväg till Håkan Juholts hemstad Oskarshamn, men sen maj 2005 körs där inga 
persontåg.  
   Det säger en del om Juholt. Om han varit en insiktsfull politiker hade han förstått 
symbolvärdet av att tågtrafiken bevarades och använt sitt inflytande i den S-styrda staden till 
att genom politiska påtryckningar och kommunala anslag få länstrafikbolaget att hålla trafiken 
igång. Det hade stärkt hans aktier hos Miljöpartiet, en oundgänglig partner om det ska bli 
regeringsskifte.  
Inte blir det bättre av att han en gång drev kampanj för Linje 2 och att han gillar kärnkraft.  
   Hans inte särskilt radikala försvarspolitik har sign. Lucifer redan kommenterat här i VB. 
Själv fäste jag mej vid en tidingsrapport om hans nära vänner, bland vilka särskilt nämndes en 
socialdemokratisk f.d. statssekreterare i försvarsdepartementet som numera jobbar hos 
krigsmaterielkoncernen Saab. Man kan undra vilka rekmemndationer han ger Juholt om den 
nya Gripensatsningen vid deras avspända samtal i bastun.  
   Som partisekreterare får han Carin Jämtin vars namn är nära förknippat med Förbifart 
Stockholm. Inte heller det lär underlätta Mp-samarbetet.  
   Är Juholt därtill inte en smula överviktig? Kavajen stramar.  
Gr 
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Internationella kvinnodagen bara för somliga 

De som driver jämställdhetsarbetet i Sverige glömmer bort stora grupper av kvinnor - 
icke etniska svenskar, asylsökande, papperslösa och "importfruarna", sa Lillian Bailey 
från Asylgruppen Lund vid mötet på Stortorget den 8 mars. 

Jag heter Lillian och jag har blivit tilldelad möjligheten att tala här idag av 
Asylgruppen Lund. Ett av Asylgruppen Lunds jämställdhetsarbeten är 
samarbetet med Ain’t I a woman - kampanjen som kämpar för papperslösa 
kvinnors rätt till skydd, en kampanj som jag vill återkomma till lite senare. 
   Jag har varit på flera demonstrationer och manifestationer i Sverige, men det är tyvärr 
väldigt sällan jag fått se kvinnliga talare, än mer sällan har jag fått se icke etniskt svenska 
talare. Men något jag faktiskt aldrig fått se är en icke etniskt svensk kvinna tala på en 
demonstration eller manifestation i Sverige. Så på ett sätt känner jag mig ärad över att vara 
här, men framförallt är det viktigt för mig idag att göra några av alla dessa kvinnors behov 
hörda. 
   Först vill jag börja med att ställa frågorna; Varför är vi här idag? Vad innebär 
Internationella kvinnodagen? Historiskt sett började Internationella kvinnodagen som en dag 
då kvinnor samlades i några av västvärldens länder för att demonstrera eller manifestera för 
sina egna rättigheter. Under 60- och 70-talen fick dagen en mer internationell prägel och man 
kunde då se kvinnor i västvärlden, däri Sverige inräknat, ställa sig upp och kämpa för 
kvinnors rättigheter världen över. De senaste åren har dagen fått en mer nationell prägel, 
återigen belyser vi den ojämställdhet som råder och kvinnors situation inom vårt egna lands 
gränser. 
   Men Sveriges demografi har med tiden förändrats och med den dess kvinnor, men det är 
väldigt sällan man får höra om dessa kvinnors rättigheter i jämställdhetsdebatten idag. Säkert 
därför att jämställdhetskampen för alla dessa kvinnor skiljer sig ofta från jämställdhetskampen 
för den etniskt svenska kvinnans. 
 
För hur relevant är egentligen den procentuella höjningen av kvinnors löner, för att jämställa 
med männens löner, för Aicha – som pga av sin trostillhörighet överhuvudtaget inte kan få ett 
jobb? Hur relevant blir den där procentuella höjningen för Aicha när hon efter att ha sökt mer 
än 40 jobb och blivit nekad, bestämmer sig för att ta av sig sin slöja och helt plötsligt får ett 
jobberbjudande, men måste försaka sig själv och sin tro var dag hon går till jobbet, bara för att 
hon måste försörja sina barn? Och ja, det finns ensamstående muslimska kvinnor i Sverige 
idag! Det finns ensamstående muslimska kvinnor som VILL bära sin slöja!  
Så här ser Sverige ut idag: jämställdhetskampen för Aicha skiljer sig från 
jämställdhetskampen för den etniskt svenska kvinnan, jämställdhetskampen för Aicha är en 
kamp mot islamofobi och rasistisk sexism. 
 
Eller hur relevant är den procentuella höjningen av kvinnors löner för Sabina? Som lyckas få 
ett jobb men är den enda av alla hennes kvinnliga kollegor som måste utstå sexuella 
trakasserier från deras manliga chef? Allt pga av hans livslånga dröm om en exotisk svart 
kvinna som Sabina. Vilket inte är så svårt att förstå, för när man möter västerländsk media 
idag, hur många välutbildade, välklädda och välrespekterade svarta kvinnor får vi se 
egentligen? Som dessutom inte livnär sig på att dansa eller sjunga? Hur många? 
   Senare, när Sabina återigen blir trakasserad av några andra män på en nattklubb och vänder 
sig till klubbens vakter för skydd, bara för att inse att de istället bemöter hennes klagomål med 
hånskratt? För vad förväntar hon sig egentligen?! Vilken bild av svarta kvinnor har männen 
som är tillsatta att skydda Sabina? Vilka mediala bilder bemöts de av dagligen som läggs till 
grund för hur de värderar svarta kvinnor? För det finns ingenting som heter positiv rasism! 
Exotism ÄR rasism! Och vi är många svarta kvinnor i Sverige idag som inte vill bli bedömda 
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efter huruvida vi kan dansa eller inte! Och som definitivt inte vill bli bekräftade av storleken 
på våra bakdelar!  
Så här ser Sverige ut idag: Jämställdhetskampen för Sabina och mig skiljer sig från 
jämställdhetskampen för den etniskt svenska kvinnan, jämställdhetskampen för oss är en 
kamp mot den strukturella rasistiska sexism som genomsyrar både detta land och hela 
världen. 
 
Några andra kvinnor vars rättigheter i Sverige tycks helt hamnat i skymundan är de så kallade 
"importfruarna". Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, även kallat 
Roks, kom nyligen ut med en rapport om de undangömda och glömda importfruarnas kamp i 
Sverige. Idag är det nämligen möjligt för en svensk man att ta hit kvinna efter kvinna trots att 
han låter dem utstå kränkningar så länge han avslutar förhållandet inom ramen av två år. Och 
dessa kvinnor måste genomlida dessa kränknigar i ett minimum av två år annars riskerar de 
utvisning.  
Så här ser Sverige ut idag; Jämställdhetskampen för alla dessa kvinnor är långt ifrån 
densamma som den etniskt svenska kvinnans jämställdhetskamp. Jämställdhetskampen för 
alla dessa kvinnor är istället en kamp mot en institutionaliserad rasistisk sexism. 

Sedan har vi alla de kvinnor som vi i Asylgruppen kämpar för. De asylsökandes och 
papperslösa kvinnornas och barnens kamp. För det har ju länge sett ut så att kvinnors kamp 
blir likvärdig med barnens kamp. Jag ska ge er ett exempel. Mirjana är en ensamstående 
asylsökande kvinna och mor i Sverige. Likt många andra asylsökande kvinnor präglas 
Mirjana av en allmän rädsla för myndigheter från sitt hemland, så när hon söker asyl här i 
Sverige, möter en man i uniform, och får frågan om hon har några specifika önskemål på 
könet hos sin handläggare svarar hon självklart nej. När hon väl kommer till sitt förhör på 
migrationsverket möts hon av en manlig handläggare och tolk och vågar då inte nämna sina 
verkliga asylskäl utan underminerar sig själv, är vag och tonar ner sina asylskäl för sin 
handläggare. Detta pga att hennes egentliga asylskäl rör sexuellt våld som dessutom åtföljts 
av fysiska övergrepp från hennes manliga familjemedlemmar vilket nu gjort att hon utvecklat 
en stark misstro för de flesta av det manliga könet… Mirjana får sedan ett negativt beslut på 
sin asylansökan eftersom migrationsverket hävdar att det finns en liten polismyndighet 
någonstans i hennes hemland som kan erbjuda henne och hennes barn det skydd de behöver. 
Den könsmaktsordning som råder väljer migrationsverket dock att fullkomligt blunda för. För 
så fort någon manlig medlem av hennes familj eller släkt får höra att hon är tillbaka i landet 
kan de bara knalla upp till polisstationen och kräva att få Mirjana utlämnad och följaktligen få 
det eftersom den sanna äganderätten för kvinnor har oftast någon manlig familjemedlem. Men 
som sagt, det väljer migrationsverket att blunda för. 
   Mirjana vänder sig i detta skede till oss i Asylgruppen och får då hjälp av oss att överklaga. 
Så vi hjälper henne att lägga fram sina verkliga asylskäl, påpekar de psykologiska aspekter 
som påverkat hennes handlingar i det tidiga skedet av aslysökningsprocessen, dock helt utan 
framgång. För Mirjana har inte kunnat styrka sin identitet helt och fullt, då man som kvinna i 
hennes hemland aldrig har tillgång till sina identifikationshandlingar utan det är antingen 
faderns, broderns eller den äkta makens rätt. Men även detta väljer migrationsverket helt att 
blunda för. Mirjana stämplas istället som inte trovärdig av våra svenska myndigheter. Tiden 
går och Mirjana och hennes barn hotas av utvisning, men hon vet att varken hon eller hennes 
döttrar har någon som helst framtid i hennes hemland, så Mirjanas enda alternativ blir att gå 
under jorden, hon och hennes barn blir då papperslösa. Men som papperslösa har Mirjana och 
hennes barn knappt några rättigheter kvar. Om någon utav dem skulle bli sjuka, vågar de 
knappt söka sjukvård pga av risken för utvisning. Om någon av dem skulle bli kränkta, 
rånade, misshandlade eller våldtagna i Sverige kan de inte söka hjälp från det svenska 
systemet får då blir de utvisade…  
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Emellertid får Mirjana reda på att några av hennes manliga familjemedlemmar hört att hon 
tagit sin tillflykt till Sverige och kommit hit för att ta tillbaka henne och barnen. Så Mirjana 
vänder sig till samma ställe som svenska kvinnor i hennes situation – kvinnojourer. Men även 
här möts hon av en oförståelse och risken är stor att de vägrar ta emot och skydda en 
papperslös kvinna och hennes barn i behov av hjälp.  
Även detta är realitet i Sverige idag; asylsökande- och papperslösa kvinnors bristande 
rättigheter är det största exemplet på institutionaliserad rasistisk sexism - i vårt land. 
 
Tänk er vilken frihet ni har att överhuvudtaget kunna visa er här idag. För papperslösa 
kvinnor och barn är det en enorm risk bara att visa sig ute i dagens Sverige. Det var trots allt 
inte länge sedan polisen ställde sig utanför ett köpcentrum i en invandrartät förort till Malmö 
för att id-kontrollera folk, då de behövde fylla några tomma platser på ett plan med utvisning 
till Irak. Detta är vad Sverige utvecklats till, vi har börjat göra räder på människor likt vi gör 
razzior på narkotika och annat oönskat i vårt samhälle… 
   Men vad kan vi göra för alla dessa kvinnor? Nu vill jag komma tillbaka till Ain't I a woman 
– kampanjen som är ett jättebra exempel på hur man kan jobba. Kampanjen kräver nämligen 
att: Kvinnofridslagen skall ändras och ta hänsyn till papperslösa kvinnors särskilda situation. 
Dessutom att kvinnofridslagen måste överordnas Utlänningslagen, att Utlänningslagen skrivs 
om för att ta asylsökande kvinnors ofta särskilda skäl i beaktning och godtas som skäl för 
asyl. Och att väcka debatten för dessa kvinnors rättigheter i jämställdhetsdebatten. 
   Ain't I a woman är ett uttryck som myntades av en före detta svart slav och kvinna vid namn 
Sojourner Truth i USA år 1851 då hon ställde sig upp under ett suffragett möte och yttrade 
orden Ain't I a women too? Hon syftade då på att borde inte kvinnorättsrörelsen kämpa för 
alla amerikanska kvinnors rättigheter och inte som då bara de vitas? 
 
Så jag frågar er idag, är inte även vi kvinnor? Är inte även våra rättigheter värda att kämpa 
för? Vår jämställdhetskamp kanske skiljer sig något från majoriteten av kvinnors 
jämställdhetskamp i Sverige. Men om vi bara får känna oss hörda och sedda av 
kvinnorättsrörelsen i Sverige idag så kan ni få se att vi definitivt är en kraft att räkna med. 
Lillian Bailey 

 

 
Citat 

I.  Jonas Sjöstedt är en ulv i fårakläder, han låter så trevlig och ser så trevlig ut men han är 
KOMMUNIST och inget annat. 
   Låt Er inte luras av hans polerade yta och hans smorda munläder. Det är för det mesta dessa 
polerade kommunister som är de värsta, de döljer agendan och ler. 
Sign. Helena i Dagens Arenas nätupplaga 

II.  (V) i Jönköping vill ha Jonas Sjöstedt som partiordförande 
Vänsterpartiet i Jönköpings kommun antog på sitt årsmöte den 14 mars enhälligt följande 
uttalande. 
   En partiordförande som lett partiet genom fem raka förlustval bör inse att det är dags att 
lämna uppdraget. Vi anser att Jonas Sjöstedt är synnerligen väl lämpad som ordförande för 
Vänsterpartiet, ensam eller tillsammans med någon annan, och nominerar honom för 
uppdraget. 
Vänsterpartiet Jönköpings hemsida 16 mars 2011 
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Israels soldater erkänner:  Vi trakasserar avsiktligt palestinier  

"Detta är ett litet exempel på palestinska bilnycklar 
som beslagtagits av arméenheter. Konfiskering av 
bilnycklar, ID-kort och annan personlig egendom 
är en vanlig och populär procedur för att straffa 
palestinier vid checkpoints eller vid 
utegångsförbud." 
(Bild och citat från utställningen Breaking the 
Silence, utan ID-kort kan palestinier inte röra sig 
någonstans inom de ockuperade områdena.) 

 
"Breaking the Silence", är en fotoutställning om Israels ockupation av Västbanken och Gaza, 
sedd med israeliska soldaternas egna ögon och kameror. Den pågår veckan ut på 
Armémuseum i Stockholm och är det närmaste Lund den kommer detta år. Holland och 
Berlin väntar. 
   Två israeliska veteraner, unga män i 25-årsåldern guidar varje dag. Den dag VB besökte 
utställningen var de Itamar Shapira och Dotan Greenvald. Den senare en av grundarna till 
organisationen, som vill väcka opinion i första hand inom Israel om vad ockupationen gör 
både med de palestinier som utsätts för den och med de israeliska soldaterna själva. 
   – Att tala om ockupationen är tabu i Israel. En ockupation är brutal, det måste nog vara så 
här, men vi vill lyfta fram vad det innebär. Sedan får andra döma, säger Shapira. 
   I Tel Aviv är man knappt medveten om – eller tvingar sig till att bortse från – att en 
ockupation pågår. Många unga soldaterna blir chockade vid sin första tjänstgöring. 
 
Att utställningen visas just på Armémuseum kan verka lite överraskande, men museet sorterar 
sedan flera år tillbaka under kulturdepartementet. Sponsorer är Diakonia, Kristna 
Fredsrörelsen, Svenska kyrkan, Sida och Folke Bernadotteakademien. 
   Det är inte de värsta bilderna med sargade kroppar från Operation Cast Lead (Gjutet Bly) 
2008 som visas, utan soldaternas vardag. Det räcker fullt ut för att illustrera övergrepp, 
brutalitet och den hänsynslöshet som soldaterna snabbt tar för självklar med sina chefers fulla 
uppmuntran. 
   "Efter en dag i Hebron var lärdomen att vi kunde behandla araberna precis hur som helst, 
det fanns inga gränser", säger en soldat i ett av de 400 vittnesmål som Breaking the Silence 
samlat in sedan 2004, då organisationen bildades. 
   – Avsikten är att människorna i de ockuperade områdena aldrig ska kunna känna sig säkra. 
Trakasserier är avsiktliga. De ska veta att vi alltid är där och har full koll. 
 
Men en del trakasserier utförs också därför att soldaterna är uttråkade. Och som kvinnlig 
soldat måste man visa att man är man är minst lika bra klå upp en arab, som killarna, säger en 
kvinnlig first sergeant. 
   "Dry them out" betyder att någon som ska bestraffas bakbinds, förses med ögonbindel och 
får sitta på trottoarkanten eller någon annanstans i solgasset timme efter timme – en, två, fyra 
eller sex timmar eller längre.  
   Det behöver inte finnas någon anledning till "bestraffningen". Vid ett tillfälle ville en patrull 
bara se en fotbollsmatch på TV från VM i fotboll. Soldaterna sökte upp ett hus som hade TV, 
körde ut den palestinska familjen, såg matchen och tog en bild av sig själva som en souvenir. 
   Om någon hade protesterat hade vederbörande sannolikt fängslad och "dried out". 
 
På andra bilder poserar flera israeliska värnpliktiga i tur och ordning med foten på en dödad 
palestinsk "terrorist". En annan israelisk soldat hade som hobby att fotografera sig själv 
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tillsammans med palestinier som bakbundits och försetts med ögonbindel. 
 
Avslöjandena av de amerikanska soldaternas övergrepp i Abu Ghraib-fängelset i Irak, sände 
chockvågor genom den amerikanska allmänheten. Sådana reaktioner har aldrig synts i Tel 
Aviv, trots att utställningen har visats där också. 
 
Utställningen Breaking the Silence har turnerat i Europa i flera år och också visats i 
Philadelphia och Boston i USA. 
Per Roijer 

 

 

Barsebäck brinner 

Sirenerna tjuter i Klostergården och ekona skallar mellan   
tegelväggarna. Från de översta våningarna syns Barsebäck. Tjock 
svart rök väller ut och blåser ner mot Malmö och Köpenhamn.  
Radiomeddelande: Evakuera alla bostäder inom tre mils radie från 
Barsebäck. Den som måste stanna kvar ska hålla sig inomhus, dra 
för persiennerna och vistas på bortsidan, från Barsebäck räknat.  
   Det handlar om Helsingborg, Landskrona, Eslöv, Lund, Staffanstorp, Burlöv, Malmö, 
Köpenhamn och kringliggande landsbygd. Branden i Barsebäck har utvecklats till en 
härdsmälta. 
   Milslånga bilköer på E6, E4, E22, E23. Mer än tre miljoner människor flyr från sina hem. 
När ska de kunna återvända? Kanske aldrig. 
   Så kan man föreställa sig det. Katastrofskildringen kunde fortsätta i det oändliga. Men 
Barsebäck är stängt. Den sista reaktorn släcktes för fem år sen. Ändå dröjer det flera år innan 
man kan riva de radioaktiva byggnaderna. 
   Barsebäck blev aldrig något Fukushima 
   Jag minns Barsebäcksmarscherna. Jag minns att Hasse Alfredsson och Tage Danielsson var 
med. Efter manifestationen vid kärnkraftverket vandrade demonstrationståget hela vägen från 
Barsebäck till Lund. Det var i augusti. Skolorna skulle just börja. 
   Den tidigare FNL-aktivisten numera miljökämpen Astrida från Tallinn hade bara en lunga 
och blev helt utmattad. När vi kom till Värpinge fick hon låna en cykel. 
   Nu ska avfallet från de svenska kärnkraftverken lagras under jorden i Forsmark och kanske 
också i Oskarshamn på ett sätt som påstås vara säkert i hundra tusen år. Jag har besökt 
förvaret utanför Oskarshamn djupt under Östersjön. Hundra tusen år är en lång tid. 
Människans någorlunda kända historia sträcker sig bara 10 000 år tillbaka i tiden. Under de 
åren har mycket hänt. Vad kan ske under hundra tusen år? 
   Många betvivlar säkerheten. Kopparrören kan rosta. Berget kan flytta sig. Radioaktiviteten 
kan komma ut i grundvattnet. 
   Om detta handlar filmen Into Eternity som gick på Kino och senare visades i TV. En repris 
är önskvärd. 
Gunnar Stenssonr     
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Bilkommunen Lund:  
Gång- och cykelbanor klarar inte av mötande trafik  

I VB nr 5 redogjorde jag för hur storleken på Lunds investeringar i gång- och 
cykeltrafikinfrastruktur närmast är försumbar i förhållande till investeringarna för biltrafikens 
infrastruktur. Jag lovade också (eller ”hotade”, för den som i detta sammanhang föredrar det 
ordet) att återkomma med granskningar av hur Lunds GC-infrastruktur faktiskt är uppbyggd 
för att förstärka karaktären av Bilkommun. 
 
Riktlinjer följs inte 
Låt oss då vad gäller GC-infrastrukturen till att börja med titta på gång- och cykelbanornas 
bredd i förhållande till bilkörbanornas. Bredden på respektive trafikslags vägar är ju en 
strategisk faktor för framkomlighet, säkerhet och bekvämlighet.  
   Lund har sedan lång tid antagit riktlinjer (en s k pållissi)  för utformningen av gång- och 
cykelbanor, inklusive bredden. Jag bortser helt från dessa riktlinjer här. De följs ändå nästan 
aldrig i praktiken. Det är, när allt kommer omkring, det reellt existerande GC-vägnätet som 
räknas. 
 
Enkelriktade cykelbanor är i allmänhet inte enkelriktade 
Först av allt måste man då ha klart för sig ett märkligt förhållande beträffande cykelbanorna i 
Lund. De flesta av de cykelbanor som kommunen kallar enkelriktade, och som en stor del av 
allmänheten också uppfattar som enkelriktade är i själva verket inte enkelriktade. (Jag är 
förstås medveten om att många cyklister blankt struntar i denna påstådda enkelriktning, men 
det är en annan historia). Även om dubbelriktad cykeltrafik inte uttryckligen är påbjuden är 
det fullt lagligt att cykla mot de flesta ”enkelriktade” cykelbanor i Lund. Undantaget är de få 
ställen där det finns en skylt om enkelriktning, dvs det runda trafikmärket med röd botten och 
ett gult vågrätt streck som egentligen heter ”förbud mot infart”. Sådan skyltar är sällsynta på 
cykelbanorna, men finns t ex längs Dalbyvägens norra sida från Östertull och ut till 
motorvägen, på delar av Trollebergsvägen och inre av Fjelievägen. 
   Alltså: de flesta cykelbanor i Lund – jag skulle tro upp till 98 procent av den totala längden - 
är tillåtna för dubbelriktad cykeltrafik. Detta borde få konsekvenser för bredden på 
cykelbanan. Men det har det inte fått. 
 
Cykelbanor inte byggda för mötande trafik …  
Låt oss anta att ett vanligt breddmått på en tvåhjulig cykel (utan släpkärra) med tillhörande 
cyklist är (lågt räknat) 80 cm. Låt oss också anta att varje cyklist behöver ha minst 25 cm 
vingelmån. Det innebär att vid möte mellan två bicyklister behövs minst 210 cm bredd på 
cykelbanan. (För tricyklar och packcyklar av olika slag behövs förstås ännu bredare 
cykelbanor). Merparten av Lunds cykelbanor är klart under denna bredd. Här är några 
slumpmässigt valda exempel på cykelbanebredder: Nordanväg 160 cm, Fasanvägen 145 cm, 
Hjalmar Gullbergs väg 120 cm.  
   Slutsatsen är klar: Lunds cykelbanor är inte byggda för att cyklister ska kunna mötas. 
 
… och det är inte gångbanorna heller 
Samma förhållande gäller på många av kommunens gångbanor. De är inte byggda så att 
fotgängare ska kunna mötas, än mindre så att en fotgängare med barnvagn ska kunna möta en 
annan fotgängare med en kasse i vardera näven. (Anta att en fotgängare tar minst 80 
centimeters bredd i anspråk). Här är några gångbanebredder. Trollebergsvägen 100 cm som 
smalast, Fasanvägen 145 cm, Hj. Gullbergsväg 120 cm. 
   Hittills har det handlade om renodlade cykel- respektive gångbanor. Ännu värre blir 
förhållandena för trafiken på ”blandade” GC-banor. På sådana borde två fotgängare och två 
cyklister kunna mötas samtidigt. På t ex Dalbyvägen är den blandade cykelbanan på sina 
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ställen inte bredare än 170 centimeter, dvs utrymmet tillåter inte ens ett möte mellan en 
fotgängare och en cyklist. 
 
Generöst tilltagna bilgator 
Hur ser det då ut på bilkörbanorna? Bredderna här varierar kraftigt alltifrån 5 meter breda 
vägar (sådana finns enbart i undantagsfall) till 20 meters bredd eller mera. Men även på de 
smalaste gator där dubbelriktad biltrafik är tillåten finns det gott om utrymme för två 
personbilar att mötas. Och i många fall finns det utrymme för dubbla eller tredubbla körfiler i 
båda riktningarna för bilar, även för lastbilar. Ingen dubbelriktad bilväg har byggts så att 
bilister som mötes riskerar att haka in i varandras fordon och vålla skador på fordon och 
människor i bilen. Det finns alltid, utom där det finns speciella hastighetsdämpande 
insmalningar, generöst med utrymme att mötas. 
 
Förväntas bryta mot trafikreglerna 
De för smala GC-banorna får givetvis konsekvenser för respektive trafikantgrupps beteende 
på dessa vägar. Gående som inte får plats att möta en annan fotgängare på gångbanan nyttjar 
givetvis cykelbanan. Och en cyklist som inte ges trafiksäkert utrymme att möta en annan 
cyklist kör förstås ut i gångbanan. Hellre det än att riskera ett totalt stopp i trafiken när möten 
inom trafikreglernas råmärken görs omöjliga. Här har vi huvudorsaken till cyklande på 
trottoarer och gående på cykelbanor. (Jovisst, det finns andra orsaker också). För när 
trafikinfrastrukturen är uppbyggd på så sätt att gående och cyklister på många ställen 
förväntas bryta mot trafikreglerna, dvs är tvingade att bryta mot bestämmelserna, är det givet 
att detta beteende smittar av sej även i fall där trafikanten faktiskt inte måste bryta mot 
reglerna för att komma fram. 
 
GC-banor är till för bilarnas framkomlighet 
Varför byggs då gång- och cykelbanor så smala i förhållande till det utrymme som biltrafiken 
ges? Helt enkelt därför att det är biltrafiken alltid varit den viktigaste trafiken för den politiska 
majoritet som haft makten att utforma trafiksystemet i vår kommun. Cykel- och gångbanor 
har inte byggts för att underlätta för fotgängare och cyklister, de har byggts för att GC-
trafiken inte ska vara i vägen för bilarna. 
 
Sluta moralisera! 
Åtminstone två övergripande slutsatser kan man dra av vad jag anfört ovan:  
I stället för att moralisera över cyklister som kör på gångbanor och fotgängare som 
promenerar på cykelbanor borde kommunen sätta igång att bygga gång- och cykelbanor med 
minst samma framkomlighetsstandard som finns på gator och vägar för bilar. 
   Men, det är den andra slutsatsen, Lund är ingen cykel- eller gångkommun, det är en 
Bilkommun.  
Ulf Nymark 

NOT: I ett kommande nr av VB kommer jag att redogöra för förekomsten av farthinder och 
andra begränsningar i GC-banornas framkomlighet.  
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Libyen och vänstern 
(Referat från Immanuel Wallerstein 15/3) 

Det förekommer så mycket hyckleri och förvirrad analys beträffande det som sker i Libyen att 
man knappast vet var man ska börja. Mest negligerad är sprickan inom vänstern. Flera 
latinamerikanska stater och särskilt Venezuela är helhjärtade supportar till Kaddafi. Men 
vänstern i Mellanöstern, Asien, Afrika, Europa och Nordamerika håller inte med dem. 
   Hugo Chavez analys fokuserar framför allt på att USA och Västeuropa tidigare uttalat hot 
och fördömanden mot Kadaffi-regimen. Chavez med flera hävdar att västvärlden vill invadera 
Libyen och stjäla Libyens olja. Hela denna analys missar totalt vad som har skett och inger 
tvivel beträffande Chavez omdöme – och hans anseende inom vänstern 
   För det första har Kadaffi bara haft god press i västvärlden under hela det senaste decenniet. 
Han ansträngde sig på alla sätt att bevisa att han inte på något sätt stödde ”terrorism” och att 
det enda han önskade var att bli helt integrerad i den geopolitiska och världsekonomiska 
huvudfåran. 
   Det andra som Chavez missar är att det inte kommer att ske någon nämnvärd militär 
inblandning frän Västs sida i Libyen. De offentliga uttalandena är bara snack för att 
tillfredsställa hemmaopinionerna. Det kommer ingen resolution från säkerhetsrådet eftersom 
Kina och Ryssland är emot det. Det blir ingen Nato-resolution därför att Tyskland och andra 
inte vill det. Också Sarkozys militanta anti-Kaddafi-ståndpunkt möter motstånd i Frankrike. 
   Framför allt kommer motståndet mot ett militärt ingripande från USA, både från 
allmänheten och militären. Försvarsminister Robert Gates är emot och det är också 
överbefälhavaren amiral Mullen som offentligt har uttalat sig mot en flygförbudszon 
   Den 25 februari sa Gates i ett anförande till kadetterna vid West Point: ”Enligt min mening 
borde den försvarsminister som råder presidenten att sända en stor amerikansk armé till Asien 
eller Mellanöstern eller Afrika se till att få sitt huvud undersökt.”  
   Nato-styrkornas förre befälhavare sa i Washington Post den 11 mars: ”Libyen motsvarar 
inte kriterierna för en amerikansk militär operation.” 
   Frågan är alltså inte om det blir ett militärt ingripande från väst eller inte. Vad det gäller är 
konsekvenserna för den arabiska revolutionen av Kaddafis avsikt att på det mest brutala sätt 
undertrycka all opposition. Libyen befinner sig i uppror på grund av de framgångsrika 
resningarna i Tunisien och Egypten.  
   Om det finns någon konspiration så är det en konspiration mellan Kaddafi och Väst för att 
sakta ner eller rentav krossa det arabiska upproret. Om Kaddafi lyckas sänder det ett budskap 
till de övriga hotade despoterna i regionen att det lönar sig bättre att tillgripa hårt förtryck än 
att göra eftergifter. 
   Det är vad vänstern i resten av världen ser, även om vissa latinamerikanska regeringar inte 
gör det. Samir Amin påpekar i sin analys av den egyptiska folkresningen att det finns fyra 
tydliga komponenter bland demonstranterna – ungdomen, den radikala vänstern, 
medelklassdemokraterna och islamisterna. 
   Ledarna för Arabförbundet fördömer Kaddafi offentligt men många, kanske flertalet, 
applåderar honom privat – och kopierar honom. 
   Vi måste fokusera på huvudsaken. Den viktigaste kampen i världen just nu är den arabiska 
revolten. Det blir svårt nog att föra den till ett lyckligt slut. Kaddafi utgör ett stort hinder för 
den arabiska vänstern och för hela världens vänster. Kanske borde vi alla erinra oss Simone  
de Beauvoirs maxim: ”Att själv vilja bli fri innebär att vilja att alla andra ska bli fria.” 
Översättning G. Stensson 
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Kultur, mångfald och integration i Klostergården 

En rad föreningar i Klostergården bildade förra året en grupp för att samordna och främja de 
ideella aktiviteter som fyller vårt område med liv. Gruppen tillkom helt naturligt, nästan 
omärkligt, ur det spontana samarbete som redan existerade.  
   Varifrån kom initiativet? Från Klostergårdsskolan eller från ABF eller från Byalaget? Det är 
svårt att veta. Ibland kallar vi oss Mötesplats Klostergården. 
   Visst hade vi samarbetat förr med sådant som Valborgs-firandet i Sankt Lars, skolans 
Internationella vecka och Klostergårdsfesten. Ibland har någon genomfört något eget som när 
Klostergårdsskolan i februari 2010 samlade in 17000 kronor till Rädda barnens katastrofhjälp 
efter katastrofen i Haiti. 
   Det var under förberedelserna inför Lunds integrations- och mångfaldsrunda 2010 som vi 
började samarbeta mer systematiskt.  
   Vi genomförde ett program som bland annat omfattade föreläsningar för elever på 
Klostergårdsskolan, promenader i närområdet, information från Synskadades förening om 
blindskrift och uppvisning av ledarhundar. Hjärt- och lungsjukas förening visade hur man 
häver hjärtstillestånd. ABF hade öppet hus med dans, sång och akvarellutställning.  
   Sista april firade vi Valborg i St Lars-parken med  bål, Röda kapellet och Lundasångarna.  
   I juni kom skolans Internationella vecka med föreläsningar, dans och den traditionella 
paraden av barn från världens alla delar genom Klostergården  
   När höstterminen började arrangerade vi Klostergårdsfesten med loppis för Pakistan, musik 
och dans. Vi fick in drygt 7000 kronor till Röda Korset. ”Klok” (Klostergårdens 
kulturförening) och biblioteket sålde böcker och gav pengarna till Pakistaninsamlingen. 
   Vi arbetar på lång sikt för ett levande Klostergården och engagerar oss också för att göra 
kommunen uppmärksam på områdets behov genom att kräva att den fritidsgård för skola, 
kultur, bibliotek och information som sedan länge utlovats äntligen ska börja byggas.  
   Vi har nyligen utarbetat ett medborgarförslag där vi begär att kommunen ska restaurera 
Klostergårdsskolans sumpiga och utslitna fotbollsplan och förse den med konstgräs. Vi har 
samlat in drygt 1000 namn. 
   De som nu ingår i samarbetet är förutom Klostergårdsskolan, Byalaget, Klok, ABF och 
Synskadades Riksförbund också Klostergårdens Fritidsgård, hyresrättsföreningar och 
bostadsrättsföreningar samt Helgeands församling med dess omfattande sociala och kulturella 
verksamhet, inte minst musikarrangemang. 
   Det är svårt att få ut information om allt som händer i Klostergården. Därför tänker vi ge ut 
en lokal tidning, ett "Klostergårdsblad", där alla föreningar, organisationer, konstnärsgrupper, 
körer och enskilda får möjlighet att presentera sin verksamhet. Klostergårdsbladet ska 
utkomma regelbundet med kanske tre nummer per termin. 
   Närmast jobbar vi med ett omfattande mångfalds- och integrationsprogram för 
Klostergården. 
Gunnar Stensson 

 

  

  


