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Galna värld

nligt färsk statistik från Fiskeriverket används
mellan 75-80 procent av den fisk som fiskas i
Östersjön till djuruppfödning. 33 procent av all den
totala mängd fisk som fiskas i hela världen (insjöoch havsfisk), används till samma ändamål.
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Av hela världens befolkning lever en sjundedel:
drygt en miljard människor, i hunger från det att
de föds till sin ofta för tidiga död. Dessa människor
går inte hungriga för att det råder brist på mat utan
för att de saknar möjlighet att äta maten som finns
i deras närhet. Fisken tillexempel, som ofta finns
i överflöd, och som dessa människor själva fiskar,
tvingas de sälja till bland annat djurfoderföretag för
att de skall få pengar till att köpa mat.
Det finns alltså tillräckligt med mat i världen för
alla. Trots detta dör 25 000 människor varje dag på
grund av hunger...
Jennie Wadman, Redaktör

J

Möt människan

ag bekänner den hungrande Guden. Jag älskar
den Gud som säger – kom, ikväll vill jag äta
middag hos dig. Jag längtar efter den Gud som vill
sitta med vid matbordet en vanlig onsdag när det
regnar och jag har kokat alldelses för salt pasta.
Jag ser den Gud som sitter bredvid henne som sitter i tunnelbanan med en pappmugg från Pressbyrån med några mynt i och skylten: Jag är hungrig.
Tack snälla! Den Gud som sitter så nära henne att
det knappt går att se var den ena börjar och den
andra slutar.
Jag tror att Guds hunger, människors hunger och
världens hunger är intimt förknippade. När den
hungrande Guden möter den hungrande människan, det är då det sker. Världens hunger efter helhet stillas och den sporrande hunger efter livet som
aldrig kan dö växer!
Stina Svan, Styrelsen
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Hungern

som överskrider gränser
Elise åkte till Genève för att finna svar på frågan vad troende människaor
kan göra för att ta tag i de problem världen och dess invånare idag står inför.
text: Elise Bertilsson foto: Sergey Berezhnoy
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H

ur är det möjligt att
lugnet kunde återställas
så fort? frågar jag. Zakiyah
har precis berättat att det inte
finns en enda familj på ön
hon bor på som inte har förlorat en familjemedlem eller
nära släkting i den blodiga
konflikt som skakat ön. Själv
förlorade hon en kusin.
Även om kristna och muslimer länge levt sida vid sida,
fanns det också underliggande spänningar mellan
grupperna. En dispyt mellan
en kristen busschaufför och
en ung muslim tros ha varit
gnistan som fick konflikten
att blossa upp. ”Efter att
våldet mellan muslimer och
kristna bröt ut i januari 1999,
berättar Zakiyah, har flera
kyrkor och moskéer bränts
ner, många hundra människor dött, och upp emot tio
tusen människor fått fly sina
hem”.
Jag och Zakiyah promenerar
sida vid sida från Kyrkornas
Världsråds huvudkontor i
Genève. Vi är båda deltagare
på kursen ”Building an Interfaith Community”, där trettio unga personer från hela
världen - alltifrån präster och
koranrecitatörer, till studenter, fredsarbetare, nunnor och
aktivister – kommit samman
för att finna svar på frågan:
“What can we, as people of
faith, do to respond and to
overcome the pressing challenges of our time and build

together a mutually accountable society based on respect
and cooperation?” Vi har
bott, ätit, bett och studerat
tillsammans under snart två
veckors tid, men det är inte
förrän idag som jag och Zakiyah har vårt första samtal.
Vi är på väg till den lokala
moskén för fredagsbön. Det
är trettiofem grader varmt,
och luften står stilla. Trots
min tunna kjol, mina öppna
sandaler och mitt minimala
H&M-linne rinner svetten
nedför tinningarna. Jag utstöter ett klagande stön, och
torkar demonstrativt svetten
ur pannan. Zakiyah, som är
liten till växten och har en
lugn och len röst, tittar på
mig och ler roat. Trots sina
tighta jeans, sin långarmade
tröja och matchande hijab,
är hon helt oberörd av värmen. Zakiyah kommer från
Ambon, en av öarna i ögruppen Moluckerna, 2000 km
nordöst om Jakarta i Indonesien. Hon är muslim, och i
sin hemstad arbetar hon med
fredsuppbyggande verksamheter mellan muslimer och
kristna.
”Nu jobbar vi med att förbättra relationerna mellan unga
kristna och unga muslimer, vi
måste tänka på framtiden.”
Den värsta delen av konflikten var över redan 2002,
men dess konsekvenser ekar
genom staden än idag. Trots
allvaret i konflikten och
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mängden av personer som
drabbats, har fredsarbetet
gått otroligt fort. Ambon är
världskänt för just detta, och
forskare från hela världen besöker staden för att studera
dess metodik och strategi. Vi
går tysta ett tag, och för mitt
inre flimrar bilder av nedbrända hem - och moskéer och kyrkor - och döda människor. Jag funderar på hur
en så svår konflikt kan ha
vänts till aktivt fredsarbete.
”Min teori” svarar Zakiyah, vi
har slutat gå, och hon ser till
att fixera min blick med sin
innan hon fortsätter. ”Min
teori är att det är tack vare
kvinnorna som fredsprocessen avancerat.”
”Kristna hade tillgång till
6 | Kriss 2011

mediciner som muslimer behövde, och muslimer tillgång
till mat, som var en bristvara
för många kristna. Har du ett
litet barn som är sjukt eller
hungrigt, spelar religionstillhörigheten på personen som
ger dig medicinen och maten
mindre roll – du vill bara att
ditt barn skall överleva”.
När vi kommer fram till
moskén tar Zakiyah med mig
in i rummet där kvinnorna
utför den rituella tvagningen. Hon ser att jag är svettig,
och erbjuder mig att skölja
ansiktet. Utan att tänka på
det följer jag efter i hennes
rörelser – ansikte, fötter, underarmar, nacke, panna och
öron tvättas i det svalkande
vattnet: wudu - den obliga-

toriska, muslimska böneförberedelsen. Det gick av bara
farten.
När vi sedan, sida vid sida,
står redo för att inleda bönen
tänker jag på Zakiyahs berättelse. På hur moderskap,
barnens överlevnad, hunger
och sjukdom blev början på
ett långsamt helande av relationer. ”Allahu Akbar”,
inleder imamen. Vi böjer oss
fram, alla samtidigt, går ned
på knä. När vi återigen böjer
oss fram, och våra pannor
nuddar den mjuka mattan
på golvet framför oss, dyker
en så många gånger uttalad
mening upp för mitt inre: så
är vi, fastän många, en enda
kropp, ty alla får vi del av ett
och samma bröd.
•••

Dom sa att Maria
var Guds Moder oskulden
Jag blev helig först när du varit med mig
Hela kroppen vibrerande av lust och längtan
det heliga
våt av svett och tunga
Jag kunde be först när du viskat
alltför nära min hud
om hur vacker jag är
Be om mer
jag vet ännu inte om det var Du eller Gud
som gav mig Det;
Helighet.
dikt: Elin Roxne illustration: Erikka Chapman
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inTerdependence
text: Erikka Chapman

foto: Jonathan Wiksten

Årets inTerdependence firades 8-10 oktober i Repslagargården,
Göteborg. En festival där många trådar och motsatta åsikter möttes.

Ett av alla skägg.
Paneldebatt om att vara kristen och politiskt aktiv.
Mira Lindgren jobbar på sitt konstverk.

“H

an har skrivit dikter
så att han har blivit
alldeles snurrig.“
I en mörk och vinstdriven
värld, utan växtlighet eller
medmänsklighet, beklagar
sig Karl över sin son som
vårdas på en psykiatrisk
klinik. Sonen envisas med att
skriva dikter – och världens
kyla har drivit honom till
vansinne. Maria Rudolfsson lyfte under fredagskvällens filmgudstjänst upp
den diktskrivande sonen, i
Sånger från andra våningen,
som hoppet i en mörk värld.

Inledningen på festivalen var
klockren. En känsla infann
sig av gemensamt sökande
efter medmänskligheten, värmen, växandet; och delandet
av galenskapen. Temat gick
igen i föredrag om socialt
företagande, workshops i rättvis elektronik, paneldebatten
om att var politiskt aktiv och
kristen, och i det varma och
kärleksfulla bakandet. Också
i craftivismen skapades ett
konstverk till galna poeters
ära. Och skägg, till alla behövande.		
•••
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En annan
Paulus
Var Paulus en sträng man som förespråkade makthierarkier och som
tvingade slavar att förbli slavar? Niklas Olaison presenterade under inTerdependence en annan bild av Paulus.
Många forskare menar att av de bibliska böcker som anses vara skrivna
av Paulus, egentligen skrivits av hans
efterföljare. Vissa ganska snart efter
hans död – andra långt senare. Sett
från de brev som Paulus faktiskt skrev,

The First Paul: Reclaming the
Radical Visionary Behind the
Church’s Conservative Icon
(New York 2009). Marcus J
Borg & John Dominic Crossan.
In search of Paul: How Jesus’s Apostle Opposed Rome’s
Empire with God’s Kingdom
(New York 2004). Jonathan L.
Reed, & John Dominic Crossan
Liberating Paul: The Justice
of God and the Politics of the
Apostle (Minneapolis 1994).
Neil Elliott, Rekommenderas för politiskt radikal läsning av Paulus. Elliott är också
redaktör för en hel serie: Paul
in Critical Contexts, där alla
böckerna ger spännande femi-

till de brev hans efterföljare skrivit,
syns en utveckling mot större och
större rädsla för den rådande makten;
romarna. En utveckling från en mycket radikal brytning med den tidens
normer, till att underordna sig romarnas lagar.
Här nedan följer Olaisons tips på
läsning om Paulus:

nistiska och postkoloniala perspektiv på Paulus.
Approaches to Paul: a student’s
guide to recent scholarship
(Minneapolis 2009). Magnus
Zetterholm. En bra översikt
över den nyare Paulusforskningen, skriven av en svensk.
Plato or Paul: the origins of
Western homophobia (Cleveland 2009), Theodore W Jennings, Ett queerperspektiv på
Paulus. Lite överraskande menar att det är Platon och den
grekiska traditionen som är homofob, inte Paulus.
Love Among Women: Early
Christian Responses to Fe-

male Homoeroticism (Chicago
1996), Bernadette Brooten.
Fortfarande det mest heltäckande verket om sexualitet mellan kvinnor i antiken.
Paulus bland judar och hedningar (Stockholm 1977) Krister
Stendahls banbrytande bok på
svenska är fortfarande läsvärd
Bibeltolkningens
bakgator:
Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid
(Stockholm 2006) Jesper Svartvik
Lambda Nordica 1-2/2010.
”Förnedrande lidelser”, Niklas
Olaison.
		
•••

text: Erikka Chapman och Niklas Olaison

Madonna

text: Erikka Chapman och Elinore Lindén Strand
foto: Elinore Lindén Strand

E

linore Lindén Strand är
fil. kand. i genusvetenskap och sedan 2005 verksam
som gallerist och fotograf i
Stockholm. Hennes fotoserie
”Madonna” visades under
inTerdependence, och hon
själv ledde ett samtal kring
kvinnlighet, helighet och
vilken skillnad en graviditet
gör för bemötandet på tunnelbanan.
Idén till verket kom från
modellen själv, vän till
Elinore, som reflekterade
över var uppdelningen i sex-

uell kvinna/ickesexuell moder egentligen kom ifrån. Det
resulterade i en fotoserie om
Madonnan.
- Teorin om ett Hora/Madonna-komplex
myntades
av Siegmund Freud under
1800-talet och den handlar om att män ser på kvinnor som antingen ”horor”
eller ”madonnor”, berättar
Elinore. Själv tror jag att det
är minst lika många kvinnor som är formade av den
tankegången. Det finns så
många normer i samhället

som är svåra att nå upp till
och det är så mycket man vill
vara – ofta krockar de olika
rollerna med varandra och
karaktärerna man ska leva
upp till når till slut bibliska
proportioner.
Hon har visat sina bilder i
flera sammanhang, bland annat på skolor. Under inTerdependence tyckte hon det mest
spännande var all den härliga
responsen och alla intressanta
nya frågor och infallsvinklar
hon möttes av.
•••
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Världens hunger
text: Jonathan Wiksten illustration: Erikka Chapman
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Det finns ett talesätt att människor inte svälter i en demokrati. Men trots att demokrati idag ses som
det enda trovärdiga alternativet och till och med länder som Burma försöker upprätthålla en demokratisk patina, dör mängder av svält. En trons uppgift är att ge oss hopp om en bättre verklighet men
för att det ska kunna hända måste vi ta bladet från munnen och gå från ord till handling.
När svältande människor
försöker flytta till länder där
det finns mat och resurser i
överflöd blir de ivägkörda,
dödade och föraktade. Det
är vår makt och vårt erkännande av demokratiskt valda
herrar, som används för att
binda människor i svält och
för att sätta upp gränser mellan människor. Svält är inte
en följd av knappa resurser
utan av dålig politik. I Europa bränner vi mat för att
hålla priserna uppe och ändå
dör över 25 000 människor
om dagen i svält.
Vi lever i vad som kallas en
parlamentarisk demokrati,
där makten ska utgå från
folket. Allt detta görs i vårt
namn och det gör att vi är
ansvariga för att sätta stopp
för dessa orättvisor. Det enda
som egentligen krävs är att
vi tillsammans bestämmer
oss för att inte längre acceptera den charad som charlatanerna i Washington eller
Rosenbad försöker spela upp
för oss.
När vi ser kopplingen mellan våra handlingar och våra
medmänniskors liv har vi de
verktyg som behövs för att
vi ska kunna engagera oss.

Bra politik handlar om engagemang och empati, när vi
följer uppmaningen att inte
se människor som de andra
utan vår nästa och låter det
få konsekvenser i våra liv. När
vi ser hur vår röst i politiska
val används av politiker för
att lura oss, när vi ser att vår
konsumtion innebär att andra människor får lida och att
vår välfärd och vårt överflöd
inte är något annat än stöld
av någon annans rätt till liv.
Samtidigt utmanar den insikten till aktion, gemenskap
och byggandet av en annan
verklighet.
Jesus sade: Allt vad ni har
gjort för en av dessa mina
minsta bröder, det har ni
gjort mot mig. När vi förvisar
de hungriga och utstötta är
det Jesus vi förvisar. När vi
låter dessa orättvisor begås,
är vi delaktiga i att begå dessa
orättvisor. Att passivt se på
när människor mördas, när vi
har verktygen för att stoppa
morden är lika mycket mord
som att skjuta eller knivhugga någon.

ge dem mer eller mindre frivilligt. Vi är skyldiga dem som
förtrycks i vårt namn, att sätta
ner foten och hjälpa varandra
att förstå att de ger bort sin
makt och sitt självbestämmande till mer eller mindre
självutnämnda härskare. Allt
för ofta försöker de tala om
för oss att den enda skillnad
vi kan göra är att rösta på
just deras parti i nästa val. Vi
måste försöka genomskåda
den lögnen.
När vi ber bönen som Jesus
själv lärde oss ber vi ”Din är
makten”; tänk om vi verkligen kunde tro det. Att Gud
har kallat dig och mig att
göra skillnad genom att arbeta för det vi tror är gott.
Att mätta de hungriga, befria
de fångna och fylla de desillusionerades liv med mening,
blir en barnlek om vi gör det
Gud vill och Gud verkligen
är herre.			
•••

Vi har ett tydligt val. Det
finns vissa saker som de så
kallade herrarna aldrig kan ta
ifrån oss, utan som vi måste
13 | Kriss 2011

Vad kan kristenheten
göra för klimatet?
Nordisk-baltiska samarbetsrådets (NCC) sommarmöte hölls på ön
Samsø i Danmark. Sandra Buratti kom hem med en punktlista;
uppmaningen att älska sin nästa. text: Sandra Buratti
foto: Aurimas Cekanavicius

V

em är vår nästa? Frågan
har ställts till oss många
gånger om och vi tror att vi
vet svaret. Vår nästa är vår
medmänniska. Den vi minst
anar. Vem som helst. Därför kändes det lite som en
aha-upplevelse när Martin
Ishøy, dansk miljöteolog och
föreläsare på NCC sommarmöte, besvarade frågan med
att säga att även vår miljö
är vår nästa. Vårt ansvar är
större än ett förvaltarskap.
Det är en del av vår kristna
kallelse. Men hur ska detta gå
till rent praktiskt?
Dessa var bara några av de
frågor som diskuterades på
det nordisk-baltiska sommarmötet som ägde rum på
Samsø i Danmark. Temat
var ”Climate - Theology &
Action” och därför var valet
av plats speciellt passande
då Samsø är självförsörjande
med hjälp av förnyelsebar energi. Faktum är att det produceras så mycket förnyelse-

bar energi att överflödet
exporteras till andra områden
i Danmark. Ett bättre ställe
för sommarens NCC möte
hade inte varit tänkbart.
Under veckan fick vi deltagare, som kom från fyra olika
nordisk-baltiska länder, lyssna på en rad intressanta föredrag samt diskutera hur vi
som kristna kan arbeta för ett
bättre klimat. Diskussionerna under mötet resulterade i
ett manifest med punkter om
vad vi kan göra för att förbättra klimatet. Manifestet är
tänkt att vara en inspirationskälla för ökad miljömedveten
såväl hos enskilda individer,
som hos den lokala och globala kyrkan. Läs därför gärna
manifestet på nästa sida och
låt dig inspireras. En tanke
kan vara att visa den för din
lokala kyrka!
Vill du veta mer om manifestet? Kontakta Sandra på
pyret@sandraburatti.com

NCC:s Klimatmanifest
Vad man som enskild individ kan göra

Medveten transport
Undvik att resa med flygplan
särskillt om du reser inrikes
Åk mer kollektivt
Gå och cykla mer
Åk tillsammans genom tex. en bilpool

Energiförbrukning i hushållet
Stäng av elektriska apparater när du inte
använder dem
Isolera ditt hus bättre
Källsortera
Köp second hand
Välj “grön” energi och uppvärmning
Medveten konsumtion
Köp lokalt, fairtrade och ekologiskt
Ät efter säsong
Ät mindre kött
Undvik att slänga mat
Påverka din lokala affär så att de förbättrar
sitt ekologiska utbud
Testa “dumpster diving” (plocka saker ifrån
soporna)
Stå upp för en klimatmedvetenhet
På skolan, jobbet, kyrkan och hemma
Rösta för ett bättre klimat
Bli medlem i en organisation som värnar
om miljön
Bli medlem i ett “grönt” parti

16 | Kriss 2011

Vad den lokala kyrkan kan göra
Grönt förvaltarskap
Investera pengar i en “grön” bank
Bidra med pengar till miljöprojekt
Förespråka handling
Tala offentligt om klimatet, t ex i predikan
Arrangera kyrktävlingar vars mål är att spara
energi
Organisera kampanjer i hela samhället
Gör en miljömedveten liturgi
Lära barnen i söndagsskolan om miljö
Ge klimatförändringarna ett mänskligt
ansikte
Att skapa en “grön” kyrka
Använd den existerande listan för “gröna”
kyrkor och var kreativa
Servera ekologiska och fairtrade produkter
Skaffa en köksträdgård
Använd miljövänliga rengöringsprodukter
Ta hand om mat som blir över och se till att
det kommer till användning
Förespråka ”gröna” gravar och begravningar
Samarbeta med andra lokala kyrkor

Vad den globala kyrkan kan göra
Lobbying
Vid ekumeniska möten.
Bland företag
På möten med G8 och G20
På WTO
En ekumenisk klimatteologi
Gör klimatteologi till en mötespunkt vid
Kyrkornas världsråd
Stöd lokala kyrkor
Ha ett holistiskt tillvägagångssätt
Kyrkornas världsråd
Gör Kyrkornas världsråd grönt
Var en kanal för utbyte av idéer.
Förespråka en bättre miljömedvetenhet
Vara en profetisk röst
Kyrkoledare behöver höja sin röst angående
klimatet

Myterna och hungern –

en drift med en drift på drift
text: Mattias Irving illustration: Erikka Chapman

Hungern kanske driver oss, men vad driver hungern?
Mattias Irving söker svaren på bioduken.
I sin fantastiskt skruvade
dokumentär ”A pervert’s
guide to cinema” behandlar den Slovenske politiske
filosofen och psykoanalytikern Slavoj Žižek frågan
om begärens betydelse för
människans inre liv. Till sin
hjälp tar han hela världens
samlade filmskatt; bröderna
Marx varvas med Alien i en
finessrik potpurri av associationer.
Psyket, menar Žižek, är
uppbyggt i mångt och mycket som en biograf. Utan
vårt eget inre livs ständiga
”skådespel” och dess projektioner skulle världens duk
vara vit och händelselös.
Vid en första åsyn verkar
det inte vara några revolutionerande tankar. Sade inte
redan Kant att det är först
inuti människans personliga,
egna upplevelse som världen
blir begriplig? Men Žižek
vågar se också till det mörka,
det absurda och oförklarliga
i människans inre, det som
Kant avstod från att förse med
någon viktigare innebörd.
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Ett av människans mest
basala, och samtidigt kanske mest absurda tillstånd,
är hungern. Som från ingenstans kan eftermiddagen plötsligt förvandlas –
förvrängas, om man så vill.
Arbetet som vi nyss utförde
så troget trängs helt åt sidan
i våra tankar av en trängande
drift att stoppa in kolbaserat
organiskt material i den egna
kroppen, genom ett sinnrikt
konstruerat hål i huvudet.
Visst låter det absurt att
prata om kroppen och dess
familjära drifter med ett så
främliggörande språkbruk?
Det är som att lyssna till en
utomjording i ett laboratorium. Men när man avsiktligt
använder språket för att alienera sig från sin kropp och
dess funktioner så väcks ändå
en intressant följdfråga: Hur
relaterade vi till vår hunger
innan vi hade ett språk över
huvud taget?
Enligt Žižeks föga mindre
skruvade föregångare, psykoanalytikern Jacques Lacan, så

är hungern ett gåtfullt begär
för bebisen. Den skriker,
men vet inte efter vad. Först
när den får amma och det
sugande begäret lägger sig
kan den koppla ihop skriket
med begärstillfredsställelsen,
en av de första kopplingarna mellan beteende och
innebörd som vi gör i livet.
Det innebär att vi måste lära
oss vad det är som vi begär,
och det enda sättet som vi
kan begära någonting på är
genom språkets mekanismer.
Men det innebär också
att det från första stund
är någon Annan, i det här
fallet en förälder, som tolkar
vårt begär åt oss och lär oss
vad det betyder. Redan från
början gör hungern oss alltså
till främlingar för våra egna
kroppar, om man ska tro den
kritiska psykoanalysen.
Bilden som Lacan målar upp
av människans psyke är ett
komplext knippe av identifikationer och symboliska
antaganden som rör sig helt
inom språkets sfär. Psyket

följer samma mekanismer som språket självt.
Det är i själva verket en tom
struktur, som ersätter den
kärna som i många andra
skolor om människans inre
benämns som ”själen” eller
egot. I Lacans värld bygger
allt på språk.
Eftersom språket är något
som ges till oss i tidig ålder,
men som existerade innan
oss, och som vi inte kan
förhålla oss autonoma gentemot, så finns det därför i
personlighetens kärna ett
permanent
främlingsskap

som inte kan överbryggas.
Lacans beskrivning av
människans tillstånd ter sig
verkligen inte särskilt smickrande. I en slags ”ripost” till
Lacan, en rörelse som ligger närmare Žižeks kreativa
tänkande kring människan,
kan man alltså fråga sig, vad
ska vi nu hitta på med psykoanalysen?
Låt oss säga att begären, till
exempel hungern, faktiskt är

något som väcker till
liv i oss en känsla av att
inte riktigt vara i kontroll över
det egna livet. Kanske känner
man att det finns krafter som
verkar i ens liv som egentligen är så mycket större än en
själv? Krafter inför vilka det
är egalt om det egna självet,
den egna självbilden, lever
eller dör. Hunger kan man
inte förhandla med. Den är
en blind urkraft som besätter
oss och förvandlar oss från
vanliga,
samhällstillvända,
allmänt pålitliga medborgare,
till missanpassade monster –
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lynniga, svårkonverserade,
lättretade, potentiellt farliga…
Hungerns
nödvändighet har sitt ursprung
inuti oss, men agerar på våra
psyken liksom på något sätt
utifrån, som en kraft som
förvrider vår förmåga att vara
ordnade och rationella.
Ett skydd mot detta begärens
nedbrytande av subjektet kan
vara de rutiner och konventioner som vi bygger upp för
att strukturera våra liv. Hungern kan beläggas med förbud och förordningar som
avgör hur den får komma till
uttryck, och när. I klassisk
psykoanalys pratar man på
detta vis om ett ”överjag”, som
strukturerar ens beteende.
Det är ett begrepp som säkert
många redan är bekanta med.
Men inte heller överjaget
är fritt från problem. Både
Freud och Lacan var överens
om att ett skenande överjag
kunde leda till en besatthet
av rutiner och kontroll, ett
liv i Ordningens förlamande
grepp.
Kanske återkommer dessa
psykologiska konstellationer
i sagornas värld. Är det en
slump att vi tjusas av vissa
myter så mycket att vi måste
återuppfinna dem igen och
igen? I vår fantasi kan vi
nämligen leka med tanken att
begäret vinner över Ordningen och sanningen, och lägger under sig subjektet, som
revolterar mot ordningen,
ljuset, det ”förnuftiga”, och
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lever passionens annars spärrade hängivelse fullt ut. Dessa gamla fantasier har kanske
inte bara blivit odödliga med
tiden, utan rent av odöda. Vi
kallar dem Drakula, Nosferatu och Lestat, vi ser dem i
ostiga teveserier som Buffy
och Vampyrerna, och vi
följer deras öde i Twilight av
Stephenie Meyer. Hur
många vampyrfilmer finns
det – egentligen?
Vampyrism är kanske sagan
som vi bär på om en hunger
som skulle kunna övervinna
människan, och göra henne

till något omänskligt. Det
kommer så klart aldrig inträffa, men jag tror att berättelsen har en ständig relevans
för oss. Vi fortsätter att återberätta den på de sätt vi kan,
för att sätta ord på något som
föregår språket och som aldrig helt kommer att kunna
fångas in av det. Vi fortsätter
att utforska oss själva när vi
fantiserar, skriver och agerar
dramatiskt. Den vita duken
är enligt Žižek ett av de bästa
ställena att börja på för den
som är nyfiken på hur människan fungerar, och jag är
böjd att hålla med.
•••

Jag vill ha
Dig
nu, kanske helst igår
Den som kommer till Dig
behöver inte längre hungra
min hunger
är dag efter dag omättlig
Tag och ät detta är min kropp som blir utgiven
för många
så ofta ni äter av den
gör det till min åminnelse
Gud
vad jag vill ha dig
Nu,
kanske helst igår
Ge mig mer av Dig
Jag vill hålla din kropp i mina händer
och älska den
Leva med dig inuti mig
om du vill
Jag vill göra detta till din åminnelse
natt efter natt
dikt: Elin Roxne illustration: Erikka Chapman
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For God so loved the world
text: Aaron Thomas illustration: Kyra Munk Matustik

Martin Luther King said: “I have the audacity to believe that peoples everywhere can have three meals
a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom for
their spirits. I believe that what self-centered men have torn down men other-centered can build up.”

T

oday as we witness the
horror of continued
mass hunger in the world, our
hopes must not falter. Chronic, disabling and deadly hunger affects at least one billion
people, and at least 6 million
children under five years old
are counted among its dead
each year.[1] Our determination that all humanity be fed
must be doubled and doubled
again and again.
Why does hunger continue?
Societies have shown that
hunger can be ended. Universal welfare states like Swe22 | Kriss 2011

den and Denmark effectively
ended hunger during the
post-war period. They did so
by ensuring that each person received what is needed
to end hunger: guaranteed
income (through near-0%
unemployment and social insurances), free school meals,
sufficient pensions, etc. These
recent histories are consistent with strong theoretical
and evidence-based studies
on hunger [2] pointing to the
same requirements: a combination of human rights, civil
and political freedoms, and

guaranteed income (via employment and social insurances, e.g. unemployment,
sickness, pension, etc.). The
reality and logic are very
simple: hunger is ended by
guaranteeing every person
the means to obtain food,
and this right is safeguarded
by instituting a wide range of
human rights.
Why is the world not following this well verified prescription for ending hunger? One
answer is that social conflicts
get in the way. In a situation
of division and conflict,

human rights may be seen as
threatening by one group or
other. But that is tragic shortsightedness. No one is ever
benefitted truly by another’s
deprivation. Now especially
as we search urgently for sustainable pathways, we should
carefully observe the environmental, economic, social
and institutional sustainability achieved in those societies
that worked to honour the
full scope of human rights
– also the rights of animals
and nature. But where people
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are trapped in hostility and
suspicion, human rights are
often unwelcome. So we see
new potential reasons why
Jesus Christ teaches: Blessed
are the peacemakers, for they
will be called children of
God.
So we see three kinds of
inter-linked work: enabling
humanity to meet its hunger,
working for human rights,
freedoms and dignity (also
of animals and nature), and
working for peace. And we
see today’s failures. We see

locked and desperately failing situations: hunger going
unanswered, trampled human rights and dignity, peace
ignored and broken. There is
a key to these locks.
We learn about it in the good
news of Jesus Christ. Sharing
what we have to meet others’ needs, treating all with
forgiving love, and pacifism
are taught by Jesus Christ
very possibly because these
are naturally consistent with
faith in God whose immanent and transcendent reign

is revealed by Jesus in hunger-ending, healing, creative justice[3], radical inclusiveness and love, peace and
forgiveness, and the shared
meal of Holy Communion.
The transformation of tragic,
locked situations goes together with a transcendent
reality.
Jesus the Divine Logos, who
transforms bread into eternal
life and ended all hunger in
his presence, taught and lived
the Reign of God that transcends and transforms – our
words, our understandings,
our failings, the fellowship
of humanity and all creation.
We are utterly dependent
on God and interdependent with each other, and although we have denied this
and violated this, God comes
to us with loving, forgiving
life to repair what is broken.
Christian life is filled with
miracles and transformations. One understanding of
Jesus’ words at the first Holy
Communion is that all the
food we eat is the broken
body of God. Then all our
life, all we receive, is given in
graceful and forgiving love to
us by God. The Divine Logos
of the whole creation, that we
are called to be responsible
for yet continue to violate[4],
was born a humble and poor

human being, to reveal the
good news of God’s reign to
us, and to be crucified for us.
Transforming and miraculous new life awaits us with
every moment.
So we are called to be part of
miracles and transformations
– with our lives and words,
fellowship and love. The
good news that Jesus Christ
teaches, leads our sight past
surface realities of conflict,
division and mistrust, to the
infinitely greater and deeper
truth, the truth of God’s love
for us and God’s reign, that
can and does become real
in our own lives. God loves
us so completely to ensure
through Jesus Christ that we
will have life together. This
must challenge any mundane views of relationships.
Just as God, in love with us,
removes sin, guilt, debt, unforgivingness, to help us see
and live in love together, so
are we encouraged to look
beyond what divides us, what
is blinding us, to realize love
in all our relationships. May
God grant us the grace and
sight to live together in love
and end hunger.
•••

1. World Food Programme,
“Hunger Stats”, 2010,
http://www.wfp.org/hunger/stats
2. Amartya Sen, Development as Freedom, Oxford,
1999, and with Jean Drèze,
Hunger and Public Action,
Oxford, 1989, among many
publications.
3. Paul Tillich, Love, power
and justice: ontological analyses
and ethical applications, Oxford, 1960.
4. Rika och fattiga, Ett brev
från Svenska kyrkans biskopar om rättfärdighet och
moral i global ekonomi,
Biskopsmötet, 1993, http://
www.svenskaky rkan.se/
biskopsmoten/brev931/httoc.htm
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FOOD
text: Sofie Larsson foto: Val Lysasov, Sofie Larsson & Magda Shanga

R

å föda? För många låter
det nog både konstigt
och äckligt och leder tankarna till en tråkig tallrik med
sunkig råkost. Varför skulle
någon vilja utsätta sig för det?
För det första har det hänt
mycket på området de senaste åren, både när det gäller
tillgången till råvaror och
spännande recept. För det
andra är raw food sprängfylld
med näringsämnen med så
många hälsofrämjande fördelar att det borde få vem som
helst att byta kostvanor på en
gång. Om det inte räcker som
skäl kan jag tillägga att det
dessutom kan vara fantastiskt
gott. Särskilt när det kommer till den uppsjö av tårtor
och desserter som snabbt kan
slängas ihop med mycket
smak och få ingredienser.
Raw food innebär att man
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äter råvaror som inte hettas
upp över 40 grader. Skälet är
att de flesta näringsämnen
som finns i maten förstörs när
den hettas upp. För att maximera näringsämnena i maten
bör man även välja ekologiskt
och närproducerat i den mån
det är möjligt. Maten är vegansk och det man äter är
frukt, bär, grönsaker, rotsaker,
frön, nötter, torkad frukt, alger, groddar och kallpressade
oljor.
För att få ut maximalt med
näringsämnen ur den torkade
frukten och även göra den
mer lättsmält bör den läggas
i blöt ett par timmar före användning. Detsamma gäller
för nötter och frön.
För många ingår även honung
i kosten. Även om den då inte
längre är vegansk. Vill man
inte använda honung går det

utmärkt att söta med dadlar
eller agavesirap.
Det kan vara svårt att äta 100
procent raw food i vardagen.
Så varför inte börja med att
byta ut fikabrödet mot några smaskiga bollar, eller
mellanmålet mot en fruktig
smoothie? Recepten är godast om de äts direkt efter
tillagning, även om tillexempel bollarna klarar sig upp till
en vecka i kylskåp. (Men det
brukar inte finnas några kvar
vid det laget). 		
•••
För att lära sig mer:
www.råkost.se
www.goneraw.com
www.rawfoodshop.se
www.rawfoods.com

En härlig skål med färsk pesto, färdigrullade jordnötssmörbollar och ett fat med nyskördade hallon.

Jordnötssmörsbollar Hallonsmoothie

1 dl Dadlar (Russin eller
aprikoser)
2 dl Cashewnötter (Mandlar,
valnötter eller pekannötter)
1 mogen banan
2 msk jordnötssmör
Mixa samman alla ingredienser i matberedaren. Forma
små bollar och rulla dem i
kokosflingor. För att göra
chokladbollar byt ut jordnötssmöret och bananen
mot kakaopulver*. Receptet
kan förändras i det oändliga
genom att byta ut eller lägga
till ingidienser efter smak.

1dl hallon (frysta eller färska)
1 banan
2 dl äpplejuice
2 msk cashewnötter*
Kokosflingor
Den här smoothien är superenkel. Blanda alla ingredienser utom kokosflingorna
i en matberedare. Mixa och
servera i ett högt glas. Toppa
med kokosflingorna. Drick
och njut.

”Pasta” med pesto
1 zucchini
1 dl pinjenötter
1 dl olivolja
Färsk basilika

Skiva eller strimla zucchinin
tunt. Blanda de övriga ingredienserna i en matberedare.
Mixa och smaka av med
havssalt och lite citronjuice.
Rör ner ”zucchinipastan”.
Servera med en stor hög delade körsbärstomater.

*Kakao och cashewnötter är generellt inte råa. Antingen gör
du ett undantag eller så går det att köpa råa varianter i hälsokostaffärer eller på internet.
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Jesus
du livets bröd
och vatten
Jag har mött dig öga mot öga
i min säng
imorse
Jag har ätit och älskat och gjort detta till din
åminnelse
Jag har suttit och väntat länge nu
tills jag mötte dig
och när jag smakat på Dig
så visste jag att jag inte längre behövde törsta
Jag har ätit brödet och delat det
så mycket människa
och så mycket Gud
imorse
i sängen
har du uppenbarat för mig ditt bords hemlighet
en enda kropp och en enda mänsklighet
dikt: Elin Roxne illustration: Erikka Chapman
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Mummo
tecknare: Erikka Chapman
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PEPP
Tips och info från KRISS riksstyrelse
Gå med i WSCF facebook
Nu kan du enkelt bli vän med
KRISSare från hela världen,
gå med i grupper, ladda upp
foton och mycket annat:
http://wscfconnection.ning.
com
Bli Senior friend
Kanske minns du tillbaka
till din studenttid då du var
aktiv i KRISS och brann för
att förändra världen? Kanske tycker du bara att KRISS
verkar vettigt och viktigt och
vill att vi ska kunna fortsätta
vår verksamhet? Bli Senior
friend! Då får du möjlighet
att ta del av vad som händer
i KRISS genom vår tidskrift
och bli en stöttepelare för
rörelsen.
Inom WSCF (World Student Christian Federation)
Europe och globalt finns
även ett nätverk för Senior friends som arrangerar
egna träffar och möten. Senior friend blir du genom att
betala minst 100 kr till bankgiro 632-0345. För mer info:
www.kriss.se

Riksmöte 4-6 mars
KRISS riksmöte 2011 äger
rum 4-6 mars i Stockholm. Gammal medlem, ny
medlem, blivande
medlem? Tillsammans formar vi det KRISS vi vill ha!
Motioner (skriftliga förslag)
skickas senast den 4/2 till:
klas@corbelius.com Förslag
på kandidater till styrelsen,
revisorer mfl skickas snarast
till: martagustavsson@gmail.
com. Mer info finns på: www.
kriss.se
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 på:
www.skr.org/nathan och
ansök senast 25/2.

Religion
HBT, konferens, Sigtuna folkhögskola,
25–27 mars
Konferensen riktar sig till dig
som kommer i kontakt med
unga, troende hbtqpersoner
i ditt arbete eller din vardag.
Medverkar gör bla fotografen Elisabeth Ohlson Wallin
och rabbinen David Lazaar.
Läs mer här: www.hbtqstudenterna.se
Befriande teologiskt forum,
Åkersbergs stiftsgård,
8-10 april
Tema ”Fri och beroende. Tro
som befriar till mångfald.”
Medverkar gör bla Mohammad Fazlhashemi, professor i
idéhistoria, det queera dansbandet Klas-Ingelaz, prästen
och journalisten Helle Klein,
amerikansk-judiske musikern Diipak och ärkebiskop
emeritus KG Hammar.
Samarrangemang med Svenska kyrkan i Lunds stift, Seglora Smedja, KHS, IKT, Kista
folkhogskola och Sensus. Läs
mer på: www.kriss.se.

KRISS lokalt
Göteborg

I G-Kriss till våren kommer vi fortsätta träffas hos
studentprästerna i Haga
församlingshem
varannan
söndag med start den 9/1.
Vi försöker alltid att träffas
i samband med Haga kyrkans Taize-mässor. Schemat
är ej satt än, utan det gör vi
tillsammans vid det första
tillfället. Se information på
vår superfina Facebooksida.
Kontakt:
helena.c@mymelody.com
Facebook: GKRISS

Umeå

Det planeras filmfestival i
Umeå som KRISS ska vara
med på under 18-19 april.
KRISS träffas fortsatt under Taizesöndagarna i Ålidshemkyrkan, och det planeras
för lokalavdelningsstart.
Kontakta: 0767756027,
kristoffer.moldeus@gmail.
com

Unitas (Uppsala)

Vår kärna är gemenskap &
samtal, med fikakvällar i
Prästgårdssalen. Vi bjuder in
gäster på olika teman – kanske har du ett du skulle vilja
fördjupa dig i? Välkommen!
Tid & plats: Onsdagar 19:00
i Prästgårdssalen, efter Stilla mässan i Trefaldighetskyrka
18:00.
Kontakt:
joakim.johansson@kriss.se,
0705638344 eller unitasuppsala@gmail.com 0702529945

Stockholm

Vill du vara med och hitta
på roliga saker med KRISS
i Stockholm i vår? Under
hösten har vi haft en bokcirkel och diskuterat kring att
leva etiskt och i vår är vi peppade på att hitta på nya saker!
Häng med oss! Kontakt:
jag_vet_inte@hotmail.com,
0704248870
Facebook:
KRISS Stockholm

STYRELSE
Ordförande: Kristoffer Moldéus, Umeå
Vice ordförande: Anna Burenius, Lund
Kassör: Elin Roxne, Stockholm
Ledamot: Jonathan Wiksten, Göteborg
Ledamot: Stina Svan, Stockholm
Ledamot: Katarina Lamos, Nederländerna
Rörelsesekreterare: Klas Corbelius, Norrköping
Kontaktuppgifter hittar du på www.kriss.se

Lund

Olika traditioner av bön möts
i måndagarnas studiecirkel
om bön, där vi bland annat
prövar ignatianska andliga
övningar, lovsång, Taizébön
och Lectio Divina. På torsdagar fikar vi tillsammans,
lyssnar på inbjudna gäster
eller samtalar kring en text.
Kafé KRISS två lördagar i
terminen bjuder på musik
och veganska bakverk i det
urmysiga Liberiet bredvid
Domkyrkan. Läs mer om
våra andra aktiviteter på vår
blogg.
Tid & plats: Torsdagar kl
19:30 Krafts torg 12, efter
Taizémässan 18:30 i Domkyrkan. Bön måndagar 20:00.
Program:
krissilund.wordpress.com.
Kontakt: annaburenius@hotmail.com, 0702964466. Facebook: KRISS i Lund

Finns det ingen lokalavdelning där du bor? Vill
du starta en? Mejla klas@
corbelius.com så skickar vår
sekreterare Klas ett Första
Hjälpen för lokavdelningarkit till dig med allt pepp
och all info du behöver!

ar med och forma
KRISSNästa
framtid!
nummer:
Historiska helgon, missförstådda helgon, tolv steg
för att bli ett helgon – vad är
DIN relation till helgon?
Skriv: poesi, recept, debatt
och gärna fotoreportage!
Rita: serier och illustrationer.

Fotografera
högupplösta
bilder på tema Helgon – och
gärna under alla spännande
konferenser, festivaler, och
KRISS-arrangemang
du
medverkar i.

Skicka verken till krissredaktion@yahoo.com senast 15:e maj.

Var med och forma
KRISS framtid!
Den 4-6 Mars går 2011 års riksmöte av stapeln.
I år träffas vi i Stockholm där du har chansen att
vara med och påverka. Vi bjuder på workshops
utifrån årets tema kristen i praktiken, bön, möten
och sedvanligt god veggomat.
Mer info & anmälan på: www.kriss.se

