Lund är taggade inför trekampen i Helsingborg
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Djurens rättighet, alltid en aktuell fråga
Jag såg häromdagen på en riksdagsdebatt
angående djurskydd. Visst tycker vi att djur
skydd är viktigt och bra, men hur ser det ut i
verkligheten egentligen? Kycklingar som föds
upp i för trånga utrymmen, har ni också sett
på äggkartongerna: Frigående höns inomhus,
låter lite konstigt man är väl inte frigående om
man aldrig får komma ut. Sedan finns mink
farmarna, egentligen väldigt onödigt det finns
fuskpäls, hade man i alla fall ätit minkarna
också, men nej. Nått som var rätt så märkligt
att höra i riksdagsdebatten var att vi måste ta
hand om djuren, märkligt att det behövs
debatteras om en sak som är fullständigt
självklar för de flesta. Om jag minns rätt så
drogs själva debatten igång av Sverige
demokraterna ett parti som påstår sig vara för
djurens rättigheter. De kom naturligtvis in på
kosher och halal slakt dvs religiösa ritualer vid
dödande av djur. Frågan är då vart någonstans

fanns frågan kring hur djur behandlas här i
Sverige och Europa. Vi vill gärna klappa oss på
axeln och säga: Titta på oss! Här tar vi bra
hand om våra djur. Gör vi verkligen det?,
undrar jag. För bara några månader sen var
det skandaler kring Scan, att de flådde grisar
levande. Sedan har vi också: Frigående höns
inomhus... som tidigare nämnts. Saken jag vill
komma fram till är att vi bör nog kolla i vår
egen garderob innan vi dömer andra kulturer
för deras behandling av djur.
Christofer Norrman
Lund den 15/62012

Klubbhusmöte i juni
Den 14 juni var det första klubbhusmötet på
länge. De två tidigare mötena blev inställda av
olika anledningar. Till att börja med kan jag
avslöjar att följetongen Alkoholpolicy åter igen
bordlades. Det togs däremot beslut om att det
ska bli filmkväll en gång i månaden med start
i augusti eller september, beroende på intresse
samt praktiska möjligheter.
Den största punkten som togs upp var
angående klubbhusmötet självt. Den behan
dlade en eventuell minsta siffra på antal
medlemmar som skall vara närvarande för att
ett möte skall vara beslutsmässigt samt om det
bara skall hållas ett klubbhusmöte i månaden.
Det som diskuterades angående ett specifikt
krav på mötesdeltagare var att det är svårt att
sätta en siffra som varken gör att man inte kan
fatta beslut eller är så låg att den blir mening
slös. Det nämndes också att som det varit
tidigare möten hade mötesdeltagarna själva
haft en bra uppfattning om vilka beslut man
skulle bordlägga på grund av lågt mötes
deltagande. Med detta i åtanke tyckte ingen
att det egentligen var någon risk att inte ha ett
formellt lägsta antal. En annan poäng som

kom upp var att istället för att hindra beslut
skulle en exakt siffra kunna uppmuntra till att
beslut fattades. Detta om t.ex. ett möte med få
deltagare var osäkra på om de skulle besluta
eller inte kan en exakt siffra för beslutsmäs
sighet vara bra som stöttepelare för att ta ett
beslut istället för att bordlägga i all oändlig
het. I denna fråga beslutade mötet att inte
införa någon exakt siffra utan låta det vara
upp till mötesdeltagarna vid varje tillfälle.
Angående om man skulle skära ner på antalet
klubbhusmöten verkade de flesta vara OK med
att man inte hade klubbhusmöte varje vecka.
Frågan var istället om man skulle ha det
varannan vecka eller bara en gång i månaden.
Mötet bestämde sig för att klubbhusmöten
endast skall hållas en gång i månaden. Man
gjorde också en notis om att dessa möten
skulle ha en något mer strukturerad form än
de nuvarande klubbhusmötena. Bland annat
skall agendan vara bestämd innan mötet.
 Kristoffer
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Hur jag träffade Micke
Micke skrev till mig på en sida som hette
klubbfh en klubb för psykiskt funktions
hindrade den 26/7 2009. Micke berättade att
han bor i Stockholm och han frågade om jag
ville bli hans kompis för att han har inte så
många kompisar. Jag skrev att det ville jag
gärna vara. Då skrev han tillbaka och frågade

halv elva började jag bli riktigt nervös för att
träffa Micke. När klockan var 10.50 var vi
framme i Stockholm och jag gick av tåget och
letade efter Micke. Jag tittade efter honom då
såg jag en kille som kom fram till mig och han
frågade om jag hette Lisbeth och när jag såg
honom började mitt hjärta slå fort för han var

om jag ville vara hans flickvän och jag svarade
att det ville jag gärna.

så snygg. Jag blev kär i honom med en gång.
Sedan gick Micke och jag och drack varsin
stor starköl innan vi skulle åka hem till Micke
och hans föräldrar.

Efter det skrev vi till varandra i sex månader
och pratade med varandra i telefonen två
gånger om dagen. Sedan frågade Micke om
jag ville komma upp till Stockholm och hälsa
på honom i oktober. Jag svarade att det ville
jag gärna göra. Han blev så glad för det. Vi
bestämde att jag skulle åka upp till honom
den 19/10 2009.
Sedan berättade jag för personalen där jag bor
att jag skulle åka till Stockholm och träffa
Micke för första gången. De tyckte inte om det
precis. De sade så här, att eftersom jag inte
visste hur han såg ut så var de rädda att han
inte skulle komma och möta mig på centralen.
Jag skulle också berätta för min arbetsledare
på Arbetscentrum att jag skulle åka till
Stockholm och träffa Micke för första gången.
De sade att jag skulle vara försiktig för de
trodde också att Micke inte skulle möta mig på
centralen i Stockholm.
Den 19/10 skulle jag åka från Lund klockan
06.25 och vara framme i Stockholm klockan
10.50. När jag satt på tåget till Stockholm var
jag mycket nervös för att Micke inte skulle
vara på centralen när jag kom fram. Micke
ringde mig klockan tio när jag satt på tåget
och jag frågade honom om han var på
centralen och det var han. När klockan var

När vi åkte vi hem till Micke och hans
föräldrar, då blev jag nervös igen. När vi kom
fram till Mickes föräldrars hus var jag jätte
nervös, men Micke sade du behöver inte vara
nervös nu längre.
När vi kom in i huset kom Mickes pappa och
sade välkommen till Stockholm hoppas du
skall trivas hos oss. Mickes Mamma var så
gullig och kramade om mig, det kändes skönt
att vara välkommen. Sedan ringde jag till
personalen där jag bor och sade att jag var hos
Micke och att allt var bara bra det tyckte dom
var skönt.
Micke är världens bästa kille han är så
omtänksam och snäll mot mig. Den 26/7 har
vi varit tillsammans i tre år de åren har gått
fort.
 Lisbeth
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Praktik på Lunds Fontänhus
På valborg satte jag mig på tåget på morgon
kvisten för att bege mig till min första praktik
dag hos er här på Fontänhuset. Jag hade fått
höra massor av bra saker från Ying om hennes
praktiktid här, hon hade trivts jättebra. Så det
var med spänning och stor förväntan jag
promenerade från Lunds central bort till

Jag har fått träffa massor av nya härliga och
underbara människor som har varit välkom
nande från första stund man träffat dem. Detta
har jag inte upplevt tidigare. Det är otroligt
vad ett varmt och välkomnande mottagande
kan göra för ens hjärta och själ. Det känns lite
vemodigt att min praktik nu nästan är slut då

Fontänhuset. Just denna dag bjöd på fint
väder, så grillning ute i trädgården var plan
erad. Jag blev så bra bemött av alla härliga
människor som var på plats min första dag.
Den kommande tiden därefter försökte jag
komma till rätta här i huset, även om alla som
kom hit under dagarna var välkomnande så
var det ändå inte det lättaste att veta riktigt
vad man skulle göra då alla verkade så insatta
i alla arbetsuppgifter. Så i början hamnade jag
för det mesta i köket, inget mig emot då man
där hade lätt för att hitta sig en arbetsuppgift
och det är alltid trevligt att ha någon att laga
mat med.

jag har trivts så bra här, detta är verkligen en
plats man trivs på, en verksamhet jag
gladeligen hade kunnat tänka mig att ha som
framtida arbetsplats.

Nu känner jag mig lite mer hemma här i huset
och jag har börjat hoppa runt lite här och var
på de olika enheterna. Jag har försökt hoppa
in där jag känt att jag kunnat vara till hjälp
just den dagen. Jag har under min tid fått vara
med och hjälpa till när det kommit studie
besök hit och jag fick även följa med och
besöka unga vuxna i Malmö. Och imorgon bär
det av till Helsingborg för lite tävling mot de
andra Fontänhusen i boule, kubb och en gren
som inte är min starka sida, nämligen volley
boll, det ska bli väldigt spännande och förhop
pningsvis tar vi hem segern och får pokalen
som jag hört är fylld med godis!

Så jag vill tacka för att jag fått göra min
praktik här hos er och för att ni är så härliga
människor som tagit väl hand om mig under
mina fem veckor här. Alla härliga minnen ni
gett mig genom de stunder vi haft tillsam
mans, stunder som har bjudit på mycket
skratt, många pratstunder och massor av kaffe.
Jag har verkligen växt som person och lärt mig
mycket nya saker. Det viktigaste jag tar med
mig är lärdomen om vilken härlig verksamhet
ni skapat och fortfarande skapar här på
Fontänhuset. Man känner sig alltid välkommen
när man är här. Ni är alla fantastiskt under
bara människor som jag är tacksam över att få
lära känna.
Jag kommer definitivt komma hit och hälsa på
er igen.
Praktikant nummer två:
Ellinor.

I skrivande stund har jag bara två dagar kvar
av min praktik, och även två dagar kvar till
examen, det är otroligt vad fort tiden har gått.
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Äntligen uppe
Måsarna skriker så intensivt idag
att man,
om man sluter ögonen
kan hitta sig själv
sittandes på en fisketrålare på västkusten.
Endast doften av tång saknas.
Jag älskar att höra hur måsarna väsnas.
Då känns det som att jag bor i en liten kuststad,
en engelsk kuststad rentav.
Kargt och ödsligt, branta klippor och piskande hav.
Salta stänk i ansiktet och vind som river isär den hårdaste hårknut.
Men tillbaka till Lund.
Är på Fontän idag.
Är så innerligt glad och tacksam varje gång jag lyckas ta mig hit.
Här kan jag andas. Och skratta.
Och ingen höjer ett ögonbryn om jag skulle gråta.
Det finns människor här som ser mig som en människa.
Inte patient, inte sjuk, inte som en samhällets börda,
utan som just det;
en människa.
Med alla brister jag har.
Och med alla de goda sidor jag också har.
För jag börjar kunna se det nu,
efter åratal av självförakt och förminskning av mig själv
att jag också har
goda sidor.
Att jag inte är genomusel.
Att jag har ett värde precis som den jag är.
Det är mäktigt att komma in i det här huset och upptäcka den här accepterande och varma miljön.
Här ges möjlighet att trevande gå sina första steg mot en bättre tillvaro.
Eller bara sitta och betrakta,
om det är just det man behöver,
just då.
Min livsresa har fört mig hit,
till tidningsredaktionen
på andra våningen.
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Jag har alltid älskat att skriva och har egentligen bara kunnat klappa mig själv på axeln för just
skrivandet.
Allt annat runt omkring kan ha varit kaos och självkänslan på absoluta botten,
men mitt skrivande har jag kunnat vara stolt över.
Trots allt.
Därför var mitt mål när jag kom till Fontänhuset för första gången, på skakiga ben och försiktiga
förhoppningar,
att jag
en dag
skulle kunna ta mig upp för trappan,
sätta mig på tidningsredaktionen och göra det jag älskar allra mest;
att skriva.
Det känns stort.
Det känns som att den här dagen har en mening när jag sitter här.
Att det finns hopp,
att det finns en framtid med ljus
också för mig.
Och det bästa av allt;
även de dagar
då jag pga rädsla, ångest eller annat
inte klarar att ta mig uppför trapporna
till redaktionen,
också då
finns en plats för mig på Fontän.
En fristad.
Ett sanctuary.

Lena Hult
120618
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Trekampen i Helsingborg

Full fart i Helsingborg, när Fontänhusen från Malmö, Lund och Helsingborg samlades för att tävla
mot varandra i trekampen. Vi tävlade i Kubb, Boule och Brännboll. Kubb var jag rätt bra på, men
var urkass i Boule och ännu sämre i Brännboll. Jag lyckades att bli bränd på samma ställe FYRA
gånger. Kan ni tänka er, fyra gånger. Jag hoppade upp och ned av ren frustration. Det var kul att
vara med och tävla där i Helsingborg. Dessutom serverades det grillspett, bullar och dricka. Och
nu kommer slutskrällen. Det var Helsingborg som vann godisbucklan. Buuuu!!!!
Cicky
18 juni 2012

7

Månadens Pyssel
Sudoku
Placera siffrorna 19 i de små rutorna så att varje vågrät och varje lodrät rad samt varje större
ruta (bestående av 3x3 mindre rutor) har exakt en av varje siffra 19.
Lösning i nästa nummer.

Lösning till förra veckans pyssel: Tysken har Fisken

En del av alla aktiviteter i Lund under sommaren
På Lunds kommuns hemsida hittar du under ”Aktuellt”
till vänster, en rubrik som heter Sommarlund 2012.
Där finner du ett program på Sommarlund 2012 och det mesta där är Gratis.

Program finns även att hämta på Lunds Turistbyrå eller på något av folkbiblioteken.
Några ex finns även på Lunds Fontänhus
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Gökungen
Inledning
Det går en gökunge genom norra Europa. Hans namn är konformism och hans budskap är: ”rätta
dig i ledet!” Bakom en slöja av politiskt sockervadd och slitna paroller vars propagandistiska
metod hämtas från ett förlåtet land från 1930talet döljer han sin riktiga vision av
samhällsperfektion. Socialdarwinism och ekonomisk genpolitik och avsikten är urgallring. Det är
möjligt att denne gökunge i brist på bättre vetande handlar i god tro men oavsiktligt eller
medvetet kalkylerat med mänsklighetens benägenhet att, i civilisationens tidsålder, snedvrida,
feltolka och spegelvända instinkter (som är primärt goda) så är hans idéer och handlingar så
farliga för hela världsekonomin att han måste bekämpas på det sätt som sig bör – med öppna kort
– innan hans ism spridit sig mer och vuxit sig än starkare. Ty när man definierar sig själv genom
att utesluta vad man inte är samt pockar på att rätt sorts röstberättigade gör detsamma, har man
en kombination som enbart, i slutändan, kan gå i baklås. Ty om ledarna bryter Samhällskontraktet
vad har då undersåtarna för anledning att uppfylla sin del? Man har receptet för en oundviklig
katastrof. Ty kraschar världsekonomin en gång till innan marknadsekonomin rättolkats och
reviderats, faller hela korthuset med potential till människoartens undergång i förlängningen till
följd av dess då fråntagna ekonomiska förmåga att lösa våra akuta miljöproblem.

Faran i en förljugen arbetslinje
I detta samhälle där minoriteternas håglöshet redan brett ut sig, något som påverkar allt genom
en dubbelriktad kausalitet som bara föder större ångest, står största faran – den mest akuta – i att
undergångstänkandet (privat eller världsligt), sporrat av en feltolkad mayakalender och andra
talmystikens drömmerier, leder till att man inte agerar alls. Att inte handla eftersom hoppet redan
är ute, både i det stora (miljön) och (för de utslagna nollorna och minustecknen i vederbörandes
utilitaristiska plusmaximering) det lilla (våra liv, drömmar och personliga visioner om en dräglig
framtid där slavliknande makadamknackarmetoder för den fulla sysselsättningens statistiska
trollerinummer inte längre får oss att känna ett reducerat människovärde utan istället mjukhet
och förskoning), är som att gräva vår egen grav. Att tvinga ut folk av vilka majoriteten eller
åtminstone en stor del inte är redo leder i många fall till en personlig kollaps varifrån få reser sig
i tid till den man var innan (det vill säga förvisso samhällsförsörjd men frisk nog att klara sina
krämpor utan risk för att det quasivetenskapliga politiska ideologiska lapptäcket skall kväva ens
vilja att leva). Men om denna tappade livslust skulle förvandlas hos några eller många till en vilja
att slåss (på olika sätt) för sina liv och/eller principer till varje pris med fanatismen hos någon
som inte längre har något annat att förlora än sitt liv eller ingenting föder man kriminalitet,
självmördare (som efterlämnar budskap i hopp om att någon skall förstå) och potentiella
revolutionärer som springer åt fel håll. Även om de inte är många räcker det inte ens med en
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utökad polisstyrka för att ro skeppet i hamn. Fröet är redan sått och en allmän otrygghet breder
ut sig eftersom ett av budskapen uppifrån redan från början var: every man for himself. Söndra
och härska genom att samla egoister (som är ovetande om att de är det). Två olika system
förenade i ett. Söndra och samla – en i längden omöjlig polaritet som inte i det oändliga kan
bäras av dessa motstående takbjälkar för maktkoncentrationen i största allmänhet.

Metoden och illustrerande exempel
Gökungen har hittills framgångsrikt spelat på sin motståndares svaghet genom att mobilisera
kroppshållning, gester, röstläge och plausibla illusoriska argument som i själva verket är
motsägelser. ”Kan man ta hand om fyra barn kan man arbeta.” Nej. Inte om det är gränsen för ens
arbetsförmåga. Om en moder tvingas välja bort att vara en tillräckligt god förälder för att arbeta i
en lögnaktigt baserad arbetskarusell utan utväg, till slavlöner (vilket socialbidrag i realiteten är),
när enda valet är mellan arbete på dylika premisser och undergång både ekonomiskt och
emotionellt inser hon att det finns ett annat alternativ (en variation av det sistnämnda men mer
självvalt i ett avseende): ända sitt liv, göra processen kort för att förskona sina kära ett utdraget
lidande. Självmordsfrekvensen har gått upp men, om jag får citera en genial riksdagsman, ”man
kan aldrig beskylla en politik för att förorsaka självmord.” Vederbörande har tydligen glömt 30
talets Tyskland och judarnas flykt ur landet (det fåtal som hade den möjligheten), tillit hos dem
som stannade till att medmänskligheten ändå i slutändan skulle låta dem leva, ett och annat
attentat mot nazisterna, samt deras benägenhet att i större utsträckning än medeltysken ta sina
liv.

En feltolkad verklighetsbeskrivning: socialdarwinism (med mera)
Socialdarwinismen bygger på många feltolkningar av 1800talspolitiker som trodde sig kunna
tänka vetenskapligt. En del kallade sig till och med vetenskapsmän. En av missuppfattningarna är
att darwinism bygger på det naturliga urvalet som den starkes överlevnad (har man pengar från
början eller goda uppväxtförhållanden kan man förvisso kallas stark i det man har ett övertag
från början). Det handlar inte om att de inte förstår frasen ”den mest lämpades överlevnad”. De
tror verkligen att, i civilisationens tidsepok, detta är liktydigt med försprång i form av både
ekonomiskt och socialt kapital (om man så vill arv) samt att detta ackumulerats genom deras
dugliga förfäders goda gener, det vill säga att rätt person har valt rätt partner osv. Jag hävdar att
verklig styrka testas inifrån och att den som aldrig prövats heller inte kan hävda att han är stark.
Styrka att överleva mot alla odds och göra det bästa av situationen. Test på styrka kommer inifrån
och den som aldrig testats på riktigt kan, vilket jag nämnt, heller aldrig hävda styrka som ett
karaktärsdrag. Den styrka man i så fall manifesterar eller ”skryter” med är en illusion skapad på
världens teaterscen av någon som blott lärt sig spela och det hela och det enda de lär sig spela är
teater. En god chef måste givetvis besitta denna färdighet för att kunna behandla alla relativt lika
men den skall primärt nyttjas när läget är akut och dess syfte är: ingjuta mod i andra att inse sin
egen kraft och kämpa på genom att dunka dem vänskapligt i ryggen (att ge positiv energi) – inte
straffa ut folk man ansett vara blodsugare, lata människor, på samhällskroppen.
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Snedvridna instinkter i civilisationen
Problemet är till sin natur även militärpsykologiskt. Är man beredd att dö för inte bara landet
utan också för sin ledare får man ett, med reservation för det faktiskt möjliga på slagfältet,
helgjutet system som aldrig ger upp innan man bitit ifrån sig ordentligt. Detta kan omsättas i
samhällsstrukturen där man byter ut de militära variablerna till olika styrkeförhållanden för olika
individer beroende på den samhällsnivå man befinner sig på. En så kallad vis man skrev en gång:
”krig är bara politikens fortsättning med andra medel.” För mig är detta samhälle bara en
fortsättning på skolårens mobbningsmentalitet där individen drillas in i att identifiera sig med
olika grupper som sedan övergår i en anonym massa. En inlärd benägenhet som fundamentalt
vilar på spegelvända mänskliga egenskaper som i naturtillståndet mycket väl skulle kunna
beskrivas som goda men förvridits i nutiden till en konformism som föds ur den naturliga
instinkten att hålla ihop gruppen, det lilla samhället, mot ett reellt eller fiktivt yttre och inre hot.
Fast med andra medel. Konformismens slägga är så tung när den träffar och så förödande för
denna goda instinkt (beroende på hur man ser det) att den skapar sig ett eller flera offer då och
då – men inte oftast – naturligt utan anledning ur ingenting. Alla kan förvisso bli utsatta men det
är avvikarna som drabbas mest och hårdast. Detta i kombination med syndabockstänkandet (som
en spegelvänd bild av vår instinktiva strävan till det religiösa) blir till en cocktail av sprängkraft.
Gränslös girighet som spelar på systemet ”samla och konservera så att vi inte blir utan mat” ligger
som en hämsko för rättvridningen av det ekonomiska system som håller på att implodera. Det går
visserligen – för dem som överlever – att ersätta detta med byteshandel och naturahushållning
eller ett kupongsystem, men även då kan man bedriva krig och krigets potential ligger alltid
latent i ett system som också bygger på fruktan och därför ”vill” expandera om det kan. Men
hundra procent är alltid hundra procent och om någon tar för sig för mycket får andra svälta. När
det ekonomiska undermedvetandet inser att pengarna representerar värden som inte finns
(eftersom de i många stycken är psykologiska) är ballongen uppblåst utan tejpbitar. Allt som då
behövs är en nål.

Socialdarwinism och socialkonservatism
Gökungen rör sig med socialdarwinism (i grunden en missuppfattning av både begreppet social
och darwinism) blandat med inslag av socialkonservatism – ett förlitande på frivilliga insatser
från vårt dåliga samvete där staten blott skall garantera en miniminivå strax över svältgränsen
(med arbetsinsats i gengäld må tilläggas). Ett koppel på de utslagna så att de lever kvar på rätt
nivå hänvisade till frivilligorganisationer och quasimedmänniskor eller verkliga som köper sig fria
från skuld för en spottstyver. Utan dessa skulle det nuvarande systemet för de svultna på många
ställen hastigt kollapsa då instinkten att bry sig skulle resa sig mot att vi dör som flugor. Därför
tonar man både ner viss statistik (svär sig fria från skuld) och betonar den (för att skapa
frivilliginsatser och andra individuellt baserade ageranden). Det verkliga läget för oss
marginaliserade får inte tillräckligt utrymme hos något av de politiska partierna – eller så får
denna typ av avslöjande forskning inte tillräckliga ekonomiska anslag. Allt grundat på ett
havererat rättspatos som strider mot alla fakta.
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Den nödvändiga myten för maktövertagandet 2006
Myten (ty det behövs alltid en myt kopplad till syndabocken) om att vi är fuskare (antingen alla
eller bara de längst ned på samhällsbottnen eller en kombination där vi som är på väg ner är
överrepresenterade) sprids med dolda budskap men tillsammans med förklaringen att det är det
tidigare ”systemet” som gjort oss till det. Gökungen är alltså även vår frälsare i en felriktad
världsordning: ett implicit retoriskt knep som fortsätter att besvärja – han blir befriaren från synd
genom att tillgripa tvång och slaveri bortom mångas förmåga – trots att (eller på grund av att)
blott en till två procent av oss verkligen får en fast anställning, en riktig anställning (och
sannolikheten minskar med diagnos multiplicerat med antal års frånvaro från arbetsmarknaden).
Oavsett om ”lyckade” sysselsättningsgrader i illusoriskt förföriska åtgärder (här avses
lönebidragsanställning) är en tredjedel eller femtiotvå procent (i en del av region Skåne) kommer
alltför många att hamna i ett livslångt moras där olika former av ekorrhjul fastnat i det
ideologiska gungflyt. Detta vet Gökungen på förhand (han har experter som sköter tänkandet åt
honom). Personligen visste jag detta redan 2006, genom min kunskap om människor samt
förmåga att se kausala samband, trots att till och med min dåvarande egen läkare otydligt med
sluddrande argument antydde att den nya given vunnit även hans röst. Argumentet löd: ”de vill ju
i alla fall sätta er i arbete” (ordagrant).

Arbete som illusion för värdighet och värden
Ett syfte har alltid varit att minska statens utgifter och skjuta över ansvaret på kommunerna (vars
handlande man redan förutsett) som agerar godtyckligt enligt oklara verkställighetsföreskrifter,
varpå överskottet går till den viktiga delen av väljarkåren: den skötsamme arbetaren och andra.
Gökungen är säkert en väldigt skicklig pokerspelare – men knappast i schack och Black Jack. Är
man skicklig i alla tre genomskådar man en bluffmakares metoder och svagheter (om han fuskar
retoriskt). Metoden är bara ett bländverk och här används förutom den trovärdiga myten om de
lata numera även Sveriges ekonomiska överskott  (insamlat genom att ta från dem som redan
har alltför litet), det som samlas på hög utan att sättas i arbete som pengar bör till exempel
genom att skapa nya jobb i offentlig sektor  som ytterligare förstoringsglas för de förbländade:
”titta vad rätt vi gör.” Det finns dock inga pengar med värde i sig. De är materiella och fiktioner
på samma gång – ungefär som aktiepapper men med annan funktion. Det finns bara värden och, i
kronologisk ordning, är de viktigaste för artens överlevnad:
1.
2.
3.
4.

Människorna
Mat åt alla
Drägligt liv
Respekt för det lika människovärdet i handling och inte bara i teoretiska resonemang

Dessa fyra, varav den sistnämnda ingalunda är den minst viktiga utan snarare ramverket för allt
lyckat mänskligt beteende, interagerar inbördes så komplext att deras interaktionsmönsters
förklaring förtjänar en egen bok istället för mina påpekanden och halvförklaringar i brist på tid
och utrymme.
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Arbete är inget värde i sig under de omständigheter Gökungen skapat. Den konstruerade
socialiseringen är fruktlös när man i det arbetssammanhang man placeras i ändå känner sig
exkluderad. Vi blir aldrig betraktade som ”en i gänget” under arbetsträning, praktik eller
lönebidragsanställning. Vi får lägre eller nästintill ingen ersättning och att känna att man
utnyttjas (där det de facto finns utrymme för riktiga jobb) både av stat och arbetsgivare samt att
man stöts bort i viss mån av den skötsamme arbetaren med fast anställning är psykiskt
nedbrytande på samma sätt som kriget på mentalt ärrade veteraner som slutligen bryter ihop (en
del skjuter sig för pannan bokstavligen). Detta vet Gökungen genom sina experter.
Myten om att vi är fuskare hänger ihop med att ”vi inte gör rätt för oss” eller att vi saknar en
viktig samhällsfunktion. Så man uppfann en samhällsinsats med avsikt att dessutom med dess
hjälp göra Sverige konkurrenskraftigt utomlands för att jobben inte skulle fly landet i alltför stor
utsträckning. Detta genom faktisk lönesänkning i genomsnitt i form av den arbetskraftsrabatt vi
de facto utgör. Vi gör enbart rätt för oss genom att göra rätt för andra. De som har att tjäna på vår
fastspikade underlägsenhet. Om Det Nya Arbetarpartiet är vår politiska religion och Gökungen
vår Messias kan jag försäkra att det enda maktens trollerikonstnärer korsfäst i sin strävan att
omforma samhället till det feodala inte är sin Gud utan sin egen Medmänsklighet.

Arbetskraftsrabatten och dess effekter
Det finns gott om arbete (särskilt inom vården) men det kräver en omdefiniering av begreppet
ekonomiskt värde (utan att gå den enkla vägen à la kommunismens diktatur!). Men arbetslinjen
med rabatterade löntagare (ty det är vad vi är) har exakt motsatt effekt i relation till vad den
hävdar; sjuka som kostar arbetsgivaren mindre eller ingenting cirkuleras runt som spelkort. De
unga bjuds inte in eller inte på likställda villkor därför att arbetsgivarna inte vill betala
marknadspris för arbetsinsatsen då de inte behöver. Pengar luktar om man torkar sig i den
intellektuella röven med dem! Här finns många alternativa förklaringar till hur det gått så här fel
(och felet kommer att visa sig långsiktigt farligt med denna förlorade generation av unga). En är
att Gökungen eller hans experter eller rådgivare eller allihop inte har tillräckligt hög IQ för att
begripa det mest fundamentala i samhällspsykologiska och nationalekonomiska kausalitetskedjor.
En annan är att det är en kallt beräknande balansgång men att de spelar med vår långsiktiga
ekonomiska bärkraft som insats. En tredje är att de helt enkelt bara är ondskefulla ur ett
subjektivt vänsterperspektiv. Hur man än väljer att förklara missförhållandena kommer man inte
ifrån att människor med fysiska hinder drabbas även av psykiska (och i mindre grad även vice
versa) vilket gör dem till än mer osannolika hästar för vinstspekulanterna på arbetsmarknadens
V75lopp. Förlorat hopp är en faktor som lyser igenom på arbetsintervjuer samt mal ner deras
vilja att försöka. Men de är för friska (regering och riksdag har ju ändrat på definitionen av sjuk
något de knappast har spetskompetens att avgöra) för att pensioneras (vilket hade varit
värdigare). Fullt friska ängslas medvetet eller omedvetet: om jag blir arbetslös går det åt helvete
med resten av livet ty socialbidrag hotar med den psykologiska tyngden av en bödel.
Den logiska slutklämmen för tillräckligt många medborgare är att stå med mössan i hand hos
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Socialförvaltningens partiella psykopati, tvingas till betalningsanmärkningar och varje månad
darrande hoppas på att ”soc” inte är så lojt eller underbemannat att dess anställda missar att
betala ut den nådiga allmosan i tid. Ack hur långt driver inte rättvisans förkämpar sitt nit för
samhällsordningens vidmakthållande!

Lögn och legitimitet
Jag anser inte att en lögnaktig regering är legitim, oavsett partifärg. Om Regeringen bryter det
moraliska och underförstådda Samhällskontraktet så gör även samhället det i stort. Skall då
medborgarna känna att de behöver uppfylla sin egen del av det? Moral är nyckelordet i dubbel
(militär och laglydande) bemärkelse. Ett stabilt samhälle bör vila på grunden av tillit mellan de
olika hierarkiska nivåerna. En god chef eller regering skall hålla ut ett paraply när det regnar –
inte dra undan det och fundera över vem eller vilken som har ett eget paraply i en
urgallringsmekanism som än så länge inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i medierna.
Skall, om gruppen tar handen ifrån en, man fortsätta att jaga för dem som inte ger nånting i
gengäld?
Avslutningsvis: om lagen om förbud mot rökning på allmän plats går igenom tänker jag fortsätta
röka (den enda lag jag tänker bryta mot) detta till trots så länge ingen besväras av det (en hänsyn
jag alltid tar ändå). Vidare tänker jag torka mig i arslet med böteslapparna på samma sätt som jag
kommer att torka mig i arslet med Gökungen vid hans framtida valförlust.
 Claes Erik Rångsö
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Månadens Humor
Vilket djur är coolast?
Svalan

Vilked djur är elakast?
Taskmörten

Vilket djur lämnar festen sist?
Gåsen

Var kan man köpa kor
billigast?
Korea

Vilket djur mår sämst?
Moskiten
Vilket djur är störst?
En orm
Vilket djur är mest generöst?
Geting
Vilket djur ser bäst?
Zebra
Vilka djur fattar snabbast?
Hajar
Vilka djur är det mest synd
om?
Myrstackarna
Vilket djur går sämst?
Gorilla

Vilket djur vet mest om skor?
Kängurun
Vilket djur fryser mest?
(S)köldpaddan
Vilket är det mest politiska
djuret?
Val
Vilked djur kan hoppa högre
än ett hus?
Alla  hus kan inte hoppa
Vilket är det plattaste djuret?
Flatlusen
Vilket djur tycker om att spela
schack i träd?
Schackalen
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Erbjudande om deltagande i studie
vid Lunds Universitet
På morgonmötet torsdagen den 7 juni var

uppgifterna begär att de skall förstöras

Jenny Hultqvist här på fontänhuset för att

tidigare. Den som deltar kan även begära ut de

informera om ett forskningsprojekt som hon

uppgifter som lagras om henne samt begära

deltar i vid Institutionen för hälsa, vård och

att eventuellt felaktig information korrigeras.

samhälle på Lunds Universitet. Projektet får

Dessa rättigheter regleras av

finansiering av Vetenskapsrådet och är helt

Personuppgiftslagen (PuL). Om man väljer att

fristående från andra myndigheter och vård

avsluta sitt deltagande i studien i förtid (om

givare. Syftet med projektet är framförallt att

man t.ex. inte kommer på uppföljningsmötet)

förbättra rehabiliteringen för personer med

kommer de uppgifter som redan finns att

psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

bevaras såvida man inte också begär att dessa

Projektet är ämnat att utmynna i en sam

skall förstöras. Uppgifter som kan återfinnas i

manställning av de frågesvar man fått samt

de rapporter som kommer publiceras för

vetenskapliga artiklar i ämnet. Studien

allmänheten är övergripande information om

kommer till skillnad från många andra att

kön och åldersfördelning på de personer som

hämta information från verksamheter styrda

deltagit i studien.

av brukarna, eller medlemmarna. Medverkan i
studien innebär att man fyller i formulär

Om du är aktiv i Lunds, eller Malmös

angående sin nuvarande sysselsättning, sociala

fontänhus verksamhet samt lider av psykisk

relationer och sin syn på sig själv och sin

ohälsa kan du delta i studien. Anmälnings

sjukdom. Frågorna besvaras tillsammans med

blanketter finns på Lunds Fontänhus, man kan

Jenny som handleder och kan svara på

också kontakta:

eventuella oklarheter i frågeställningen. Detta
kommer att ta mellan 30 och 45 minuter plus

Jenny Hultqvist

en paus om deltagaren önskar det. Det

jenny.hultqvist@med.lu.se

kommer även att vara ett uppföljningsmöte

072509 10 90

med samma frågor efter ett år.
för att anmäla sitt intresse att delta.
De uppgifter som samlas in under intervjun
kommer att förvaras säkert så ingen obehörig

 Kristoffer

kommer att få tillgång till dem. De som är
behöriga är endast de forskare som deltar i
projektet. Uppgifterna kommer att lagras
åtminstone tills projektet är färdigrapporterat
om inte den som deltagit i studien och lämnat
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Statistik och aktivitet, juni 2012
Ett öppet sommarhus

Medlemmar och aktivitet

Här sitter jag och Niklas och försöker troget få
ordning på måndagens statistik och vår klad
diga loggbok. Har han blivit medlem ännu?
Vad står det där; Bruno eller Brunetta?
Woopps allt försvann, skit! Vi glömde spara!
Ungefär så där kan det låta en sensommar
eftermiddag här på Fontänhuset. Och medan
vi sitter här och avstår från Lommabeach så
är det en del Fontänare som är ute och gör
”sommar Sverige” och vi konstaterar att det är
ett visst sommarlugn över huset. Lite färre
besökare än vanligt samtidigt som det trillar in
en del nya besökare. Andra verksamheter är
stängda och Fontänhuset får en ännu viktigare
roll.

Vi börjar nu närma oss 40 medlemmar i huset.
Det känns verkligen häftigt! Nu på sommaren
får vi också hoppa runt lite på de olika
enheterna för att få stället att gå runt under
semestrar! Detta har absolut sin charm. I dag
slutade det med att terapeuten Cissi som var
här på besök fick göra brunsåsen. Vi tackar
varmt för detta ^^. Under juni har huset haft
närmare 300 besök totalt och av dem är runt
240 besök gjorda av personer i verksamheten.
På Fontänhuset är det just nu manlig
dominans, då det är c.a. 15% fler grabbar här.
Detta kan dock variera från månad till månad,
förra månaden var det faktiskt tvärtom! Så
come on girls!! Nästan hälften av dem som
kommer hit dagligen äter här och på
midsommar var det runt 10 personer som
firade med sill, nypotatis, jordgubbar och
solsken!

Trevliga gäster och besökare
Vi har under denna månad haft runt 10 studie
besök som varit på en eller flera personer.
Bland annat så hade vi ett spännande möte i
början av månaden tillsammans med Skånes
andra Fontänhus och Region Skåne. Vi bjöd på
långkok och diskuterade vardagen ute i våra
hus samt det fortsatta samarbetet med
Regionen. Vid ett annat tillfälle hade vi gäster
från RSMH, IFS och Månteatern. Vi satt ner
och pratade om ett blivande teaterprojekt.
Denna månaden har vi också haft över 30
besök av potentiella medlemmar. Ni är alla så
välkomna och vi är glada att ni hittat till oss
på Lunds Fontänhus.

Bakom tangenterna: Matilda och Niklass
Lycka, frustration eller både och?
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Kontakta oss
Adress:
Kävlingevägen 15
222 40 LUND
Man kan ringa till oss:
04612 01 95
eller skicka epost till:
info@lundsfontanhus.se
Vi har öppet
9:00  16:00 på vardagar
även under hela sommaren

Du kan stödja Fontänhusets verksamhet genom att bli stödmedlem.
Då får du hem varje nummer av Fontänbladet, som ges ut en gång per månad

Kostnad:
Privatperson:
Företag, etc.:
Autogiro:

200 kr/år
1000 kr/år
100kr/mån

Organisationsnummer:
8024564893
Bankgiro: 4923801
Plusgiro: 6057806

Styrelsen för Lunds Fontänhus
AnnCharlotte Ardermark
Arne Bojesson
Björn Anders Larsson
Kerstin Hedelin
Mats Olsson
Sonja Lindlöf
Tytti Kasankin
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Tack till våra stödmedlemmar

Advokatfirman Hedelin AB

Ebba Fischer
Caroline Sverdrup
Pia Althin
Therese Karlsson
Eva Miles
Karin Rattén
Gunnel Börjesson
AnnChristine Engdahl Olesen
Sverker Oredsson
Rosa Skuladottir
YingSum Tsui

Eva von Boer Lindskog
Cecilia Larsson Glowacki
Per Torell
Jonas Eberhard
RSMH Mittpunkt
Siw Hult
Eva Skandevall
Gert och Gun Birgersby
Martin Stensson
Robert Nord

Samt ett Tack till Lunds Fontänhus Styrelse, alla våra samarbetspartner
och till alla andra som vi säkert har glömt...

