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Äntligen ärdet över
– fotbolls-EM
Äntligen är fotbolls-EM över. Äntligen kan den sekteristiska stämning som
piskats upp i landet kring evenemanget avta. Liknande hysteri har jag bara sett i
krigsdrabbade länder: människor har gråtit av lycka och sorg, stannat hemma
från jobbet och gatorna har tömts för att alla indoktrinerat samlats runt teveapparaterna. Medge att det finns något frikyrkomötesaktigt över det hela.
Naturligtvis finns det överhuvudtaget inget egentligt syfte med att spela fotboll: som Fredrik Lindström sade när han sommarpratade i P 1 för några veckor
sedan så är det intellektuellt sett en helt meningslös lek. Om någon från en
annan planet hade sett en fotbollsmatch hade den säkert undrat varför människor ivrigt sprang omkring och jagade ett runt objekt som de försökte sparka in
i nät.
Det leder ju ingenstans att vinna en fotbollsmatch: varken en slutprodukt
eller några kvarvarande effekter skapas förutom att det ena laget enligt
reglerna har ”vunnit”. Man skulle kunna se fotbollen som en slags symbolik
över hur meningslös vår tillvaro är – hur vi ägnar våra liv åt att slutföra projekt
och arbeten som inte har någon annan mening än den vi människor skapat åt
den.
Samtidigt fyller fotbollen mängder av undermedvetna och psykologiska syften i vårt samhälle. Jag tror att Sverige är ett land där vi inte tror på särskilt
mycket längre. Religion, politiker, auktoriteter och andra förebilder har långsamt devalverats och förlorat respekt hos folket.
Därför behöver vi något att brinna för, elda upp
oss över och hoppas på. Vårt fotbollslag, några
vanliga killar som vi egentligen inte har någon
relation till över huvud taget, förvandlar vi till
hjältar som vi stundvis dyrkar. Det känns bra för
oss att ha några gediget goda gestalter att lyfta
upp.

FOLK SOM I VANLIGA FALL KNAPPT
MÄRKER ATT DE
LEVER I SVERIGE
ELDAR UPP SIG I
HYSTERISK PATRIOTISM.

Köpstoppet
i omsorgen
får liten effekt
HÄSSLEHOLM. Köpstopp
råder för närvarande
inom omsorgen i Hässleholms kommun. Men i
praktiken innebär det
knappast någon besparing.

Omsorgsnämnden fattade
beslut om köpstoppet vid
sitt senaste sammanträde,
den 18 juni, som ett led i
försöken att få bukt med
sina skenande underskott.
Verksamheten har många
gånger tidigare drabbats av
köpstopp, men då senare
under året.

Nu gäller att alla inköp ska
godkännas av respektive
verksamhetchef. Totalt fyra
chefer ska besluta om inköpen istället för att varje
enhetschef, exempelvis på
varje äldreboende, själv
ansvarar.
– De behöver givetvis inte
fråga om varje småsak, säger
Eva Hermansson, verksam-

hetschef för hälso- och
sjukvård, som hittills inte
sagt nej till någon förfrågan.
Hon tror inte att köpstoppet ger någon stor effekt.
– Ingen jätteeffekt, men
kanske en signaleffekt att
man måste vara mer restriktiv med inköp och inte ligga
på stora lager.

De enhetschefer på särskilda boenden och inom
hemvården som Norra
Skåne haft kontakt med har
ungefär samma uppfattning.
Köpstoppet påverkar dem
inte särskilt mycket. Inte
heller direktivet om restriktivitet med vikarier.
– Vi köper bara det som
behövs för verksamheten
och vi har så låg bemanning
att vi i regel måste sätta in
vikarie när någon blir sjuk,
säger Lotta Nygren Bonnier
på Nybo i Bjärnum.
Kerstin Lundahl på Solgården i Hästveda betonar
också att det inte går att ge

avkall på kvalitet och säkerhet.
– Men vi kan ibland låta
bli att ersätta personal och
tillfälligt vara en kort vid
akut sjukdom, säger hon.

Politikerna vill inte använda ordet köpstopp.
– Vi var eniga om att inte
kalla det köpstopp, säger
John Bruun(fp), ordförande
i omsorgsnämnden. Det
handlar om att vi bara ska
handla det vi måste tills vi
fått koll på ekonomin. Inga
stora investeringar alltså. En
del verksamheter köpte in
både nya datorer och skrivbord efter de datorutbildningar vi hade under våren
och det var inte så bra.
När det gäller vikarierna
menar han att enhetscheferna måste se över om sjuk
personal kanske inte alltid
behöver ersättas, exempelvis om en vårdplats tillfälligt står tom.
Berit Önell

Under fotbollsmatchen får spelarna bli mer

djur än vad de någonsin annars tillåts vara i vårt
samhälle. Som Fredrik Lindström sade i sitt
radioprogram så är vårt samhälle alldeles för uppbyggt på rationellt tänkande och systematisering
för våra känslobaserade urtidshjärnor.
I själva verket är vår förnuftshjärna, neocortex,
bara en slags coach för vår känslohjärna, och
borde inte låtas ta så stor plats som den gör. I en
fotbollsmatch tillåts man sluta tänka och gå på
instinkt och känslor i stället, något vi uppenbarligen har ett stort behov av.
Dessutom har vi inte haft något krig med en intressant yttre fiende i Sverige
på länge, vilket medfört att vi inte haft någon att vara arga tillsammans på. Det
finns inget bättre för en nations sammanhållning än att ena den mot en gemensam fiende. Och se där, de andra ländernas lag inträder på spelplanen och vi
sätter lyckligt mordiskt tänderna i hatet. Folk som i vanliga fall knappt märker
att de lever i Sverige eldar upp sig i hysterisk patriotism.

De Markoolio-EM-låtar som används för att pådriva den nationalistiska
stämningen har samma effektfulla, ärofulla ackordföljder som i pampiga krigskampsånger. Att dricka alkohol under matcherna legitimeras enkelt: det är ju
bara en social ritual. Vi uniformerar oss i blått och gult och känner oss för
några timmar så solidariska med vårt svenska kollektiv att vi nästan är beredda
att dö för vårt land.
Jag läste en artikel i SvD för några veckor sedan som handlade om att fotbollsmatcher är det enda tilllfället i vårt könsrollsbundna manschauvinistiska
tidevarv då män tillåts gråta. Och det stämmer faktiskt: när Sverige förlorar och
på begravningar är nästan de enda tillfällena då det räknas som accepterat för
män att visa känslor, för då gör man det över en urtidsmanlig ritual. Det är synd
att det är så.
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Isabelle Ståhl är 20 år gammal och kommer från Ängeholm. Hon studerar nu litteraturvetenskap i Lund.
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Bertil Nilsson bygger en fin stengärdsgård ut mot vägen med hjälp av Andreas Nilsson.
Foto: KRISTIAN PEDERSEN

Stenigt pyssel i trädgården
RÖKE. Under sommaren
lägger många ned åtskilliga
timmar på trädgårdsarbete.
Bertil Nilsson i Äljalt har
snart en ny stengärdsgård i
utkanten av sin trädgård.
Stenarbetaren Andreas
Nilsson har tillsammans
med en sommarjobbare

arbetat i snart två veckor
med att färdigställa den. Byggtekniken beror på om
det är natursten eller
sprängsten. Den senare kan
man bearbeta mer själv när
den inte passar, berättar
han.
På baksidan av gården har

Bertil Nilsson fler gamla
stengärdsgårdar men nu har
allså drömmen om en på
framsidan av huset blivit
verlighet.

Annika Ahlberg

