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Här läggs fritidsgården 
ner – i Masmo i Huddinge

– Det krävs saklig in-
formation för att den 
kambodjanska tragedin 
ska bli begriplig i någon 
djupare mening, inte 
svartvit pekpinnepro-
paganda. Så här motar 
man ingen intolerans i 
grind. Tvärtom, så här 
lägger man en utmärkt 
grund för den.

Peter Fröberg Idling, författare 
till boken Pol Pots leende, ut-
trycker sin vämjelse i Dagens 
Nyheter 9 september. Kritiken 
riktas mot Forum för Levande 
Historia som skandaliserat sig 
– igen! Genom att med en raljant 
Youtubefilm göra Kambodjas 
efterkrigstragedi till föremål för 
studentikos TV-satir har myn-
digheten lyckats misskreditera 
sin egen satsning.

Det handlar om utställningen 
”Middag med Pol Pot” som öpp-

Forum för Levande Historia i ny skandal
Skojar om massmord. Hånar enskilda.

I Huddinge kommun ut-
anför Stockholm läggs en 
fritidsgård ner – pengar-
na ska istället satsas på 
gården i grannområdet. 
– Det är vår framtid som 
står på spel, säger Sara 
Sandborg, en av dem 

som brukar besöka den 
nedläggningshotade 
Solhagagården, till Radio 
Stockholm.

Solhagagården är den sista kom-
munala verksamheten i området 
Masmo söder om Stockholm. 

Här finns en pizzeria och en 
mataffär och inte mycket mer. 
När fritidsgården läggs ner vid 
årsskiftet är den borgerliga ma-
joritetens tanke att ungdomarna 
ska åka till fritidsgården Vårby-
huset, en tunnelbanestation bort 
från Masmo.

– Men den rörligheten finns 
inte mellan områdena, säger 
socialdemokraten Rikard Ling-
ström. Det är tre kilometer mel-
lan områdena, och visst finns 
det kollektivtrafik, men alla har 
inte SL-kort, fortsätter han.

Rikard Lingströms bild be-
kräftas av ungdomarna som Ra-
dio Stockholm pratat med, de 
känner sig otrygga i Vårby gård, 
där Vårbyhuset ligger.

Huddinges borgerliga majo-
ritet menar att det är för få som 
besöker fritidsgården.

– Det bor bara 70 ungdomar 
i området och det minskar hela 
tiden. I snitt har vi 13 besök per 
kväll, det är ohållbart att ha en 
sådan verksamhet. Vi riskerar att 
det blir en väldigt sluten grupp 
på gården där ingen annan kan 
ta sig in, säger folkpartisten Ma-
lin Danielsson, ordförande i kul-
tur- och fritidsnämnden.

Hur många ungdomar behövs det 
för att gården ska vara lönsam?
– Det går inte att säga, säger 

Malin Danielsson.
Men Rikard Lingström menar 

att man räknat fel och struntat i 
att räkna in Myrstugeberget som 
är en del av Masmo.

– De har inte räknat in de 
ungdomarna för att de inte bru-

kar komma till fritidsgården. 
Men då tycker vi att man istället 
borde försöka få dem att komma 
och satsa ordentligt, säger Ri-
kard Lingström (S).

Genom att lägga ner Solhaga-
gården får Vårbyhuset cirka 250 
000 kr mer och kan ha öppet sju 
dagar i veckan. 

Ungdomarna på Solhagagår-
den har startat en namninsam-
ling mot beslutet och säger till 
Radio Stockholm ”Vi är inte 
pengar, vi är människor och det 
är vår framtid som står på spel.”
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"Vi riskerar att det 
blir en väldigt sluten 
grupp på gården där 
ingen annan kan ta 
sig in."

nade i Stockholm förra veckan. I 
bild och text försöker den forne 
maoisten Gunnar Bergström 
bearbeta sin personliga 70-tals-
historia i ljuset av den samtida 
kambodjanska tragedin. 

Bergström ingick tillsammans 
med bland andra Jan Myrdal 
i den svenska delegation från 
Vänskapsförbundet Sverige-
Kampuchea som 1978 besökte 
Kambodja. Vid hemkomsten 
turnerade de landet runt och 
propagerade för Pol Potregimens 
version av utvecklingen. 

Varför kunde han själv och 
delegationen inte se den terror 
som pågick? Hur blockerade 
var de ideologiskt mot att miss-
tänksamt söka svar på de svåra 
frågorna, bortom de officiella 
programmen? Viktiga fråge-
ställningar, inte minst för dagens 
liberala etablissemang som i en 
morgondag lär ställas till svars 
för samma blindhet inför im-
perialistiska brott mot mänsk-

ligheten i Irak, Afghanistan och 
Palestina.
Övergrepp mot offren
Fröberg Idling, en av dem som 
studerat folkmordet i Kambodja 
på plats, anklagar Forum för Le-
vande Historia för att begå ännu 
ett övergrepp mot offren genom 
förfalskade bilder och svartvit 
propaganda.

– I filmen reducerar man slav-
arbetande barn till projektioner 
för de egna övertygelserna, just 
som anhängarna till Pol Pot gjor-
de på 1970-talet, menar Fröberg 
Idling.

Att filmen hånar Jan Myrdal 
och Gunnar Bergström som Pol 
Pot-lakejer kommenterar han:

– Skulle man kunna tänka sig 
andra statliga myndigheter som 
på samma sätt utpekar enskilda 
ostraffade medborgare som 
klandervärda? Knappast. Sådant 
ska statliga myndigheter inte 
ägna sig åt.

Även den borgerliga tanke-

smedjan Timbros VD Maria 
Rankka, som annars understry-
ker sitt stöd åt antikommunis-
tiska budskap, oroas:

– Det är principiellt tveksamt 
att en statlig myndighet har ett 
uppdrag som opinionsbildare, 
även om frågorna är angelägna. 
Att en sådan myndighet dessut-
om i sin marknadsföring använ-
der sig av enskilda medborgare, 
som Jan Myrdal, och hånar och 
förlöjligar dem är ännu värre.

Dagens Nyheters ledarskri-
bent Peter Wolodarski har däre-
mot inte samma hämningar utan 
sveper i DN 13 september med 
även författaren PO Enquist, 
Olof Palme och andra ”drivna 
vänsterideologer” som till råga 
på allt var ”tongivande i stora 
tidningar som Dagens Nyheter” 
för att ha rättfärdigat Pol Pots 
blodbad. Orsakerna till alla dessa 
vänstermänniskors ”förvrängda 
förhållande till ondskan” var 
flera, anser Wolodarski. Deras 

engagemang i Vietnamrörelsen 
”ledde dem till försvar av ter-
ror”. Deras ideologiska ideal om 
”social jämlikhet och rättvisa” 
förblindade dem. 

Så har Forum för Levande His-
toria åter gjort en insats för sitt 
uppdrag att främja demokrati 
och tolerans. 

Håkan Blomqvist
intis@internationalen.se

Hamnarbetare får 
jobbet tillbaka
Nio hamnarbetare får jobbet till-
baka i väntan på att Arbetsdom-
stolen avgör tvisten mellan fack-
förbundet Hamn4an och Göte-
borgs Hamn. Tvisten handlar om 
uppsägningarnas giltighet.

Facket har stämt hamnen inför 
Arbetsdomstolen för förenings-
rättskränkning och andra lagö-
verträdelser efter det att Hamn4an 
utestängdes från varselförhand-
lingarna tidigare i år.
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Facken protesterar
Stockholms nya socialchef Gillis 
Hammar vill att alla verksamhe-
ter som inte håller budget riskerar 
nedskärningar. Sparkraven ligger 
på omkring 20 miljoner kronor.

Verksamheter som ligger illa till 
efter detta sparhot är bland annat 
enheten för hemlösa och enheten 
för ledsagarservice.

De fackliga organisationerna 
SKTF, Saco, Lärarförbundet och 
Kommunal protesterar gemen-
samt, bland annat mot storleken 
på nedskärningarna, men också 
att förslaget forcerats fram.

– Skulle man genomföra de här 
nedskärningarna kommer det att 
få väldigt stora konsekvenser. Jag 
är orolig för säkerheten både för 
brukare och anställda. Om man 
drar ner på bemanningen och 
pressar klienterna kommer de 
naturligtvis att reagera. Vi vet se-
dan tidigare att det kan bli ganska 
otäcka situationer, säger huvud-
skyddsombudet Jösta Claeson till 
www.sktftidningen.se
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Knappt godkänt för 
regeringen
Studiemedlet ska höjas med 350 
kronor i månaden från och med 
första januari. Det föreslår reger-
ingen i höstbudgeten.

Otillräckligt anser Klas-Her-
man Lundgren, ordförande i Sve-
riges förenade studentkårer.

– Det är ett steg i rätt riktning 
men om en student ska ha en 
hyfsad levnadsstandard räknar 
vi med att det skulle behövas en 
höjning med minst 900 kronor i 
månaden, säger han till www.kol-
lega.

En student utan tilläggslån får 
idag ut cirka 7 850 kronor i må-
naden.

KP

Sjukpenning dras 
in för allt fler
Under första halvåret drog För-
säkringskassan in ersättningen för 
knappt 4 400 personer som med 
stöd av läkarintyg ansökt om en 
förlängning av sjukpenningsperi-
oden. Det motsvarar 1,8 procent 
av alla avslutade sjukpenningfall. 
Motsvarande andel förra året var 
0,7 procent.

Cecilia Udin, försäkringsansva-
rig på Försäkringskassan, säger till 
www.stpress.se att nästa år kom-
mer andelen att öka.
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