
Arbetaren 13/2009 Intro 3

JAG HADE OFTA öroninflammation
när jag var barn. Värst var sällan
värken, även om den ju var infer-
nalisk, värst var att inte kunna

vara med och leka med alla
andra när man var så sjuk.

En gång när jag var i femårs-
åldern kom den första snön
just en lördag när jag satt
med öronvärk och feber – en
sådan där riktigt fantastiskt

underbar kramsnö i tjocka lager
som alla barnen, utom jag, sprang

ut och levde rullan i.
Då klädde min pappa på sig och gick ut för att bygga en

snögubbe till mig, precis utanför fönstret där jag satt och
tittade. Det var en gest av kärlek och inkluderande som
fungerade för mig. Jag kände mig faktiskt inte lika
utanför.

Jag möttes av många sådana gester av kärlek och
inkluderande under min uppväxt, inte bara hemma utan
också i förskolan och skolan. 

Lärandet gick lekande lätt. 
Finns det ett samband? Det är i alla fall inte otänkbart.

Ingenting känns riktigt svårt för den som blir sedd, inklu-
derad och får växa i det.

JAG FÅR PRECIS motsatt känsla när jag läser om att fritids-
personal i Malmö tvingas bestraffa ungdomar som inte
pratar svenska på gården (se nyhetsartikel på sidorna 4–5).
Den som talar ett annat språk än svenska där får efter till-
sägelse gå ut. Som en markering och som en bestraffning.

Motiveringen är att språkkravet handlar om ”trivsel-
regler”, men trivsel för vem? 

För den ungdom vars starkaste språk inte är svenskan
och som i stället för att inkluderas i fritidsverksamheten
stängs ute? 

Finns nyckeln till språket i straff och hårda tag i skola
och fritids eller i gemensamma snögubbar vi bygger
tillsammans? 

Jag väljer det senare.

REBECKA BOHLIN

chefredaktör

Kommer krisen
att få fler att
organisera sig?

Petter Nilsson, 26 år, press-
sekreterare på Vänsterpartiet
Stockholm Stad, Stockholm.

– Å ena sidan har behovet
av facklig organisering
ökat, men å andra sidan
har facken, åtminstone i
Europa, varit dåliga på att
möta den nyliberala offen-
siven och haft svårt att ställa om sig till att bli
mer offensiva och mindre inriktade på samför-
stånd. 

– Det som måste till nu, är att man åter-
upptäcker former från fackets barndom med
till exempel fler vilda strejker och direkta
aktioner.

Egyptiska kvinnor som
organiserar sig fackligt och
miljontals franska arbetare
som marscherar på gatorna.
Den ekonomiska krisen kan
ha gett ett uppsving för
facklig aktivitet. 

AV HANS FALK

Åsa Henriksson, 33 år,
undersköterska, Lund.

– Det tror jag. Nu när det
blir tydligt att man inte
kan lita på det socialdemo-
kratiska välfärdsbygget och
fackpamparna. Tider av
social oro gör att klassmot-
sättningarna blir tydligare
och tvingar fram organisering. När det tidi-
gare, tillfälliga trygghetssystemen krackelerar
blir det allt mer nödvändigt att vi måste ta
saken i egna händer.

Jone Källsäter, 37 år,
socialsekreterare, Stockholm.

– Ja, man kan önska det. 
I nödsituationer sluter sig
människor samman, till
exempel vid en bilolycka
och det kanske går att
överföra på samhällsnivå.
Men det förutsätter att
människor verkligen upplever en riktig kris –
inte bara tvingas ställa in semesterresan. Till
exempel på orter med stora nedläggningar
kan samarbete leda till organisation som
kommer till praktiskt uttryck i föreningar. 
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