
om Reclaim Rosengård

”Jag tänker inte ge upp”
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klubb hade velat se andra meto-
der. 

– Jag tycker att det är synd att
man anordnar en gatufest här
eftersom det redan har varit så
mycket ramaskri kring Rosen-
gård. Det hade varit bättre om
Reclaim Rosengård hade arbetat
för att få Rosengårdsborna att
känna sig hemma i det svenska
samhället, genom kulturellt utby-
te, i stället för att ge sig på myn-
digheterna, sade Dallas Diabaté
till Arbetaren. 

STUDERANDE DAOUD Daftani som
bor i Herrgården deltog inte själv
på festen, men stödde budskapet:

– Jag var positiv till festen. Poli-
sen står vid macken hela dagarna
och sedan tar de en runda ner här
och frågar ”vem är du, visa leg, vad
gör du här”. Det är inget man vill
ha. Det är de äldre som vill att
polisen ska vara här, eftersom det
är enda lösningen om det börjar
hända något. Problemet är att det
inte finns något att göra eller
någonstans att vara. 

Hanan Yosef och Asma Gho-
nein, båda i tjugoårsåldern, är tröt-
ta på att läsa om Rosengård i
media.

– De äldre tycker att det är
fruktansvärt när det blir bråk. Men
ungdomarna tycker att det är
spännande. Om polisen hade skitit
i dem hade de tröttnat. Men nu
har media gjort det till en jättestor
grej. I stället för att lägga pengar
på polisen borde man satsa på ung-
domsaktiviteter, sade Hanan
Yosef.

– Det här är ett bra område,
men det är media som förstör allt.
Det är det som är problemet när
man anordnar sådana här saker.
Ännu en gång målas Rosengård
upp som ett problemområde, fort-
satte Asma Ghonein.

Arrangörerna var i stort sett
nöjda med kvällen och tyckte att
budskapet kom fram.
Hur ser ni på att det var några
som var så tydligt emot festen?

– Det finns alltid meningsmot-
ståndare när man har en politisk
manifestation och med tanke på
det som skrivits och sagts inför
Reclaim Rosengård, är det inte

konstigt att folk hade fått fel upp-
fattning om vad festen handlade
om. Vi hade aldrig någon inten-
tion om våld och vi träffade folk
dagligen i Rosengård veckorna
innan festen för att känna av
strömningarna. 
Många menade att det var dålig
tajming att ha festen samtidigt
som ramadan.

– Vi trodde inte att det skulle
bli ett problem, men nu i efter-
hand kan vi tycka att det nog hade
varit bättre om vi hade valt ett
annat datum. 
Varför valde ni att ha just ett
reclaim?

– Vi ville rikta oss mot ungdo-
mar och reclaimkonceptet passar
våra paroller att ta tillbaka gatorna

från polisen och få rätten till ett
värdigt boende.
Tyckte ni att det blev lyckat?

– Det var ju en besvikelse att
det blev bråk men vår uppfattning
är att vi hade ett stort stöd för fes-
ten.

FIA PERSSON

LINUS KULLVING

inrikes@arbetaren.se

Under förra onsdagens flyg-
bladsutdelning utanför fritids-
hemmet Romano Trajo blev en
åttaårig flicka pepparsprejad i
ansiktet av polisen. 

– Det uppstod tumult och
polisen var väldigt aggressiv,
säger ockupanten Ulrika. 

Efter att polisen slängde ut ocku-
panterna ur fritidshemmet Roma-
no Trajo i Lund förra tisdagen
samlades aktivister, barn och ung-
domar till en flygbladsutdelning
dagen efter. 

– Det kom massor av ungar när
vi delade ut flygblad och många av
dem gick själva in i byggnaden. Det
var inget planerat och det var då

tumultet utbröt och den åttaåriga
flickan pepparsprejades av en polis,
säger Ulrika, en av ockupanterna.
Hon ville inte lämna ut sitt namn
eftersom hon dessutom jobbar som
timanställd på kommunen.

HÄNDELSEN HAR ännu inte polisan-
mälts, men två anmälningar har
kommit in mot polisens övervåld
och en person häktades i fredags
misstänkt för våld mot tjänsteman. 

– Han greps utanför Romano
Trajo och är häktad fram till den 4
september, säger Ulrika. 

Under veckan som gått har
barn, ungdomar och personal på
fritidsgården Mixgården i Ham-
markullen, Göteborg, gett sitt stöd

åt ockupanterna på Romano Trajo.
I sitt brev till Romano Trajo berät-
tar de om att de precis vunnit en
liknande seger efter en lång kamp
om sin fritidsgård och avslutar: ”Vi
vill skicka en hälsning till er och
tala om att vi tänker på er och följer
er kamp. Säga att vi, i vår tur, blir
stärkta av att veta att fler inte tvekar
att högt tala om vad man tror på.”

– Det var ett oerhört fint mejl vi
fick från Mixgården, säger Ulrika. 

Även Socialistiska partiet i
Lund har i ett uttalande gett sitt
”fulla stöd till ockupanterna och
Fäldsborna”. 

På tisdagen, efter denna tid-
nings pressläggning, kommer
ockupanterna att ha ett möte med

barnen, ungdomarna och föräl-
drarna för att diskutera hur de ska
gå vidare och vad de ska göra nu. 

– Vårt krav står kvar om att
kommunen ska öppna Romano
Trajo. Ungarna är jättepepp och vi
ska driva det vidare, säger Ulrika. 

14-ÅRIGA MARIAM Bandeily som
varit aktiv i den senaste tidens akti-
viteter träffade i förra veckan Lars
Hansson, folkpartist och ordfö-
rande för Lunds kommuns Barn-
och skolnämnd som har uttalat sig
negativ om ockupationen (se
Arbetaren 34/2009). 

– Han vägrade att ha ett möte
med oss om en av våra fritidsledare
var med, så hon var tvungen att gå,

säger Mariam Bandeily som precis
har börjat åttan. 

– Jag är jättesur på honom;
visst, han satte sig till slut ner med
oss, men han brydde sig inte om
det vi sade. Vi förklarade att vi vill
ha Romano Trajo och ingen annan
fritids. Han sade att han hade fått
lite att tänka på, men jag tror att
han ljög. 

– Nu har jag precis kommit
hem från skolan och har ingen
annanstans att vara än att vara här
hemma, det känns riktigt tråkigt,
men jag kommer att kämpa vidare.
Jag tänker inte ge upp, avslutar
hon. 

SHORA ESMAILIAN

shora.esmailian@arbetaren.se

Arrangärerna till Reclaim Rosengård säger att de är nöjda med gatufesten, men det finns också kritiker i Rosengård.

14-åriga Mariam Bandeily kämpar för sitt fritidshem
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