Rasismen i Lund: Vänsterns kulturrasism
Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Lund vill att kommunen skall bli en fristad för
flyende kulturarbetare. Borgarna mumlar om att det är fel att särskilja folk. Den vanligtvis
högljudda kultureliten, som kan läsas i lokaltidningen Sydsvenskan, är tyst. Förutom en
lokalredaktör som anser initiativet vara självklart.
Se bilden framför er. Flyktingarna kommer med tåget till Lund. På perrongen står en
representant för vänstern och kultureliten i Lund. Det är en avskiljare. Personens uppgift är
att identifiera de som har så mycket kulturvärde att de kan få en fristad i Lund. De får stanna.
De andra får åka vidare.
Jag tycker mig sett den bilden tidigare. Då fick de utan tillräckligt värde gå mot skorstenen
till, medan de andra fick gå till barackerna.
I Lund råder kulturrasism, där kulturvärdet är överordnat människovärdet. Lund har tidigare
utmärkt sig med rasism, där studenterna under 30-talet inte ville ta emot judarna. Då ville man
avskilja judarna. Nu reser sig återigen den äckliga, sura lundensiska rasismen upp ur gyttjan,
där den legat dold, men där den också har förändrats. Men en sak har den bevarat. Den
utesluter de mindervärdiga. De med svagt kulturvärde.
Jag bryr mig inte så mycket om den lundensiska elitens förvrängda människobild och murkna
lokalredaktörer på lokaltidningen som skapar och hyllar en elitistisk människosyn.
Däremot blir jag uppbragt, och uppriktigt ledsen, men också förvirrad, när de som borde stå
främst i värnet om människovärdet, sviker.
Den lundensiska socialdemokratin sviker sin ideologi. Man har raderat ut det mest
grundläggande i svensk socialdemokrati: ” Det goda hemmet känner icke till några
privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.” (Per-Albin Hansson,
1928).
I det onda Lundensiska elithemmet finns gullungar. Där gör man skillnad. Där mäts
människan i kulturvärde, inte i människovärde.
Där får journalisten och författaren stanna, medan snickaren får åka vidare. Skribenten Paulus
får stanna, medan snickaren Jesus får åka vidare. Så ser den lundensiska kulturrasismen ut.
I Lund förkortas numer Socialdemokraterna SD.
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