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1966 sjöng Pete ”I may be right, I may be wrong,
Seeger för att få Bring ‘em home, bring ‘em home.
hem amerikan- But I got a right to sing this song,
ska trupper från Bring ‘em home, bring ‘em home.”
Vietnamkriget.
På andra sidan jordklotet pågick ett krig där amerikanska trupper dödade och dödades. På andra
sidan. Mina handlingar sträcker sig över jordklotet,
från väst till öst, nord till syd. Jag orkar inte, kan
inte, ta in hela världen i varje beslut; samtidigt vet
jag att mina beslut påverkar världen.
Varje gång jag köper en ros eller en kopp
te är jag del i en världsomspännande kedja av människor. Ibland kan ansvaret paralysera. Rädslan att
bli ännu en västerlänning som tror sig ha svaret; må
det så vara Jesus eller en toppstyrd fördelningspolitik. Eller ännu värre; rädslan att vara ännu en som
inte gör något.
”We can’t afford to give up or despair”, säger en
man från den kenyanska kommissionen för mänskliga rättigheter, när jag frågar honom hur han orkar
fortsätta kämpa. Jag har råd att förtvivla. Det är en
lyx som är förunnad mig. Jag avstår gärna.
Kanske finns nycklar i Jesu ord i Matteusevangeliet: ”Där två eller tre är samlade i mitt
namn är jag mitt ibland dem.” Ibland fastnar vi i
den magiska betydelsen av Jesu namn; att det är
just namnet som frälser. Kanske vill Jesus säga
något om vad som händer när vi samlas, två eller
flera.
Här bor människor som drabbats av konflikter i sina hemländer och vet vad som behövs för
att just deras familj ska få ett drägligt liv. Här bor
fd soldater som vet vilken skada svenska vapen orsakar. Här bor konstnärer. Här bor papperslösa som
organiserar sig för rätten till lön, vård och skola.
Här bor brevbärare. Här bor kvinnor som trotsat
dödshot för att starta kvinnojourer.
Ja, vi har svaren i Sverige. De lever mitt
ibland oss. Bring ‘em home.
Erikka Chapman, Redaktionen
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Om hemlängtan.
Och platsen där
man kan rulla sig
i klöver om somrarna och springa ikapp med
dansande löv om
hösten.
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Landet som

lovar för mycket

text: Kristoffer Moldéus illustration: Frida Yngström och Staffan Hjalmarsson
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S

verige är känt utanför
Sveriges gränser för att
vara ett slags paradis.
Ett välsignat land av guld och
gröna skogar. Ett land med
ett välfärdssystem som fungerar och där alla har det bra.
Det påminner om det Amerika som Karl-Oskar och Kristina flyttade till under utvandrarnas tid på 1800-talet.
Gräset är grönare på andra
sidan och Sverige är gräset,
och grönare, om ni förstår.
Det vore ju fantastiskt om
Sverige vore paradiset, men
så är det inte. Visst det finns
invandrare som har det bra
och där allt fungerar som det
ska och integreringen går
som smort. Det är inte där
problemet ligger. Problemet
ligger istället i att Sverige
inte är redo för det man säger
sig vara redo för.
Nej, jag menar inte att Sverige ska sluta ta in folk från
andra kulturer, det jag menar

är att vi måste anpassa Sverige till det samhälle vi vill ha,
alltså det mångkulturella.
För visst vill vi ha ett sådant
samhälle?
Eller är det så att vi bara
säger så för att det är PK och
istället smygröstar på SD när
det tränger på och jobben
försvinner?
Jag vill iallafall ha ett mångkulturellt Sverige! Jag vill ha
ett Sverige där man kan lära
sig om religionsdialog bara
genom att gå genom stadens
centrum. Jag vill ha minareter
och klocktorn om vartannat.
Jag vill ha ett samhälle där
människors olikheter är till
deras fördel, inte till deras
nackdel.
I det Sverige jag vill se ska
det ta max en till fyra veckor
att få ett personnummer, precis som Skatteverket säger.

I det Sverige jag vill se ska invandrare inte bli förnedrade
av sina arbetsförmedlingshandläggare.
I det Sverige jag vill se ska
alla bli bemötta med samma
respekt oavsett om personen
kommer från Burträsk som
Stalowa Wola i Polen. Detta
med bemötandet är viktigt
och inte minst är det viktigt
i en tid som vår där extremhögern går framåt och förbjuder minareter nere i Europa
bara för att man egentligen är
fobiska mot islam.
Vi måste leva i harmoni med
varandra och lära oss att lyssna på andra oavsett ursprung,
kultur och traditioner.
Då och endast då kommer
Kärleken att segra i världen
och DÅ kan vi nå vårt mål att
leva i fred med varandra.
Frid vare med er!
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Hemlängtan
J
ag längtar hem, men jag vet
inte vart. Till en plats där
man kan rulla sig i klöver på
somrarna och springa ikapp
med dansande löv om hösten.

Jag tror att längtan efter
Hemmet är en del av det
moderna tillståndet. Vi söker
någonstans efter det höga,

rena,
obefläckade.
Samtidigt lär världen oss
tidigt att inte umgås med
sådana banala fantasier. Vi
blir aldrig tagna på allvar om
vi uttrycker vår längtan i så
enkla, så ”drömska” termer.
Men den kommer till uttryck
ändå, för alla bär vi nog på
den i hemlighet.

text: Mattias Irving illustration: Michel Droetto

6 | Kriss 2010

Det modernas fasader är alltid stål och glas. Det moderna tål inte att vi ser vad som
finns där inne, det vill bara
visa upp den perfekta ytan.
Skyskrapor av glas återspeglar himlen. De förkroppsligar på det viset drömmen om
att föra ner det himmelska
till jorden, drömmen om det
perfekta tillståndet. Också
det en hemlängtan.
Men är hemlängtan verkligen detsamma som längtan
efter det ideala tillståndet?
Ett suktande tillbaka till
Edens lustgårdar? Vi vet inte
så mycket om det ideala, annat än att allting är bra där
och att det är något annat än
den ”världsliga jämmerdalen”.
Dessa glasfallosar som dominerar den urbana stadsbilden
vittnar i mina ögon inte om
det världsligas makt, utan de
är tvärtom symboler för den
mest djupgående, systematiserade världsfrånvändhet som
människan någonsin skådat.
Vårt hem är här, på denna
plats. Det har alltid funnits
här. Vi bor alla under samma

blåa tak, men ändå känner vi
oss vilsna. Jag längtar hem,
fastän jorden bär varje steg
jag tar lika säkert som alltid.
Men detta klöverfält, dessa
dansande löv, så fria verkar
de att jag känner mig främmande för dem.

“För att bli till en
fullfjädrad samhällsvarelse måste jag
först bli hemlös.“

Det moderna tillståndets
ideal är världsfrånvända. För
att bli till en fullfjädrad samhällsvarelse måste jag först bli
hemlös. Först då, när jag står
vilse och utan kompass kan
jag fås att tro att det kan finnas krig som skapar fred, att
ekonomiska intressen måste
vägas mot ekologiska, att jag
kanske har mer rätt än andra
arter till livet här på vårt blåa
stoftkorn i rymden.

na. Och Che Guevara säljer
mycket tröjor. Alla goda idéer
verkar kunna förvanskas,
bara de får marinera tillräckligt länge i den kapitalistiska
logiken. När också revolterna
kommersialiseras så får de en
plats inom systemet. Till sist
blir de en bärande del av systemet självt.
I denna värld skimrar alla
sanningar av polermedel och
alla lögner är vackert paketerade, varje nej är ett förklätt
ja och varje ja är en tom slogan. Vi söker det höga, rena,
obefläckade, medan vi simmar i ett parfymerat hav av
sump, tjära och blod. Vi irrar runt i vår egen farstu. Vi
längtar hem, samtidigt som
vi smeker dess väggar med
tända facklor.

Vi har kanske förlorat förmågan att säga nej. Kapitalismen
förstår bara att antingen hylla
eller osynliggöra. Nu står det
”nature’s best” på godispåsarna och Röda Korset bedriver
reklamkampanjer i juletider7 | Kriss 2010

Cut roses and women rising
gender equality in Kenya not only a Kenyan issue
text & illustration: Erikka Chapman

What does buying a bunch of roses in a local supermarket have to do with gender equality in Kenya?
The history of women’s liberation stretches from the colonization of a country to the organisation of
local women fighting for the right to their own body, and better labouring conditions.

Also published in Mozaik

W

hat we are fighting is
a balance of power,
says Kamanda Mucheke who
has worked for many years at
the Kenyan National Commission for Human Rights,
KNCHR.
- In all positions of power
there are men, men, men.
The position of women in the
Kenyan society is changing.
It is a slow process, showing
how the feminist struggle
ranges from the structures of
poverty through labouring
conditions to the very skin
that forms the female body.
It was the insight that his sisters and fellow citizens were
lacking the freedom he had,
that prompted Mucheke to
complete his work in marketing research and devote
himself to working for human rights.
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- The woman’s place was the
kitchen, the garden and the
bed. Period.
He wants gender equality
and has risked his life to fight
for it.
The equality Mucheke fights
for goes deeper than wanting
equal positions for men and
women. He points at structural problems that force
a huge part of the Kenyan
population to live beneath
the poverty line.
- The national wealth of the
country is in the hands of very
few people, says Mucheke
and speaks of the land problem that should have been
solved when Kenya became
an independent state in 1963.
The land that was claimed by
the British when Kenya was
colonized in 1895 was not
returned for free, but sold;
and since the wages that had

been paid by the British were
low, or nonexistent, few had
money to buy. Since 1963 the
landless have increased, and
a huge part of the population lives in slum areas with
no water, electricity or infrastructure.
This poverty is a time bomb,
Mucheke explains, that explodes in the kind of violence
seen following the elections
in 2007. Shootings and disappearings were blamed on
criminal gangs, but evidence
presented by the UN Special
Rapporteur on extrajudicial
executions, Philip Alston, has
shown that the police and
politicians were responsible.
Mucheke knows that because
of his work in the KNCHR,
to uncover these violations
against human rights, his
life is in danger. Since the
release of the reports by the
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KNCHR and the UN, two of
his colleagues have been assassinated.
The poverty and the problems
it produces, such as criminal
gangs, has a profound impact
on women, as gender issues
are low on the priority list of
the government.
Fighting against torture is
an important issue for the
Human Rights Commissioners. One of the most
widespread forms of torture
against women is the practice
of female genital mutilation,
FGM. FGM includes all
forms of injuring or cutting
the external female genitals
for nontherapeutic reasons.
Depending on how much
tissue is removed the procedure can be classified into
three different types; where
type three is the most severe
10 | Kriss 2010

and includes excision of all
external genitals, and a narrowing of the vaginal opening, leaving only a small hole
for menstrual blood and urination. This is often done under poor hygienic conditions
and without anaesthesia. The
ritual is a cultural one, not
a religious, and is practiced
by Muslims and Christians
alike. The procedure varies
from community to community, and some communities
do not practice it at all. For
those that do, it is foremost
a rite of passing into adulthood. It is by many practitioners considered important
for becoming a good woman,
and many young women feel
that it is a necessary part of
coming of age.
- If you aren’t circumcised
you loose your friends, says
Kamanda Mucheke.

The peer pressure is huge,
and following the ritual
comes the expectation to get
married. After circumcision
a girl is considered a woman,
which means that girls age
twelve are married and leave
school.
FGM has been banned
through the ‘Children’s Act’
passed 2001 and the ‘Sexual
Offenses Act’ passed in 2006,
and parents and practitioners can be brought to court.
The main way of stopping
the practice though, is by informing people of the physical dangers of FGM and its
violation of the human rights.
- We need the grass root organisations to take the law
from Nairobi out to the grass
root level.
One strategy has been replac-

ing the rite of circumcision
with alternative rites of passing into adulthood. Instead of
knives, songs and dances are
used – and career advice and
information on sexual health.
Girls are invited to a gathering with teachers, counsellor,
sexual education experts, career experts, pastors or Muslim leaders and human rights
experts, for one or several
weeks. Here they also meet
circumcisers who have now
denounced the practice and
work with informing others.
When parents and relatives
are informed and included
in the process this rite can
be an effective way of stopping the practice of FGM. It
is a balance maintaining the
traditional rite of becoming
a woman, while in the same
time empowering women.
The traditional role of a
woman does not allow full
freedom to ones own body
and life.
The alternative rites are not
perceived positively by supporters of FGM, and in some
places have provoked circumcision to be done at earlier ages. Changing people’s
attitudes does not happen
through one strategy alone.
- I go to radio shows every
other day, says Mucheke.
Radio is a cheap way of running media campaigns. It
reaches many as it is affordable even in poor areas. News-

papers and TV are other ways
of spreading information.
The situation for women
workers in Kenya is not only
a local issue. There is a hard
pressure from European
countries on Kenyan producers to deliver products at
a high quality to a low price.
Many consumers do not
know in what conditions the
products they buy have been
produced, and when asking
the multinational companies
the answer most often refers
to their policies.
On the paper large companies have strict policies regarding working conditions
for their employees, but the
question remains to
what degree these
are being followed.
According to Kamanda Mucheke
investigators
are
not allowed into
greenhouses. The
reason is said to
be the risk of contaminating
the
plants with diseases; a problem
that in other places
is solved by special
clothes for visitors.
-They tried to stop
us with guards and
big dogs, but we
said: The only way
to stop us is to
shoot us before we
reach the door.
Inside the green-

house Mucheke and his colleagues visited, they met
women who had become
sterile from the chemicals
they were exposed to. They
told of long shifts, up to 48
hours, and low wages that
forced them into a position of
dependency. If they became
pregnant they lost their job.
Many also reported that they
had been sexually abused by
employers and work leaders. Mucheke refers to the
cut roses from these farms as
‘blood roses’.
Secret filming by the nonprofit consumer organization Food & Water Watch
confirms the picture of poor
working conditions and dan-
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gerous chemicals. Their report on Lake Naivasha and
the flower industry around
it shows that the problem is
huge. Not only does it concern the 50 000 workers in
that area, it is also an environmental problem as the
chemicals are poisoning the
water of Lake Naivasha.
A Swedish greenhouse owner who imports cuttings from
Kenya says he fully trusts that
the multinational company
he works for ensures good
working conditions in the
Kenyan greenhouses,
but he cannot say straight out
what guarantees are in place
regarding the conditions. He
explains that if a producer
cannot deliver when an order is due, because of a plant
disease or insect infestation,
the producer doesn’t get paid.
This puts a hard pressure on
the Kenyan plant producers.
The Fair Trade label is one
possible way of assuring a
more secure and environmentally friendly production,
ensuring social security for
workers. This is not automatically the case. According to
the report from Food & Water Watch, workers’ riots due
to poor working conditions
have existed at least at one
big Fair Trade company. In
that particular case the Kenyan Industrial Court ruled in
favour of the company, which
raises the question how reliable the court system and

government permits are in
protecting workers rights?
The first Christians to arrive
in Kenya did not oppose the
violence used against the native people. Mucheke says:
- Colonists came with two
weapons: the Bible, and the
gun.
The fear of repeating history
and bringing ‘answers’ from
the outside sometimes stops
people from helping. But it
isn’t ‘answers’ that are needed.
It is money.
Mucheke is hopeful when
speaking of the changes that
are happening.
- We can’t afford to give up
or despair.
He encourages everyone
who can to financially support Kenyan people leading
local initiatives. Grass root
organisations have the possibility of running projects
outside the big cities, and it
is the people who have grown
up and lived in a place that
know what needs to be done.
Especially the anti-FGM
movement is dependent on
local people.
Many prefer donating to
large organisations, as these
are seen as more trustworthy.
As these organisations often
work with disaster situations,
or project situated in large
cities, less prioritized areas
are left without resources.
There are always problems
with corruption and money being stolen, Mucheke

agrees, but the solution is not
to stop funding. Demanding
documentation of how the
money is being used, and dividing payment into smaller
amounts, are two ways to
make sure the money reaches
its goal.
Funding media campaigns is
also of importance. Another
way of actively taking part
in the work is facilitating exchange programs that help
people share their experiences.
One way of directly protesting against unfair work conditions is through helping
companies label their products with the ‘Unfairtrade
Logo’. It is the creation of
Jeremy Williams and his
brother, who through their
blog, Make Wealth History,
raise awareness of how consumption affects people and
the environment. Living in
the UK they join in projects
for a more sustainable way of
living, and encourage others
to do the same. Taking stand
in their Christian faith they
declare: “Our wealth is often
based on others’ poverty and
on the exploitation of the
earth. So what we’re against
is really inequality and greed.”
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Vi flytt int’

- åtminstone inte i fantasin
text: Linde Lindkvist foto: Jennie Wadman

“V

ad ska du göra i
Nyåker”, svarade min
mamma när jag sade att jag
ville flytta till New York.
Jag gick på gymnasiet och
var full av bitterhet över att
vara uppväxt i en liten by
utan tunnelbana, små rökiga
klubbar och espresso (sic).
Mamma hade återvänt hit
med oss efter fler år av fläng
på Västkusten och i Mellanöstern. Hon hade någonstans på vägen lärt sig hur
man avslutade diskussioner.

Lindgren. Jag har till och
med funderat på att skaffa en
sådan där gul pin där det står
”Vi flytt int’”.

Ett par år senare packade jag
otåligt mitt bohag på ett släp
med riktning söderut. Allvädersstövlarna tryckte jag
ner i någon flyttkartong. Min
äldre vän Simon, som också
flängt men återvänt, vägde
sina avskedsord väl. ”Linde, vi
ses snart. Kom ihåg att hela
livet är ett flyktförsök från
Norrland som aldrig kommer
att lyckas”.

“Med fil och tunnbröbryta vill
vi fira varje helg.
Och skulle maten tryta, ja då
skjuter vi en älg.
En vacker hjortrontruva, ja det
gör en absolut
till patriot, så int’ man vill flytt
på sig söderut”

Det var titeln på Hasse Burmans låt från 1970. Norrlands inland avfolkades då
jordbruken effektiviserades,
sågverken lades ned och
städernas industrier kallade.
Men ett gäng trogna lokalpatrioter slöt sig samman och
lovade att aldrig överge sitt
heimat.

Det går inte en dag utan att
jag skrytit om vart jag kommer ifrån. Men min norrländskhet har blivit frikopplad från själva Norrland.
I mitt sinne kan min hembygd bli precis som jag vill.
Jag kan befolka den med
spöken, astronomer, apostlar,
mästerteologer, vilddjur och
rockgudar. Jag kan befria den
från fördomar, köldknäppar,
mörker och avstånd. Jag kan
på en gång få den till att förklara allt jag är, och allt jag inte
är.
Mitt namn står inte längre på
någon ytterdörr i Västerbotten. Jag flyttade. Men i fantasin är jag kvar och mer kvar
än vad jag någonsin var.

Men visst, jag inser att det
skulle vara lite märkligt att
gå omkring med en sådan
pin fastnålad på kavajslaget
Det har gått fem år. Än så här nere i Skåne. Jag flyttade
länge är jag fortfarande en ju. Och mycket talar för att
av dessa Västerbottningar i min vän Simon får fel. Jag
förskingringen. Jag har ald- har inte längre några valkar
rig ätit så här mycket Ren- på händerna och inte ens
skav och Westerbottensost, ett körkort som ger mig acaldrig lyssnat så här mycket cess till de vidunderliga utpå Deportees och Isolation markerna. Min norrländska
Years, aldrig hejat så här my- är dessutom så ansträngd att
cket på Björklöven och aldrig den bara duger till att driva
någonsin läst så här mycket med de infödingar här nere
Sara Lidman och Torgny som inte varit över Dalälven.
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Skillnaden
Skillnaden mellan svenska fångar
och indiska barn
text: Martin Smedjeback illustration: Kamran Seifore

“Är det slut på skinkan nu igen!” “Jag vill ha ett tredje ägg”
“Kan vi inte få pizza eller hamburgare någon enda gång på detta stället!”

O

vanstående skulle du
kunna höra om du var i
matsalen på anstalten Skenäs
där jag nu sitter. Trots regelbundna klagomål på maten
här så finns det nyttig och god
mat i överflöd som serveras
tre gånger om dagen till oss
fångar. För ett tag sedan läste
jag ett reportage om Indien i
16 | Kriss 2010

Dagens Nyheter. Inför valet i
maj var DN:s journalist och
fotograf på besök i slumomradet Dharawi utanför Bombay. Från ett foto blickade två
stora bruna ögonen på mig.
Ögonen tillhörde en liten
flicka med en sliten röd klänning som sitter med benen i
kors. Framför henne står det

en aluminiumtallrik fylld
med gult ris. Artikeln berättar att för många av barnen
som kommer till hjälpcentret
är detta det enda målet mat
de får. Om vi intagna bara
skulle få ett mål mat om dagen skulle det bli upplopp här.
Det skulle antagligen räcka
med att Kriminalvården

introducerade vegetarisk mat
någon gång i veckan för att
det skulle bli vilda protester.
I Indien är 45 procent av alla
barn kroniskt undernärda.
De har inte gjort något för
att förtjäna detta, endast haft
otur att födas på ett fattigt
ställe. Vi som är bakom lås
och bom har i alla fall brutit
mot lagen. Det skulle vara
mer rättvist om vi intagna var
de som fick för lite mat så att
alla barn kunde äta sig mätta.
Nu rekommenderar jag inte
undernäring av de intagna i
den svenska kriminalvården.
Det finns faktiskt tillräckligt
mycket resurser for att föda
hela planetens befolkning.
Men vad är det vi spenderar
pengar på?
Jo, vapen och arméer, i en allt
högre grad. Svenska Fredsforskningsinstitutet
Sipri
släppte i juni sin årsbok. Den
visar att de globala militära
utgifterna aldrig har varit
större än de är idag. Under
2008 spenderades över 11 000
miljarder kronor på kanoner,
bomber, minor, stridsflygplan, klustervapen, soldaters
löner och andra militära utgifter. Sen 1999 har de globala militära utgifterna ökat

med 45 %.
När människor säger att allt i
världen går åt helvete och är

“Under 2008
spenderades över 11
000 miljarder kronor
på kanoner, bomber,
minor, stridsflygplan,
klustervapen,
soldaters löner
och andra militära
utgifter.”
allmänt cyniska över mänsklighetens utveckling, brukar
jag påminna om de många
landvinningar som vi ändå
har gjort i form av kampen
for mänskliga rättigheter,
feminismens
frammarsch,
avskaffande av slavhandeln
till Nordamerika, etc. Men
när jag möter det indiska
barnets stora bruna ögon
och tänker på alla de hundratals miljoner barn som
får lägga sig hungriga ikväll,
kan jag inte annat än att se
på oss som mänsklighet, som
ociviliserade så länge vi satsar
mångdubbelt mer på dödsbringande maskiner än att se
till de mest basala mänskliga
behoven.
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Bilden av Sverige

- påverkad av försenat personnummer
Det tog för lång tid för Dorota Wróbel att få
personnummer, vilket ledde till att hon satt sysslolös i en lägenhet i Umeå i tre månader. Idag är
hon bitter på Sveriges integrationspolitik.
text: Kristoffer Moldéus illustration: Thomas Broomé

H

on flyttade till Sverige från Polen för sex
månader sedan. Anledningen
till flytten var att hon ville
leva med sin svenska kille.
Före flytten till det nya landet var förväntningarna höga
på Sverige och framtiden såg
ljus ut.
När hon pratar om Sverige
idag ett halvår senare är det
inte med samma positiva or18 | Kriss 2010

dalag som hon beskriver det
nya landet.
Allt verkar så oorganiserat i
Sverige, säger hon. När jag
med hjälp av min pojkvän
sökte personnummer i juli i
år gav de mig först ett papper
på svenska, sedan glömde det
ta en kopia på passet, fortsätter hon.
De skickade in pappren och

litade på att Skatteverket
gjort rätt. Man sa att det
skulle ta några veckor att få
personnumret. När det gått
fyra veckor och Dorotas SFIkurs strax skulle börja började
man ana oråd.
Varför kom inte personnumret? Vad hade gått fel?
Vi var riktigt oroliga och
bestämde oss till slut för att

ringa till Skatteverket, säger
Dorota.
Hos Skatteverket blev man
vidarekopplad till inskrivningsenheten i Göteborg och
fick prata med den handläggare som handlade Dorotas
ärende.
Hon sa att de på skattekontoret i Umeå gjort fel och
att vi skule gå dit och fylla i
en kompletterande ansökan,
säger Dorota. När vi frågade
hur lång tid det skulle ta sa
de att det skulle ta ungefär en
vecka.
Det gjorde det också, men
det var ändå för sent för att
Dorota skulle hinna börja på
SFI.
Skatteverkets miss fick som
konsekvens att jag fick sitta
hemma och göra ingenting,
istället för att lära mig svenska och på så sätt komma in
i det svenska samhället, säger
Dorata uppgivet.
Idag är Dorota Wrobel mer
tveksam till om hon vill
stanna i Sverige i framtiden,
men har börjat på SFI och
trivs trots allt. Men något har
förändrats i synen på Sverige.

Fotnot: Dorota Wróbel heter
egentligen någonting annat.
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Obama och Odysseus
text: Mattias Irving

Devisen säger: Historien är dömd att upprepa sig för dem som inte lär sig av den. Men vill man lära
sig något på riktigt ska man se till att göra det själv. Dåtid blir framtid. Vad som kunde blivit sanningen vid historiens slut smälter samman med berättelser från tidernas begynnelse.

N

är frågan om talibanerna kom upp så fanns
det bara ett svar.
- Klart att de är fanatiker, de
vägrar ju acceptera våra finfina affärsmodeller!
Den senaste tidens händelser
har dock gett oss anledning
att ifrågasätta hur fanatiska
talibanerna någonsin var, och
detta har vi Obama att tacka
för.
Den mångförslagne Obamas
plötsliga helomvändning i
det pågående kriget i Afghanistan kom som en överraskning för många. Men
det hade länge stått klart att
amerikanernas utsikter att
lyckas var mycket små och att
den sköna Osama ännu var i
tryggt förvar i sina berg.
Det var med ett slags lättad
bestörtning som talibanerna
en tidig morgon kunde åse
amerikanerna bryta sina läger
och bege sig hemåt. Som en
sista gest av uppskattning inför Talibanernas enastående
stridsvilja lämnade de efter
sig en majestätisk trähäst,
trettio famnar hög och sirligt
graverad.
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Talibanerna föll för krigslisten och drog in hästen i sina
bergsboningar under stort
jubel. Festen löpte intill sen
kväll, men när krigarna sov
öppnade sig buken på trävidundret för att blotta sin
dödliga last. En liten men
noga sammansatt grupp av
experter sällade sig i hemlighet till Talibanernas skaror.
De var real estate-agenter, sociala entreprenörer, dagstidningsdebattörer, porrstjärnor,
snabbmatsförsäljare, bloggare, idrottslegendarer och
Manpowerrekryterare.
Några veckor senare lade
talibanerna ner vapnen och
erkände sina tidigare misstag.
Segern var fullständig.
Också Gudarna såg med
blida ögon på vad som hade
hänt, ty de hade alla blivit
involverade i konflikten.
Gudarna är nämligen nyckfulla varelser som gärna lägger
sig i mänskliga förehavanden,
som till exempel i Bhopal.
Men för den mångförslagne
Obama och hans stab blev
det en skumpig hemresa som
det skulle spinnas mången
sägen kring.

Skämt åsido. Parallellen är
inte särskilt smickrande, men
visst är den talande? Irrfärder
må ta många former, men
dessa båda har mycket gemensamt, bland annat att de
kantats av mänskligt lidande
och att vilsenheten verkar ha
varit den enda trogna följeslagaren. Då som nu samlades
härer från när och fjärran för
att strida i ett krig som ytterst initierats av ”gudarna”.
För visst delar moderna företag och lobbygrupper många
karakteristika med den gamla
Hellenistiska gudaskaran; de
är övermänskliga, odödliga,
nyckfulla och tycks ha en
egen vilja.
Obama och Odysseus är
båda fulländade retoriker och
skickliga strateger som kom
till makten under en turbulent tid. Men låt oss hoppas att det tar kortare tid för
Obama att ta hem sina män
än det gjorde för Odysseus.

Martin
Luther King
dagen

Jason höll ett tacktal som fick ögon att tåras och publiken att stå upp och applådera

G

enom historien har
många kämpat för fred
och rättvisa. Martin Luther
King (1929-1968) har blivit
en av de främsta symbolerna
och inspirationskällorna för
denna kamp. Därför firas
varje år Martin Luther Kingdagen den tredje måndagen i
januari. Bakom dagen i Sverige står ett 10-tal kyrkor
och organisationer, varav
KRISS är en och Kings egen
kyrka, baptistsamfundet, en
annan. Dagen uppmärksam-

mas genom arrangemang i
hela landet, bla hade KRISS
i Lund en workshop i ickevåld. I Stockholm delades
Martin Luther King-priset,
bestående av 25 000 kr, ut
till Jason Diaktité, mer känd
som Timbuktu. Jason var
mycket stolt över priset och
kommer att skänka pengarna
till ett sjukhus i Kongo. Prisutdelningen avslutades med
ett fackeltåg mot rasism. Läs
mer på martinlutherking.se

text: Klas Corbelius illustration: Bengt Ekelund
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Klimattoppmötetet
text: Marta Gustasson foto: Anna Burenius

D

et hade varit mörkt i
flera timmar. Om vi var
”drygt halvvägs” eller ”ganska nära” Bella center, där
klimatförhandlingarna hölls
var det inte riktigt någon
som visste. Oljefatsbandets
rytmer surrade i mitt huvud,
min fot hade börjat beklädas
med den största blåsan den
någonsin haft, trots flera lager
kläder började jag frysa i mitt
lucialinne och både rösten
och orken började tyna bort.
Där, i demonstrationens sista
timme, fylldes jag och många
med mig av ett driv som inte
går att förklara. Våra kroppar
skrek att de inte ville fortsätta
men vi var stålsatta.
Det var dagen innan luciadagen som den stora demonstrationen under COP15,
klimattoppmötet i Köpenhamn var, och följdaktigen
gick några av oss KRISS:are
med luciakläder och glitter i
håret – tillsammans med ett
annat litet lussetåg. Vi omgavs av några vänner från
vår danska systerrörelse, av
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präktigt brittiskt kyrkfolk
och glada holländska rättvisekämpar. Vi såg konstiga konstprojekt och roliga
clownpoliser. En del föreslog
klara lösningar på klimatproblematiken medan andra
mest ville säga att frågan om
klimatet behövde ett svar –
ett svar som inte låter vänta
på sig i all evighet. ”There is
no planet B” sade ett plakat
från Greenpeace.
Vi målade en banderoll för
KRISS och WSCF till denna
pilgrimsvandring. Det stod
”Yes, we COULD!” - som en
parafras på Obamas slagord.
Vi kan, okej, men det är
också upp till bevis. Vi skulle
kunna, men det kräver en ansträngning.
Marschen tog inte slut när
vi nådde sista avspärrningen,
när vi var så nära politikernas
samtal som vi fick. Det var,
enligt en dansk dagstidning,
så att bara lite musik från de
tiotusentals demonstranterna
kunde höras in. Vårt hopp
stod till att bli siffror i statis-

tiken eller kanske att ha fastnat på någon bild. Med facit
i hand vet vi att klimatavtalet
blev av, men att det blev
vattnigt. Den enorma uppslutningen på veckans demonstrationer gav kanske inte
mycket resultat.
Just därför är det viktigt
att tänka att det är nu hoppet börjar. Marschen och
pilgrimsfärden inleddes vid
hemkomst. Det är nu vi ska
demonstrera hur vi kan bygga ett samhälle med hållbarhet och solidaritet. Vi
som är kristna studenter har
alla möjligheter att låta efterföljelsen leda vårt samhälle
rätt. På samma sätt som jag
under marschen i Köpenhamn ådrog mig ett skavsår
som jag sent kommer att
glömma, så kan vi nog räkna
med åtskilliga uppoffringar. Men jag tror också att vi
kommer att drivas framåt, i
kärlek och i gott sällskap.
Ja, vi kan.
Eller snarare; vi skulle kunna.
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Styrelsens val:

Säg någonting om dig själv

Vilka frågor tycker du att det är
viktigt att KRISS arbetar med?

Vad motiverar dig i livet?

Vill du sitta i riksstyrelsen?
Hör av dig till valberedningen@kriss.se

Erikka

Marta

En djup tro på kärleken, och
den fantastiska bubblande
känslan av lycka som uppstår i mötet med människor; i
mötet med hud; i mötet med
snö; i mötet med skogsdoft
och nytvättade handdukar.

Att göra saker som är meningsfulla, viktiga, som jag
brinner för och som brinner i
mig. Jag är en nörd och ganska lätt att motivera. Allting
kan bli spännande, det krävs
bara att jag begriper det lite
grann.

(lämnar styrelsen för att bl.a.
ägna sig åt redaktionen)

Att visa att Gud är allas Gud.
Säg någonting om dig själv!
Jag älskar definitioner för att
de försöker nagla fast någonting som är helt omöjligt att
nagla fast. Jag är kristen, feminist, ickevåldsanhängare, bisexuell, gift, kollektivboende,
trädgårdsingenjör, konstnär,
kvinna, andra generationens
invandrare, pilgrimsvandrare,
poet, krokimodell och kattälskare. Avgör själv innebörden.

(ämnar styrelsen men fortsätter
med inTerdependence)

Globalisering,
handel,
ekonomi och rättvisa tycker
jag själv är väldigt viktiga
saker att vi tänker på. Ickevåld och ansvarstagande är
viktigt. Sen tycker jag också
att det är viktigt och spännande med ekumenik och ser
gärna att KRISS är en radikal
men respektfull röst inom
kyrkans samtal.
Jag är en bredkyrklig smygkarismatiker och en pragmatisk extremliberal. Jag har
kvar min barnatro men har
lärt mig att uttrycka den i
akademiska termer. I fråga
om kyrklighet och tro vill jag
vara allvarligt och uppriktigt
lekfull. Jag vill höra nådens
varma skratt och jag tycker
att folk i allmänhet lyssnar
för lite.

Kristoffer

(sitter kvar)

- Det som motiverar mig i
livet är kärlek, kärleken till
andra människor och också
kärleken till Gud och den
kärlek som jag känner att
Gud ger mig! Jag blir också
motiverad av min sambo och
min fina hund och mina vänner!
KRISS och våra vackra och
fantastiska medlemmar motiverar och inspirerar mig
också!
- Jag tycker att det är viktigt
att KRISS arbetar med frågor
som handlar om solidaritet
och fred och rättvisa och
att vi är en nagel i ögat för
etablisimanget och en kritisk
kristen röst!
- Jag är en snart examinerad
journaliststuderande som bor
i Umeå med fina Joanna och
fina Goya! Jag gillar KRISS,
Taizé och Jesus!

Anna

(omval)

Alla fantastiska möten. Med
stjärnor i vinternatten, rådjur i skogen och människor
omkring mig. Långt bort och
nära. Gärna människor som
tänker annorlunda, det är då
vi tar oss vidare.
Det finns många områden
där jag tänker att KRISS röst
behövs, t.ex vad det gäller att:
Rädda jorden från klimatförändringar, ifrågasätta värdet av pengar och arbeta för
global rättvisa, ifrågasätta
snäva kärleksnormer och
stå upp för varje människas
hjärtas äkthet och att stå upp
inte bara för människor utan
för värdet hos varje levande
varelse i Guds skapelse.
Men främst önskar jag att
KRISS får vara plattformen
där våra tankar, vår vilja och
vår tro får växa åt just de håll
de är tänkta att växa! Gud vet
bäst.
Jag pluggar till läkare i
Malmö men drömmer i
hemlighet om att jobba som
kyrkovaktmästare. Jag spelar
hemskt gärna musik, trivs
i fjäll och skog, är nykterist
och tycker bättre om frågor
än om svar.
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PEPP
Tips och info från KRISS riksstyrelse
Befriande teologiskt forum,
Lund, 24-25 mars
Den 24 mars 1980 mördades
ärkebiskop Oscar Romero.
Som många andra som kämpar mot våld och orättvisa
fick han betala med sitt liv.
Trettio år efter Romeros död,
den 24 mars 2010, får vi tillfälle att samlas för att hedra
hans minne och att utforska
de
befrielseteologiska pespektivens relevans idag.
Medverkar gör bla KG Hammar, Helle Klein, Ozan Sunar
och Tiina Rosenberg.
Se den nya, uppdaterade
inbjudan på www.kriss.se.
OBS: först till kvarn gäller så
anmäl dig snarast.

Sök pengar från Nathan Söderbloms Minnesfond
Stiftelsen delar ut stipendier
avsedda för:
- Studier vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz
- Forskning och studier inom
ekumenikens område
- Deltagande i internationella ekumeniska seminarier och
konferenser
Läs mer www.skr.org/nathan
och ansök senast 26/2.

Har du betalat medlemsavgiften?
Om inte, gör gärna det
genom att betala in 100 kronor antingen till din lokalavdelnings bankkonto eller
till riks på pg 13 16 – 9 eller
bankkonto 8381-6, 403 050
Nordic-Baltic winter236-5 (Swedbank).
meeting, Oslo, 19-21th of
Denna avgift är ett viktigt
February
stöd för att KRISS ska kunna
During the meeting, we will fortsätta ha verksamhet runt
work with the topic “War; om i landet och ge sina medrenunciation and reconcili- lemmar möjlighet att delta på
ation” through workshops, konferenser i Sverige, Norcontextual bible studies and den, Europa, Världen.
speakers. There will also be a
lot of social activities including a cultural evening.
Möjlighet till subvention
finns, i första hand från din
lokalavdelning, i andra hand
från riks, kontakta i så fall
exp@kriss.se

Årsmöte 5-7 mars
KRISS riksmöte 2010 inträffar 5-7 mars i Björklinge
församling utanför Uppsala,
och lokalavdelningen Unitas är värdar. En nyhet är att
det kommer att anordnas
en rolig mötesskola som ser
till att alla är väl förberedda
inför riksmötet. Gammal
medlem, ny medlem, blivande medlem? Tillsammans
formar vi det KRISS vi vill
ha! Motioner (skriftliga förslag) skickas senast den 5/2
till: exp@kriss.se
Har du aldrig skrivit en motion? Mejla exp@kriss.se för
att få en guide.
Förslag på kandidater till styrelsen skickas snarast till: valberedningen@kriss.se.
Anmälan sker till exp@kriss.
se. Mer info finns på: www.
kriss.se

KRISS lokalt
GöteborgsKRISS
Vi har varit igång med fika,
samtal, filmtittande & gudstjänstfirande med studentprästerna. Vi startade upp
på allvar under hösten &
är redan ett tiotal drivande
medlemmar. Vi hade ett föredrag av prof. Bo Claesson om
kontextuell teologi & är efter
det inspirerade att teologiskt
& praktiskt försöka verka i
vår närmiljö. Formerna för
vårt engagemang är fortfarande under uppbyggnad
- välkommen att vara med &
skapa det GöteborgsKRISS
du vill ha!
Kontakt: Marta Gustavsson
(Ordförande) marta.gustavsson@kriss.se, 0738210530
Unitas (Uppsala)
Vi deltar i mässan i Helga
Trefaldighets kyrka, varje
onsdag 18.00, därefter program i Prästgårdssalen som
startar med fika ca 19.00.
Gäster och samtalskvällar.
Kontakt: Susanna Mixter
(Ordförande)
susanna.mixter@kriss.se

KRISS i Lund
Oj, vilken vår vi har att se
fram emot i Lund! Bönekväll
på måndagskvällarna med
bön & bibelläsning utifrån
olika traditioner. Föredrag
från
KRISS-medlemmar
& boksamtal på torsdagskvällarna. Temakvällar med
gäster, bl.a om reträtt & om
kristen aktivism. Workshops
i bönepallssnickeri, radbandsknytande, ickevåld & målande. Alla som vill åker på
reträtt tillsammans & i sommar åker vi till Taizé!
Programmet finns på:
krissilund.blogspot.com
Ses efter Taizémässorna
18:30 i Domkyrkan, varje
torsdag 19.30, på Magasinet.
Samt i KRISS i Lunds lokal
20.00 på Måndagsbön.
Kontakt: Anna Burenius
(Ordförande)
anna.burenius@kriss.se, 0702964466.
Facebook: KRISS i Lund

StockholmsKRISS
Vi har bland annat ägnat oss
åt filmkvällar & ickevåldsworkshop i Adolf Fredriks
kyrka under hösten. Vårens
program är fortfarande öppet, men hör av dig du vill
få kontakt med KRISS:are i
Stockholm!
Kontakt:
Mattias Irving (Ordförande)
mattias@irving.se
Facebook: KRISS Stockholm
Umeå
Vi har under året medverkat
i Taizékvällarna i Ålidhems
kyrka & det gör vi även denna termin. Välkommen!
Kontakt: Kristoffer Moldeus,
(riksordförande)
kristoffer.moldeus@kriss.
se, 0767756027

Är ni en grupp som träffas då & då &
vill ha ett sammanhang som stöttar &
erbjuder konferenser, resor & aktiviteter?
Mejla exp@kriss.se för att få veta mer om
hur man bildar en lokalavdelning.

Grafik utan papper
M

ånga av illustrationerna i detta nummer är skapade av papperslösa flyktingar vilka bidragit med sina konstnärliga erfarenheter och övertygelsen om att politik och gränser går att ändra och förflytta.
Genom ett samarbete mellan dem och konsthögskolan Valand, har över
fyrtio grafiska verk skapats. Dessa säljs nu till förmån för asylgruppen Lunds arbete med asylsökande.
Teknikerna varierar från traditionella etsningar till moderna digitaltryck och
motiven är lika blandade som uttrycken. Samtliga bilder har tryckts i en upplaga på trettio exemplar och har gått igenom en krävande tryckprocess i Valands
moderna grafikverkstad.
Små grafiska blad (20 x 30 cm) finns till försäljning för 300 kr
Stora grafiska blad (40 x 50 cm) finns till försäljning för 500 kr
Beställning av portföljerna kan göras per tel. 0704901334
eller mail: aghardagian@yahoo.se
Mer info om asylgruppen Lund hittar du på: http://asylgruppenlund.webs.com/

