JAG ÄR DU
Om religion, flykt och identitet
Materialet som du har framför dig har arbetats fram
i samband med en konferens på tema religion, flykt
och identitet som i september 2016 arrangerades
för elever på gymnasieskolorna i Gävleborgs län.
Med konferensen vill arrangörerna skapa möjligheter för unga att träffas för att diskutera och lära
mer om samhällsaktuella frågor i en form och miljö
som ofta står öppen enbart för vuxna.

alltid beskriva hur varje uppgift ska redovisas – läraren
är bäst lämpad att avgöra om redovisningen ska göras
muntligt eller skriftligt, enskilt, i mindre grupper
eller i helklass. Materialet kan användas delvis eller
i sin helhet.
Materialet är indelat i tre teman: Att fly, Religion och
tro, och Identitet och representation. Inkluderat
finns också fördjupningsuppgifter som är något mer
omfattande.
Materialet är tänkt att användas inom undervisningen i religionskunskap, historia och samhällskunskap – men sök gärna relevanta användningsområden
även inom andra ämnen! Kanske kan detta material
inspirera till ett framtida examensarbete.

Materialet innehåller uppgifter som syftar till att
inspirera och väcka elevernas tankar kring konferensens teman före konferensdagen, och till att fördjupa
och arbeta vidare efter konferensen. Materialet kan
självfallet också användas av grupper som inte deltar
i konferensen.
Vår avsikt har varit att blanda diskussions- och
samtalsövningar med läs- och skriv- och researchuppgifter. Uppgifterna utgår till största delen från samtida händelser som eleverna kan relatera till och från
populärkulturen. Uppgifterna ska ses som förslag. De
varierar i omfattning och läraren kan själv anpassa
både genomförandet och redovisningsformen efter
vad som passar gruppen. Därför har vi valt att inte

Skolorna har möjlighet att låna en museipedagog som
kan utveckla, fördjupa och arbeta tillsammans med
eleverna utifrån någon eller några delar i materialet.
Mer information om hur skolan går tillväga för att
låna en pedagog finns i slutet av materialet.
Lycka till!

2

Att fly
Båtflykting och flyktingar då och nu
Svara en och en på frågorna nedan, eller diskutera
i grupp.

1. Se filmen – Båtflykting
www.halsinglandsmuseum.se
Fråga: Under andra världskriget tog Sverige – och
Hälsingland – emot väldigt många flyktingar,
framförallt från Finland. Tror du att det var lättare
eller svårare att komma som flykting till Hälsingland 1944, jämfört med idag?
Illustration - Emanu

En utskrift från Dagens Nyheter, 20160815 21:28
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/sverige/dagendasverigetackadejatill100000flyktingar/

Sverige

Dagen då Sverige tackade ja till 100.000 ﬂyktingar
Publicerad 2015-09-18

2. Läs texten – Dagen då Sverige tackade ja till
100.000 flyktingar (se bilaga 1/1-4)
Fråga: Kan ni känna igen hur man debatterade
med hur politiker debatterar om flyktingfrågan
idag. Hur? Vad känner ni igen?
3. Läs texten - Välkomna till Swede Hollow:
en svensk slum (se bilaga 2/1-4)
Fråga A: I texten beskrivs svenskar som ”korkade”
och ”luktar illa”. Vad tror du är anledningen till
att sådana rykten spreds om svenskarna?
Fråga B: Många svenskar hade svårt att lära sig
engelska. Idag lär sig många svenskättlingar en
del svenska, trots att de bott i USA i generationer.
Varför har vissa svårt att lära sig ett nytt språk?
Varför kan det vara viktigt att behålla språker från
det land ens familj kommer?

Flyktingar från det brinnande Tornedalen tas om hand av svensk militär. Under andra världskriget kom ungefär 200 000 flyktingar till Sverige, främst från Norge,
En utskriftNyheter
från Dagens Nyheter, 20160815 21:40
Danmark, Finland och Baltikum. Några dramatiska dygn 1943 flydde 8 000 danska judar över Öresund. Foto: Foto: Foto: Dagens
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/kulturnoje/valkommentillswedehollowensvenskslum/

De
kom
vandrande med kor, hästar och allt bohag som
Kultur
& Nöje
ﬁck plats i koﬀertarna. De kom i överfulla tåg och med
Välkommen
till Swede Hollow: en svensk slum
båtar.
Publicerad 2013-08-15

Då som nu fanns stora farhågor om att samhället inte
skulle klara påfrestningarna.
DN berättar i dag den okända historien om när Sverige
tackade ja till att ta emot 100 000 ﬂyktingar – efter två
timmars betänketid.
Klockan halv nio på morgonen, torsdagen den 7 september, fick Finlands ambassadör i
Stockholm G A Gripenberg ett telegram från Helsingfors. Ordern till ambassadören var att
omedelbart ta kontakt med den svenska regeringen.
Brådskande räcker inte som beskrivning.
Året var 1944 och Finland hade just slutit fred med Sovjetunionen. I uppgörelsen ingick
att Finland skulle avväpna de tyska trupperna i landet.

”Inte ens hundarna skäller ju här” – Journalisten ”Grundy” besöker svenskarna i Swede Hollow 1896. Foto: Foto: Wikimedia
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Svenskar är korkade, luktar illa och går inte att prata
med. De bor i slummen i Swede Hollow och står längst
ner på den amerikanska samhällsstegen. Ola Larsmo
har besökt en plats som bär på en annan historia än
Karl Oskars och Kristinas.
På satellitfoton och på Google Earth ser platsen ut som ett mörkt sår i stadslandskapet.
Mellan motorvägar och gator i St Paul, Minnesota, löper en liten remsa av växtlighet, till
synes överbliven.
Vägen ned i dalgången från gatunivån går genom Drewry's tunnel, byggd någon gång på

Att fly
• Vilka skickar du först? Stryk de andra namnen.
(Frågar någon deltagare om man själv måste följa
med i båten eller om de får skicka någon annan,
svarar du som ledare: Det får du själv avgöra. Det
finns tre platser. Valet är ditt – men det är bråttom!)

Alla deltagare arbetar enskilt.
Ledaren läser följande text för gruppen.

Tänk dig in i följande situation:
Hembygden och platsen där du bor och
där du alltid känt dig säker och trygg, är
plötsligt inte det längre. Sverige har blivit
invaderat av ett annat land och du måste
snabbt ge dig av. Du har nu mindre än en
halvtimme på dig att samla ihop din familj,
dina närmaste vänner, packa och fly. Om
du stannar kommer du förmodligen att bli
dödad.

Dessvärre finns det nästan ingen plats för
bagage. Du måste snabbt välja ut tre saker
som du kan bära med dig ombord.

• Stryk de saker du inte kan ta med dig.

Båten åker sakta iväg och någonstans där
framme väntar ett nytt liv.

• Skriv ner namnen på de familjemedlemmar och
vänner som du vill ta med dig på flykten.
(Ledaren tar tiden, max två minuter)

Övningen är hämtad från det pedagogiska
materialet till utställningen Hembygd –
någonstans i Sverige.

• Skriv ner alla saker som du vill ta med dig. Det 		
måste vara något som du kan bära med dig på 		
något sätt. (Ledaren tar tiden, max två minuter)

Du får nu reda på att lastbilen som ni ska
åka med har gått sönder. Istället måste ni
fly i en vanlig personbil. Personbilen kan
bara ta fem passagerare, inklusiv dig själv.

Samtala två och två eller i mindre grupper:
• Hur kändes det att göra övningen?
• Hur reagerade ni när förutsättningarna och 		
reglerna förändrades?
• Känns övningen realistisk? Kan det vara så här i
verkligheten?

• Stryk över de namn på personlistan som inte får
plats i bilen. Allt bagage får inte plats i personbilen. Du får bara ta med dig fem saker.

Ledaren summerar:
• Människor väljer inte flykten. Utan flykten väljer
dem … Och man måste anpassa sig efter nya och
oväntade förutsättningar.
• Var det någon som tog med sig sitt pass? Varför
valde ni passet/varför valde ni inte passet?
• Vilka nya tankar fick ni av att göra uppgiften?
Vad tror ni att syftet är med uppgiften?

• Stryk över de saker du inte kan ta med dig.

Bilen kör vidare, men stöter plötsligt på en
vägspärr och måste vända om. Du får nu
reda på att ni måste fortsätta resan i en
liten motorbåt istället. I båten får bara två
personer och du själv plats i första vändan.
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"Vi sprang, vi simmade, vi cyklade, vi gömde oss, vi flög och vi grät. Det var
som om hela min familj hade deltagit i multisporten triathlon", skriver Somar Al
Naher om sin flykt till Sverige.

Jag vill ha en ursäkt
och inte en
ceremoni

Tacksamhetsdebatten
Läs bilaga 3/1-4 och se även gärna klippet från
Breaking News:
www.aftonbladet.se/nyheter/article20935513.ab

GÄSTKRÖNIKA Vi sprang, vi
simmade, vi cyklade, vi gömde oss,
vi flög och vi grät. Det var som om
hela min familj hade deltagit i
multisporten triathlon eller svenska
klassikern. Året var 1989 och vi hade
just anlänt till Sverige som politiska
flyktingar för att söka asyl. Vi var i
mål.
Trodde vi. Men nej, i det nya landet
var vi inte alls välkomna. Ett
I år har det blivit lag på att varje
utvisningsbeslut satte i gång ett nytt kommun en gång per år måste
en medborgarskapsceremoni
helvete. 18 månader av våra liv gick anordna
för att högtidlighålla nya svenska
medborgare och markera
åt väntan på en flyktingförläggning
medborgarskapets betydelse.
och långa förhör. Sönderstressade
Foto: HXC.HU
föräldrar som grät varje kväll när de
trodde att barnen sov. Tänk om de skickar tillbaka oss? Vad ska vi ta
oss till?

Diskutera i grupper på 3-4 pers.
1. Hur tror ni att tidigare migrationsminister Tobias
Billström menar att Somar Al Naher ska visa
Sverige sin tacksamhet? Varför blir han upprörd
över hennes krönika?
2. Att fly från krig och förföljelse är en grundläggande
mänsklig rättighet, men trots det finns det många
länder som inte tar emot flyktingar. Borde Somar
Al Naher vara tacksam för att hennes familj råkade
hamna just i Sverige?

Lag på firande

Till slut fick vi uppehållstillståndet som kändes som ett okej ni kan väl få
stanna. Och efter fem års väntetid fick vi ett svenskt medborgarskap.
Så en dag damp det märkligaste brevet ner i vår brevlåda. Det var en
inbjudan till en välkomstceremoni. Den 6 juni kallades alla nyblivna
svenskar till kommunhuset för att få ett diplom och höra ett välkomsttal.
Jag förstod ingenting. Först gjorde staten allt i dess makt för att bli av
med oss. Och nu skulle vi delta på en välkomstceremoni? Och liksom
idrottsmän som hade vunnit en tävling få en medalj? Är det ingen som
ser ironin?

3. I Sverige har vi många rättigheter som inte finns
i andra länder. Borde vi vara tacksamma för det
också? Ska alla barn i Sverige t.ex. känna tacksamhet för att deras föräldrar får barnbidrag?

Textstorlek:

Fredrik Wikingssons
utskällning av
Tobias Billström

4. Fredrik Wikingsson säger till Tobias Billström i
klippet: ”Du har aldrig behövt göra mer än att dra
ditt första andetag på BB för att få tillgång till
frihet och trygghet”. Borde de som fötts i Sverige
vara tacksamma?

Vice talmannen sågade
ledartext i Aftonbladet

Fredrik Wikingsson gick till hård
attack mot moderattoppen
Tobias Billström i måndagens
"Breaking News".
– Du har aldrig behövt göra mer
Fredrik Wikingsson i måndagens
än att dra ditt första andetag på
program. Faksimil Kanal 5.
BB för att få tillgång till frihet
och trygghet, sa han i programmet.
När Aftonbladets ledarkrönikör Somar Al Naher på nationaldagen
skrev om hur hennes familj behandlats av svenska staten när de sökte
asyl fick hon kritik från riksdagens vice talman Tobias Billström (M).
Den tidigare migrationsministern skrev i ett Facebookinlägg bland annat
att Al Naher borde "visa lite tacksamhet".

Fördjupande frågor:
5. Hur kan kravet på tacksamhet påverka vårt samhälle? Kan det bidra till en ojämlikhet där vissa
medborgare (flyktingar eller barn till flyktingar)
inte ses som lika självklara i Sverige som de vars
familjer bott i Sverige i flera generationer?

"Du fick alla dina rättigheter
gratis"

6. Hur länge ska vi vara tacksamma för rättigheter
som inte varit självklara. Borde t.ex. kvinnor i
Sverige vara tacksamma för att de får rösta i de
allmänna valen? För att de har rätt till preventivmedel?

Nu har hon fått stöd från tvprofilen Fredrik Wikingsson. Under
måndagens sändning av "Breaking News med Filip och Fredrik" i Kanal 5
gick han till hård attack mot Billström.
– Du fick alla dina rättigheter gratis när du föddes. Du har aldrig behövt
göra mer än att dra ditt första andetag på BB för att få tillgång till frihet
och trygghet, sa Wikingsson i programmet riktat mot moderattoppen.
Han fortsatte med att kritisera Billström hårt för just kravet på att Al
Naher borde "visa tacksamhet".
– När du vänder dig till en person som tvingats korsa helvetet och
kräver att hon ska visa tacksamhet för att vi inte skickade tillbaka henne
till helvetet – då har inte du tänkt färdigt.
Se klippet på Wikingssons utskällning ovan.
Viktor Adolfsson
Utskriftsdatum: 20160815
Publicerad: 20150609
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20935513.ab
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08  411 11 11
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Religion och tro
Är religion en aktuell fråga i dag?

Frågan om religions-/ tanke- och
samvetsfrihet

Är religion något du tänker på ofta i din vardag?
Något som påverkar ditt liv? Eller känns frågor som
rör religion som något som utspelar någon annanstans, eller kanske längre tillbaka i historien?
Oavsett vad ditt personliga svar är på den frågan, så
beskrivs Sverige ofta som ett land där religion inte
längre är aktuellt för samhället i stort, utan en privatsak för individen eller familjen.
Men stämmer det att frågor som rör religion inte
längre väcker tankar och känslor i Sverige?

Varje människa har rätt att följa sina egna moraliska,
etiska och religiösa uppfattningar så länge denna
rättighet inte inskränker andras fri- och rättigheter
eller andra värden som anses viktiga för samhället.
Olika rättigheter kan hamna i konflikt med varandra.
Ibland blir det upp till domstolen att avgöra i en
sådan tvist. Domstolen måste då väga argument
från olika sidor.

I den här uppgiften ska du fördjupa dig i en händelse
som rör frågan om religionens plats och gränser för
religionsfriheten i dagens Sverige.

Den här uppgiften syftar till att du och dina klasskamrater ska få prova att vara domare i rättsfall
som rör religions-/tanke-/ och samvetsfriheten.
Rättsfallen är alla tagna från verkligheten.

Uppgift

Uppgift

1. Fördjupa dig i någon av de händelser som introduceras med några nyckelord här nedan – eller välj
en händelse som du själv känner till.

Dela in er i grupper och läs in er på ett eller flera av
rättsfallen. Läs bara den del av texten som presenterar själva fallet – inte domslutet!

2. Vilka slutsatser drar du från ditt exempel? Säger
det något om synen på religion och religiösa 		
uttryck i dagens Sverige?

1. Tänk er att ni är domare i den domstol där fallet
behandlas. Hur skulle ni som domare resonera 		
och döma i det aktuella fallet? Vad tror ni utfallet
blev i den aktuella domen? Ni har 15 minuter på er
i gruppen att komma fram till ett domslut – kom
ihåg att ni måste ha majoritet i gruppen! Läs sedan
vad utfallet blev i det aktuella fallet.

3. Vilken ställning tar du själv i frågan som diskuteras
i exemplet? Motivera!
4. Fördjupningsuppgift: Flera av exemplen handlar om
att individers och gruppers uppfattningar om vad
som är moraliskt rätt och fel handlade är olika,
vilket gör att dessa uppfattningar krockar. Hur 		
bör vi som samhälle tänka och agera när sådana
konflikter uppstår? Är vissa uppfattningar om 		
moral och etik bättre än andra? Vem bestämmer
det?

2. Dela in gruppen i två mindre grupper: en som ska
vara för och en som ska vara emot den klagande.
Samla sedan argument som stödjer sin sidas hållning. Iscensätt sedan en domstolsförhandling där
de båda sidorna får framföra sina argument. Låt
läraren eller någon annan moderera samtalet, var
noga med att framföra sakliga och tydliga argu-		
ment, och bestäm på förhand hur lång tid debatten
ska pågå.

Exempel
Leta vidare på egen hand med hjälp av nyckelorden.
• julvärd, SVT, Gina Dirawi
• Ecce Homo, Elisabeth Ohlson Wallin
• Miljöpartiet, handskakning, Yasri Khan
• halalslakt, kyckling, skolor
• separata badtider för män och kvinnor

Rättsfall
Se bilaga 4/1-6
• Leyla Sahin v. Turkey
• Barnmorskan Ellinor Grimmark
• Hemundervisning för judisk-ortodoxa barn
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Att handla i religionens namn?
I nutiden och genom historien finner vi exempel på
hur individer, grupper och institutioner agerat i
enlighet med vad de själva uppfattar som den egna
religionens rätta budskap. Vi hittar exempel på
fruktansvärda brott som begåtts i religionens namn,
men också personer som gått till historien som
positiva föredömen och som hämtat i inspiration till
sina handlingar i sin religiösa tro.
Kan en person eller en organisation agera ”i religionens namn”? Vad betyder det? Vilken roll spelar en
persons religiösa uppfattningar för hur hen handlar?
Uppgift (se bilaga 5/1-4)
I bilagan finns exempel på människor som handlat i
sin religions namn på sätt som fått stor betydelse
för samhället och för historien, både i positiv och
negativ riktning.
1. Läs igenom introduktionerna till personerna. Välj
ut två och ta reda på mer om deras bakgrund, liv
och gärning. Var noggrann med dina källor –
använd inte bara Internet utan också böcker och
artiklar.
2. Varför fann du de personer du valt extra intressanta? Argumentera för dina val!
3. Nu när du lärt dig mer, anser du att de personer
du valt representerar den egna religionens huvudbudskap genom sina handlingar?
4. Kan det finnas andra faktorer i personens bakgrund och livssituation som påverkar personens
handlade? Om ja, vilka? Om nej, varför inte?
5. Kan människor rangordnas enligt sina gärningar?
Delas in i onda och goda? Argumentera för ditt
svar!
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Identitet och representation
Gestaltningar av religion, etnicitet
och mångfald i filmens värld

Hur har upplevelsen av flykt och
flyktingskap skildrats i populärkulturen?

De gestaltningar vi får genom film, TV, nyhetsjournalistik och annan media påverkar hur vi ser på världen
och vår omgivning. Det är viktigt att komma ihåg att
en film eller en TV-serie, även sådana som säger sig
skildra verkligheten, inte är verkligheten. De visar en
version av verkligheten, ett av flera möjliga perspektiv. De visar det perspektiv som filmaren har valt att
belysa. Det är därför viktigt att träna på att reflektera
över och förhålla sig kritisk till de perspektiv och
versioner av verkligheten som vi får till oss genom
film och media. Det är syftet med den här uppgiften.

Människor som själva tvingats lämna sitt hemland på
grund av konflikter, katastrofer eller personliga öden
eller vars föräldrar gjort det vittnar ofta om hur den
erfarenheten på olika sätt präglar deras liv. I den här
uppgiften ska du fördjupa dig i en sådan personlig
berättelse.
Uppgift (se bilaga 7)
Fördjupa dig i ett av radioprogrammen, lyssna uppmärksamt, gärna flera gånger. Alla program innehåller personliga berättelser av personer som har
upplevt flyktingskap. Svara sedan på följande frågor:

Uppgift (se bilaga 6/1-2)
1. Välj en film som du tycker är relevant för att analysera hur religion och/eller etnicitet och kulturella
skillnader porträtteras. Det kan vara en dokumentär, animerad film, drama, action, fantasy – välj en
genre som intresserar dig.

1. Varför valde du den personliga berättelse du valde?
Motivera!

2. Titta, analysera och försök besvara följande frågor:
Hur framställs de fenomen och de personer som
filmen handlar om? Är det något i gestaltningen
som du tycker saknas, eller är överrepresenterat?
Tänk på själva handlingen och karaktärerna, men
också på hur musik, bilder, ljus och kameravinklar
används. Hur skildras miljön/scenografin? Vad
säger titeln på filmen (på originalspråk och översättningen till svenska om det finns en sådan)?
De gestaltningar och perspektiv som visas – är det
sådant som du är van att se, eller uppfattar du 		
det som ett nytt perspektiv?

3. Hur ser personens beskrivningar av flyktingskapet ut?

2. Berätta: vad handlade programmet om?
Vilket var det huvudsakliga temat i programmet?

4. Flera av berättelserna handlar om hur det kan vara
att stå mitt emellan, eller att ha flera identiteter
och ursprung. Måste den känslan alltid innebära
svårigheter, eller kan det vändas till något positivt?

3. Förslag till redovisning: skriftlig analys, eller visa
upp en eller ett par scener ur filmen för klassen
och berätta om dina slutsatser utifrån det.
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Värderingsövningar

Fördjupningsuppgifter

Fyra hörn

Intervjua någon som flytt från sitt hem
och sitt land.

Vad är allra svåras för ett barn?
a. Att bli lämnad av sina föräldrar
b. Att bli mobbad
c. Att vara fattig
d. Annat

Personen har inte alltid varit flykting, livet på flykt är
inte ett normaltillstånd eller en identitet. Hen har
kanske haft ett helt vanligt liv i sitt hemland, med
jobb, bostad, vänner och intressen. Eller så har hen
inte alls levt ett sådant liv. Be din intervjuperson
berätta om sin bakgrund, om livet i hemlandet och
om upplevelserna av Sverige.
Tänk på att många som varit med om svåra saker
inte vill berätta om det. Var noga med att känna av
vad som är ok för den du intervjuar, kräv inga svar.
Din intervjuperson sätter agendan.

Vad är en förälders viktigaste uppgift?
a. Sätta gränser
b. Ge frihet
c. Stötta
d. Öppet hörn
Vad är viktigast för en tonåring?
a. Kärlek
b. Trygghet
c. Frihet
d. Öppet hörn

Utred. Flyktingsmuggling:
brott eller humanitär handling?
Rätten att söka asyl är universell och slås fast i FN:s
allmänna deklaration om mänskliga fri- och rättigheter (artikel14.1). En grundläggande princip i den
internationella asylrätten är att en flykting inte kan
straffas för att ha korsat en landsgräns utan tillstånd.
Samtidigt finns det inga lagliga vägar för flyktingar
och migranter att ta sig till Europa eller USA för att
söka asyl. Asyl måste sökas på plats i det land man
önskar stanna, men de som behöver fly har ofta inga
resehandlingar eller saknar visum för att kunna resa.
Resultatet blir att de flesta tar hjälp av personer som
ofta kallas för flyktingsmugglare för den farliga resan.
En person som hjälpt en flykting eller migrant att
resa illegalt kan straffas med böter eller fängelse för
brottet flykting- eller människosmuggling. Förbudet
slås fast bland annat i den svenska utlänningslagen
Flyktingsmuggling har uppmärksammats mycket de
senaste åren, men fenomenet är inte nytt. Under
andra världskriget smugglade fiskare danska judar
och andra över sundet från Danmark till Sverige. Men
medan flyktingsmugglare i historien (ex Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld) ofta uppmärksammats
som hjältar, beskrivs dagens smugglare som skurkar.

VÄRDERINGSÖVNING
Håller med / Håller inte med
•
•
•
•
•

Våld är alltid fel
Våld föder våld
Krig kan vara nödvändigt
Krig gör människor omänskliga
Medier har ett stort inflytande på
människors attityder inför ett krig
• Det är varje människas skyldighet
att försvara sitt land
• Vapen borde förbjudas
Oavslutade meningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det värsta med krig är…
Det bästa med familjen är…
Sveriges sätt att ta emot flyktingar…
Det bästa med att vara tonåring är…
Det värsta med att vara tonåring är…
Jag längtar efter…
Jag saknar…
Religion innebär…
Jag är…

Din uppgift här är att utreda och väga argument för
och emot huruvida flyktingsmuggling alltid är att
klassas som ett brott. Gör det någon skillnad om
smugglaren tar betalt eller inte? Om hen handlar
enbart efter ekonomiska intressen eller efter en
humanitär idé? Har det någon betydelse att det inte
9

finns lagliga alternativ? Har det någon betydelse att
handlingen är förbjudet enligt lag?
Fördjupning.
Fundera över: Är lagen och moralen alltid densamma? Är det en moralisk skyldighet att följa lagen?
Eller kan det vara en moralisk skyldighet att bryta
lagar som man anser är moraliskt felaktiga?

Kreativt skrivande
Uppgift:
Läs dikterna Sagan om ett underligt folk, Invandrarna,
Namnet Människa, Flykten valde oss, Stilla din häftiga
själ och Flykten från Sverige (se bilaga 8/1-5).
Skriv en egen text utifrån något av konferensens
teman! Formen väljer du själv: dikt, essä, personlig
betraktelse, krönika, novell. Eller något annat.
Väj ett annat tema från konferensen som
intresserar dig!
Kanske kan detta vara ett ämne för ditt
examensarbete?

Det här materialet är framtaget med stöd av Region Gävleborg.
Lars Berglund, Maria Lindqvist och Kristina Wicksell, Hälsinglands museum.
Formgivning - Åsa Jägergård
För att låna en pedagog som kan arbeta tillsammans med
din klass i skolan eller på Hälsinglands museum,
kontakta projektledare Maria Lindqvist
maria.lindqvist@hudiksvall.se | 070-329 73 91
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Sverige

Dagen då Sverige tackade ja till 100.000 ﬂyktingar
Publicerad 2015-09-18

Flyktingar från det brinnande Tornedalen tas om hand av svensk militär. Under andra världskriget kom ungefär 200 000 flyktingar till Sverige, främst från Norge,
Danmark, Finland och Baltikum. Några dramatiska dygn 1943 flydde 8 000 danska judar över Öresund. Foto: Foto: Foto: Dagens Nyheter

De kom vandrande med kor, hästar och allt bohag som
ﬁck plats i koﬀertarna. De kom i överfulla tåg och med
båtar.
Då som nu fanns stora farhågor om att samhället inte
skulle klara påfrestningarna.
DN berättar i dag den okända historien om när Sverige
tackade ja till att ta emot 100 000 ﬂyktingar – efter två
timmars betänketid.
Klockan halv nio på morgonen, torsdagen den 7 september, fick Finlands ambassadör i
Stockholm G A Gripenberg ett telegram från Helsingfors. Ordern till ambassadören var att
omedelbart ta kontakt med den svenska regeringen.
Brådskande räcker inte som beskrivning.
Året var 1944 och Finland hade just slutit fred med Sovjetunionen. I uppgörelsen ingick
att Finland
Finland skulle
skulleavväpna
avväpnade
detyska
tyskatrupperna
truppernai landet.
i landet.

– Det var en paniksituation. Tyskland ville inte lämna Lappland frivilligt, säger den tidigare
diplomaten Markku Reimaa, som nyligen släppte boken ”Pohjoismaisia yhteyksiä” –
Nordiska kontakter.
Det innebar krig. Det tredje på fem år för Finland.
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att Finland skulle avväpna de tyska trupperna i landet.
– Det var en paniksituation. Tyskland ville inte lämna Lappland frivilligt, säger den tidigare
diplomaten Markku Reimaa, som nyligen släppte boken ”Pohjoismaisia yhteyksiä” –
Nordiska kontakter.
Det innebar krig. Det tredje på fem år för Finland.
Nu ville Finlands regering evakuera 100 000 människor till Sverige. ”Ni måste genast få
svar”, stod det i telegrammet till ambassadören. Några timmar senare var Gripenberg på
plats hos UD i Stockholm. Efter ett kort möte med kanslichefen Erik Boheman skickades
ärendet till regeringen. Herrarna fick vänta över lunchen på besked.
”Kl 1-tiden kom svaret: bifall”, skriver Gripenberg i sin dagbok.
Då hade enstaka flyktingar redan tagit sig över gränsen i norr. Några dagar senare började
den största och snabbaste flyktingströmmen i Sveriges historia att anlända.
Dagens Nyheters utsände i Haparanda beskrev målande armodet och eländet som mötte de
svenskar som tog emot flyktingarna.
”En svensk iakttagare förvånade sig kanske mest över flyktingarnas oerhört dåliga kläder. De
flesta av barnen hade skärmmössor som var flera nummer för stora. Deras ytterrockar var
gröna av ålder och de halvlånga byxorna var lappade på de ursprungliga lapparna”, skriver
DN den 17 september 1944.
Senare i samma artikel beskrivs en äldre man som ”har allt sitt bohag över axeln: två
gamla trasmattor, en maläten fårskinnsfäll och en trasig kastrull”.
Dagen efter rapporterar DN att flyktingarna hade vandrat sju dagar innan de nådde
säkerheten i Sverige.
Bland finländarna som intervjuas i tidningen finns elvaårige Mikko Ylintervo som hade tagit
sig över gränsälven med evakueringsfärjan i Ruskola, söder om Övertorneå. Han hade
ensam drivit fyra kor och två hästar hela vägen från hemstaden Rovaniemi.
I Tornedalen mobiliserade samhällen och byar för att ta emot flyktingarna, som i många fall
var deras vänner och släktingar.
Just nu i september 2015 kommer ungefär 3.000 flyktingar i veckan till Sverige. I september
1944 flydde lika många över gränsen varje dag. ”På torsdagsmorgonen kom ett tåg som hade
1 700 personer ombord och under eftermiddagen anlände ännu ett tåg med omkring 1.000”,
skriver DN den 22 september.
Flyktingarna inkvarterades i skolor, bönhus och i provisoriska läger. I Haparanda användes
ett cirkustält som transitplats. Tiotusentals människor transporterades sedan med tåg
söderut till Västerbotten och Västernorrland.
Under kriget kom utöver finländarna stora grupper norrmän, balter och danskar. Av
danskarna var huvuddelen judar som evakuerades under några dramatiska dygn hösten
1943. Opinionen var övervägande positiv. I botten fanns en nordisk tanke om att Sverige
skulle hjälpa sina grannar.
Men det fanns givetvis konflikter. Flyktingarna beskrevs ofta i medier och i debatten som
omoraliska, de var fyllbultar och kvinnojägare.
Historikern Mikael Byström, som forskat om flyktingmottagandet under kriget, menar att
skillnaderna mot dagens situation är betydande, men att det finns likheter.
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danskarna var huvuddelen judar som evakuerades under några dramatiska dygn hösten
1943. Opinionen var övervägande positiv. I botten fanns en nordisk tanke om att Sverige
skulle hjälpa sina grannar.
Men det fanns givetvis konflikter. Flyktingarna beskrevs ofta i medier och i debatten som
omoraliska, de var fyllbultar och kvinnojägare.
Historikern Mikael Byström, som forskat om flyktingmottagandet under kriget, menar att
skillnaderna mot dagens situation är betydande, men att det finns likheter.
– Stereotyperna att flyktingen inte vill arbeta och utnyttjar det svenska systemet, eller att
flyktingen kommer till Sverige och försämrar arbetsvillkoren – de två spåren finns parallellt
under hela kriget, säger han.
Då som nu fanns det farhågor om att samhället inte skulle klara påfrestningarna.
– Staten, myndigheterna och befolkningen lärde sig att hantera den här ökningen. Man var
väldigt flexibel och hittade på nya lösningar hela tiden. Jag tror att man där lade en del av
grunden för hur man efter kriget utvecklade välfärdsstaten, säger Mikael Byström.
Den 1 oktober 1944 genomförde finska trupper i skydd av höstdimman ett
överraskningsanfall mot Torneå. Hårda strider om gränsstaden pågick i flera dagar.
De följande veckorna blev dramatiska. Tyska trupper som retirerade norrut i Tornedalen
sprängde broar och brände ner byar. Från den svenska sidan av älven såg man med blotta
ögat bränderna några hundra meter bort.
Än i dag syns spåren av kriget. I den by i Tornedalen där jag själv tillbringar somrarna är
flera gårdar byggda på 1800-talet. I den finska grannbyn finns endast ett äldre hus kvar.
Totalt flydde 56.000 finländare till Sverige i september och oktober 1944. Tanken var att de
finska flyktingarna skulle resa hem efter kriget.
Det gjorde många också. Men åtskilliga valde att stanna i Sverige framför att återvända till
det av kriget förödda Finland.
I ett bredare perspektiv förändrade andra världskriget Sveriges inställning till omvärlden. Vi
gick från att vara mycket restriktiva under 1930-talet till att decennierna efter kriget i
praktiken ha fri invandring.
– Flyktingarna skulle flytta tillbaka men många stannade. Och det tyckte inte Sverige var så
dåligt, eftersom det fanns ett arbetskraftsunderskott. Under kriget lärde man sig att
”använda” flyktingar. Det övergår senare smidigt i arbetskraftsinvandringen, säger Mikael
Byström.

Jens Kärrman

Fakta. LapplandskrigetDet tredje
Fakta. Lapplandskriget
Det tredje av Finlands krig under andra världskriget är också det mest okända. Kriget bröt ut
i mitten av september 1944 när Tyskland vägrade att lämna Finland efter separatfreden med
Sovjetunionen.
I finska Lappland fanns drygt 200 000 tyska soldater. De hårdaste striderna utkämpades
under oktober. Då finska trupper intog Torneå, Kemi och Rovaniemi. Tyskarna praktiserade
den brända jordens taktik och förödelsen i norra Finland var enorm. Rovaniemi brändes ner,
ett öde som drabbade många orter. Under tyskarnas reträtt norrut förstördes 18 000

Bilaga 1/3

Jens Kärrman
Bilaga 1/4

Fakta. LapplandskrigetDet tredje
Fakta. Lapplandskriget
Det tredje av Finlands krig under andra världskriget är också det mest okända. Kriget bröt ut
i mitten av september 1944 när Tyskland vägrade att lämna Finland efter separatfreden med
Sovjetunionen.
I finska Lappland fanns drygt 200 000 tyska soldater. De hårdaste striderna utkämpades
under oktober. Då finska trupper intog Torneå, Kemi och Rovaniemi. Tyskarna praktiserade
den brända jordens taktik och förödelsen i norra Finland var enorm. Rovaniemi brändes ner,
ett öde som drabbade många orter. Under tyskarnas reträtt norrut förstördes 18 000
byggnader och 750 broar sprängdes.
Under en handfull veckor evakuerades ungefär 100 000 invånare från norra Finland. Drygt
hälften, 56 000, av dessa hamnade i Sverige.
En evakueringsstab i Haparanda organiserade med kort varsel mottagandet av de finska
flyktingarna. Finländarna hamnade i hela norra Sverige, bland annat fick 17 000 en fristad i
Västerbotten.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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Välkommen till Swede Hollow: en svensk slum
Publicerad 2013-08-15

”Inte ens hundarna skäller ju här” – Journalisten ”Grundy” besöker svenskarna i Swede Hollow 1896. Foto: Foto: Wikimedia

Svenskar är korkade, luktar illa och går inte att prata
med. De bor i slummen i Swede Hollow och står längst
ner på den amerikanska samhällsstegen. Ola Larsmo
har besökt en plats som bär på en annan historia än
Karl Oskars och Kristinas.
På satellitfoton och på Google Earth ser platsen ut som ett mörkt sår i stadslandskapet.
Mellan motorvägar och gator i St Paul, Minnesota, löper en liten remsa av växtlighet, till
synes överbliven.
Vägen ned i dalgången från gatunivån går genom Drewry's tunnel, byggd någon gång på
1870- eller 80-talet, anpassad för häst och vagn. Väl inne möts vi av vad som ser ut som
"orörd natur": hela dalsänkan är i dag en närmast söndervuxen park, kokande av grönska i
högsommarvärmen. På stigen en bit ned stannar tre rådjur upp och iakttar oss.
Men precis där de står gick för hundra år sedan en hårt trafikerad järnväg. Dalgången var
från 1880-talet känd som Swede Hollow, ett av stadens värsta slumområden och hem för
minst tusen människor i fallfärdiga skjul, byggda utanför alla stadsplaner. Merparten av dem
var immigranter från Sverige. Men hamnade man i Swede Hollow tycks man också ha fallit
utanför själva
själva historien.
historien.

Bilden av den svenska emigranten är i högre grad än vad vi själva förstår präglad av
Vilhelm Mobergs Karl Oskar och Kristina. Naturligtvis hittar man sådana som dem i arkiven
– småbönder som ger sig av och skapar nya jordbruksområden på vad som nyss var Ojibweoch Dakota-indianernas mark. Ingen kan klandra Moberg för att han skrev en så
framgångsrik roman att den tycks ha överlagrat den historiska verkligheten. Moberg får
ändå med många olika emigranttyper med fäste i verkliga livet, från den religiöse fritänkaren

utanför själva historien.
Bilden av den svenska emigranten är i högre grad än vad vi själva förstår präglad av
Vilhelm Mobergs Karl Oskar och Kristina. Naturligtvis hittar man sådana som dem i arkiven
– småbönder som ger sig av och skapar nya jordbruksområden på vad som nyss var Ojibweoch Dakota-indianernas mark. Ingen kan klandra Moberg för att han skrev en så
framgångsrik roman att den tycks ha överlagrat den historiska verkligheten. Moberg får
ändå med många olika emigranttyper med fäste i verkliga livet, från den religiöse fritänkaren
Danjel och lycksökaren Robert till Ulrika, på flykt från sexuell exploatering.
Mobergs utvandrare reser redan på 1850-talet – men de flesta av de 1,3 miljoner svenskar
som emigrerar lämnar Sverige betydligt senare, med en topp kring förra sekelskiftet. Och
påfallande många av dem hamnar i städerna. Bilden av de svenska emigranterna som ett
dugligt småbrukarpar som lyckas "där borta", må vara till priset av en närmast själsdödande
hemlängtan, är också märkvärdigt lätt att ta till sig. Men vad hände med de andra? När man
börjar se närmare på dem framträder en annan svensk utvandrare, en som är lätt att känna
igen i dagens migrantströmmar.
I tidningen St Paul Daily Globe hittar man i mars 1886 ett intressant reportage, "THE
SQUATTER'S HOME" – "En främmande bosättning mitt i St Paul, och dess främmande
Invånare". Signaturen "Grundy" har bestämt sig för att slumma en stund och vågar sig ned i
denna okända terräng, där han möter "små linhåriga barn i illasittande, smutsiga kläder"
som åker släde på en gammal träskiva "och tjattrar med varandra på ett obegripligt språk".
Journalisten slås ändå av tystnaden, hur han stirras ut av misstänksamma, blonda
sluminvånare. "Inte ens hundarna skäller ju här."
Han noterar också hur Swede Hollowborna får betala en och en halv dollar i
månaden för att slå upp sitt skjul på platsen, men i övrigt saknar alla rättigheter och när som
helst kan vräkas. Flera familjer delar på varje hus, som mäter kanske tolv kvadratmeter. Den
svårt nedsmutsade Phalen Creek som rinner genom dalen är en ständig källa till oro, då man
tömmer allt sitt avfall där, inklusive det från dassen. I andra tidningsartiklar från tiden oroar
sig myndigheterna för risken av ett kolerautbrott och kallar Swede Hollow för "en miniatyr
av det primitiva Sverige". Men "Grundy" skriver: "De vithåriga männen, kvinnorna och
barnen nere i dalen bryr sig föga om sådana diskussioner, fjärran som de lever från stadens
buller och förvirring." Han slutar med orden att de helt enkelt är "lyckliga".
Invånarna i Swede Hollow har inte lämnat många spår efter sig i arkiven, men här och var
hittar man en faktaskärva, som i kyrkböckerna från den svenska lutherska församlingen. En
grupp verkar ha utvandrat från Ystadsregionen, en annan från Sundsvall. De heter sådant
som Bengta Nilsson, Anders Andersson, Erik Lindgren eller Bertha Svensson. Josephina
Andersson blev nio månader gammal och dog 1890. Alma Maria Anderson blev ett och ett
halvt.
– Ja, barnadödligheten var sannolikt hög nere i Swede Hollow. Difteri och kikhosta härjade
fritt, säger David Lanegran, professor i geografi vid Macalester College i St Paul. Lanegran,
själv svenskättling, är en av de få akademiker som skrivit om Swede Hollow och vid
sjuttiotalets början intervjuade han några av de då mycket gamla människor som vuxit upp
där.
– I början var de mycket nostalgiska, som man är när man talar om sin barndom, och
mindes platsen i ett förklarat skimmer. Det är så minnet fungerar. Men efter ett tag kom
annat upp på bordet – som hustrumisshandel och fylleri. Liksom hur många från Swede
Hollow som dog i arbetsplatsolyckor.
– Svenskar, inte minst kvinnor, fick senare rykte om sig att vara duktiga arbetare. Men när
de kom spreds först bilden av "the dumb swede", "den dumma/stumma svensken" – vilket
berodde på att de hade svårt att lära sig engelska. Under en period var svenskar inte riktigt
lika "vita" i amerikansk mening som anglosaxare och tyskar – sedan kom en våg av slavisk
invandring, och då blev svenskarna "vitare".
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annat upp på bordet – som hustrumisshandel och fylleri. Liksom hur många från Swede
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– Svenskar, inte minst kvinnor, fick senare rykte om sig att vara duktiga arbetare. Men när
de kom spreds först bilden av "the dumb swede", "den dumma/stumma svensken" – vilket
berodde på att de hade svårt att lära sig engelska. Under en period var svenskar inte riktigt
lika "vita" i amerikansk mening som anglosaxare och tyskar – sedan kom en våg av slavisk
invandring, och då blev svenskarna "vitare".
Den amerikanska immigrationsforskaren Rudolph Vecoli, som dog 2008, har också
han skrivit om svenskarna och "vitheten". I sitt bidrag till Phil Andersons och Dag Blancks
antologi "Swedes in the Twin Cities" citerar han skogshuggaren Horace Glenn, som 1901
skriver hem och beklagar sig:
"Här är vi högst femton vita män på sextio svenskar, men vi håller dem kort och de vet vem
som bestämmer... det är bara på kvällarna jag behöver ha något att göra med de djuriska
varelser man kallar svenskar... att gå bakom en rad svenskar är inget för en man med väl
utvecklat luktsinne. Den stanken kan bara komma från en lång rad av otvättade förfäder."
Som Vecoli påpekar finns det fler vittnesbörd om att man beklagade sig över svenskarnas
särskilda lukt, som inte sällan påminde om strömming. Men redan när Daily Globe gör ett
återbesök i Swede Hollow i maj 1898 märker man att något håller på att förändras i synen på
den svenska slummen. Artikeln handlar om en dam på jakt efter ett hembiträde och hon har
hört att svenskor är renliga. Det som slår henne på plats är just hur man mirakulöst nog
lyckas hålla rent i de små skjulen. Språkkunskaperna är det fortfarande si och så med, men
"mrs Blank" hittar till sist en passande flicka.
Den svenska immigrantstocken fasades in i samma hierarki som andra nykomlingar –
de senast anlända var alltid "efterblivna", lät och luktade konstigt, åt märkliga saker. Sedan
kom en ny grupp in längst ned, de tidigare "primitiva" steg uppåt och blev mer amerikanska.
Efter svenskarna kom italienarna till Swede Hollow, och lämnade betydligt fler spår efter sig
i skrift och bild. Senare kom en grupp polacker. De sista invånarna i "Hålan" var en grupp
mexikanska familjer, som vräktes 1956 varefter man brände deras hus. Dalen var en sanitär
olägenhet. Nu är den en park utan lämningar av mänsklig bebyggelse.
Det finns inga tydliga spår av hur det till sist gick för de svenskar som hamnat i Dalen. En
grupp tog sig "upp på gatan", som man sade, flyttade till andra svenskkvarter med något
högre standard. Andra gick otvivelaktigt under. De faller också ur det kollektiva minnet.
Knappt en halv miljon Minnesotabor anger i dag "svensk bakgrund" i
folkräkningsformulären. Få av dem minns något om Swede Hollow eller undersidan av den
svenska immigrationen. Men sedan immigrationslagarna lättade i USA på sextiotalet fylls
invandrarkvarteren av nya grupper, i dag familjer från hmongfolket i Sydostasien och senast
somalier som flytt inbördeskriget. Bägge grupperna har i dag lyckats skaffa sig politisk
representation i den lokala kongressen. Och Cedar Avenue, den gamla "SnooseBoulevard"
(snusgatan) i Minneapolis, är i dag ett centrum för den somaliska folkgruppen. Gatorna
består, människorna byts ut.
På American Swedish Institute i Minneapolis firas varje år svensk midsommar. Historikern
Bill Beyer, som är med och ordnar firandet, berättar att han en kväll för några år sedan var
bekymrad över att man blivit högljudda och stört grannskapet. Så på väg hem rullade han
ned bilrutan och frågade en man som satt på grannhusets trappa i sommarkvällen om de
svenska sångerna skallat för högt.
"Inte alls" sade mannen, "jag är från Somalia. Men min bror och min far bor i Stockholm. Så
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Bill Beyer, som är med och ordnar firandet, berättar att han en kväll för några år sedan var
bekymrad över att man blivit högljudda och stört grannskapet. Så på väg hem rullade han
ned bilrutan och frågade en man som satt på grannhusets trappa i sommarkvällen om de
svenska sångerna skallat för högt.
"Inte alls" sade mannen, "jag är från Somalia. Men min bror och min far bor i Stockholm. Så
jag tyckte att det var precis som hemma."

Ola Larsmo
litteratur@dn.se

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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Textstorlek:

"Vi sprang, vi simmade, vi cyklade, vi gömde oss, vi flög och vi grät. Det var
som om hela min familj hade deltagit i multisporten triathlon", skriver Somar Al
Naher om sin flykt till Sverige.

Jag vill ha en ursäkt
och inte en
ceremoni

GÄSTKRÖNIKA Vi sprang, vi
simmade, vi cyklade, vi gömde oss,
vi flög och vi grät. Det var som om
hela min familj hade deltagit i
multisporten triathlon eller svenska
klassikern. Året var 1989 och vi hade
just anlänt till Sverige som politiska
flyktingar för att söka asyl. Vi var i
mål.
Trodde vi. Men nej, i det nya landet
var vi inte alls välkomna. Ett
I år har det blivit lag på att varje
utvisningsbeslut satte i gång ett nytt kommun en gång per år måste
anordna en medborgarskapsceremoni
helvete. 18 månader av våra liv gick för att högtidlighålla nya svenska
medborgare och markera
åt väntan på en flyktingförläggning
medborgarskapets betydelse.
och långa förhör. Sönderstressade
Foto: HXC.HU
föräldrar som grät varje kväll när de
trodde att barnen sov. Tänk om de skickar tillbaka oss? Vad ska vi ta
oss till?

Lag på firande

Till slut fick vi uppehållstillståndet som kändes som ett okej ni kan väl få
stanna. Och efter fem års väntetid fick vi ett svenskt medborgarskap.
Så en dag damp det märkligaste brevet ner i vår brevlåda. Det var en
inbjudan till en välkomstceremoni. Den 6 juni kallades alla nyblivna
svenskar till kommunhuset för att få ett diplom och höra ett välkomsttal.
Jag förstod ingenting. Först gjorde staten allt i dess makt för att bli av
med oss. Och nu skulle vi delta på en välkomstceremoni? Och liksom
idrottsmän som hade vunnit en tävling få en medalj? Är det ingen som
ser ironin?

en medborgarskapsceremoni
helvete. 18 månader av våra liv gick anordna
för att högtidlighålla nya svenska
medborgare och markera
åt väntan på en flyktingförläggning
medborgarskapets betydelse.
och långa förhör. Sönderstressade
Foto: HXC.HU
föräldrar som grät varje kväll när de
trodde att barnen sov. Tänk om de skickar tillbaka oss? Vad ska vi ta
oss till?

Lag på firande

Till slut fick vi uppehållstillståndet som kändes som ett okej ni kan väl få
stanna. Och efter fem års väntetid fick vi ett svenskt medborgarskap.
Så en dag damp det märkligaste brevet ner i vår brevlåda. Det var en
inbjudan till en välkomstceremoni. Den 6 juni kallades alla nyblivna
svenskar till kommunhuset för att få ett diplom och höra ett välkomsttal.
Jag förstod ingenting. Först gjorde staten allt i dess makt för att bli av
med oss. Och nu skulle vi delta på en välkomstceremoni? Och liksom
idrottsmän som hade vunnit en tävling få en medalj? Är det ingen som
ser ironin?
Staten gör tydligen inte det. För i år har det blivit lag på att varje
kommun en gång per år måste anordna en
medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska
medborgare och markera medborgarskapets betydelse.
Vilket hån, ärligt talat. Grattis du fick ett svenskt medborgarskap. Du
klarade eldprovet och helvetesprocessen och förnedringen som
asylprocessen många gånger innebär, som den gången när du tvingades
röntga tänderna för att bli åldersbedömd.
Grattis du blev inte tillbakaskickad till den plats du flytt ifrån.
Grattis för att du inte blev en av de tusentals flyktingar som Sverige
tvångsutvisar till farliga länder varje år.
Grattis för att du inte väcktes mitt i natten och släpades i väg med hjälp
av svenska statens våldsmonopol till Arlandas flygplats.
Grattis för att du tog dig igenom allt detta och därför välkomnar vi dig i
dag.

Deporteras till djungeln

Det kunde ha varit värre. Högerfanatikerna i vårt land sneglar på
Australien. Där nekas migranter som kommer med båt asyl  oavsett
hur starka asylskäl de har. Eller så deporteras de till läger i djungeln på
Papua Nya Guinea.
I Australien är välkomstceremonin obligatorisk för den som vill erhålla
ett medborgarskap. Du måste gå till kommunhuset, sjunga
nationalsången och äta australiensiska snittar till toner av kända
australiensiska låtar.
Att söka asyl var allt annat än en dans på rosor. Ska det
uppmärksammas kanske en ursäkt hade suttit bättre än en ceremoni.
Somar Al Naher

Gästkrönika

Somar Al Naher

33 år, skribent, Stockholm
Somar Al Naher är skribent och har tidigare varit studieombudsman på
SSUförbundet och politisk sekreterare i Stockholms stadshus.
Mellan 20132014 vikarierade hon som ledarskribent i Aftonbladet.

Utskriftsdatum: 20160815
Publicerad: 20150605
Webbadress:
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/somaralnaher/article20914728.ab
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08  411 11 11
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Textstorlek:

Fredrik Wikingssons
utskällning av
Tobias Billström
Vice talmannen sågade
ledartext i Aftonbladet

Fredrik Wikingsson gick till hård
attack mot moderattoppen
Tobias Billström i måndagens
"Breaking News".
– Du har aldrig behövt göra mer
Fredrik Wikingsson i måndagens
än att dra ditt första andetag på
program. Faksimil Kanal 5.
BB för att få tillgång till frihet
och trygghet, sa han i programmet.
När Aftonbladets ledarkrönikör Somar Al Naher på nationaldagen
skrev om hur hennes familj behandlats av svenska staten när de sökte
asyl fick hon kritik från riksdagens vice talman Tobias Billström (M).
Den tidigare migrationsministern skrev i ett Facebookinlägg bland annat
att Al Naher borde "visa lite tacksamhet".

"Du fick alla dina rättigheter
gratis"

Nu har hon fått stöd från tvprofilen Fredrik Wikingsson. Under
måndagens sändning av "Breaking News med Filip och Fredrik" i Kanal 5
gick han till hård attack mot Billström.
– Du fick alla dina rättigheter gratis när du föddes. Du har aldrig behövt
göra mer än att dra ditt första andetag på BB för att få tillgång till frihet
och trygghet, sa Wikingsson i programmet riktat mot moderattoppen.
Han fortsatte med att kritisera Billström hårt för just kravet på att Al
Naher borde "visa tacksamhet".
– När du vänder dig till en person som tvingats korsa helvetet och
kräver att hon ska visa tacksamhet för att vi inte skickade tillbaka henne
till helvetet – då har inte du tänkt färdigt.
Se klippet på Wikingssons utskällning ovan.
Viktor Adolfsson
Utskriftsdatum: 20160815
Publicerad: 20150609
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20935513.ab
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08  411 11 11

© Aftonbladet
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RÄTTSFALL 1
Leyla Sahin mot Turkiet
Leyla Sahin är läkarstuderande av turkiskt ursprung
som under en tid varit bosatt i Wien. Under utbildningstiden flyttar Sahin tillbaka till Turkiet och fortsätter sina studier vid universitetet i Istanbul. Sahin
är troende och praktiserande muslim; för henne är det
en religiös plikt att bära schal. Sahin bär hijab, en
typ av schal som täcker hår, nacke och axlar.
Enligt universitetets ordningsregler är det förbjudet
att bära schal eller skägg på campus. Studenter som
trotsar ordningsreglerna nekas rätten att delta i föreläsningar och examinationstillfällen. Förbudet har sitt
ursprung i den turkiska konstitutionen, enligt vilken
det offentliga rummet ska vara fritt från religiös manifestation. Principen om laik, en strikt uppdelning av
den religiösa och poliska sfären av samhället grundas
på historiska skeenden i Turkiet från 1900-talets
början. Syftet är enligt turkiska myndigheter att skapa
en offentlig politisk sfär utan risk för diskriminering
på grund av religiös tillhörighet. Syftet är också att
främja kvinnors deltagande i det offentliga livet.
Frågan om att bära hijab på statliga universitet och
arbetsplatser har från 1980-talet och framåt blivit
omtvistad i Turkiet. Ett antal turkiska kvinnor har
protesterad mot beslutet och rättsfall har drivits i
nationella domstolar där kvinnor hävdat rätten att
bära hijab som en grundläggande del av religionsfriheten.
Leyla Sahin nekades, på grund av att hon vägrat
att ta av sig sin hijab på universitetet, vid upprepade
tillfällen att delta i för läkarutbildningen obligatoriska
moment.
Fallet överklagas till Europadomstolen i Strasbourg.
I den juridiska processen hänvisar Sahin sin rätt till
religions- och samvetsfrihet. Hon hänvisar även till
rätten att inte bli diskriminerad, yttrandefriheten,
rätten till utbildning samt rätten till personlig integritet. Samtliga rättigheter slås fast i Europakonventionen. Turkiet har accepterat konventionens innehåll.

Europakonventionens artikel 9 om tanke-,
samvets- och religionsfrihet lyder:
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet
och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet
att byta religion eller tro och frihet att ensam eller
i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt,
utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 		
undervisning, sedvänjor och ritualer.
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast
underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle
är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller
moral eller till skydd för andra personers fri- och
rättigheter.
För Europadomstolen är en central del av domstolsprövningen att väga om den påstådda rättighetsinskränkningen (i det här fallet av religionsfriheten)
är nödvändig och proportionerlig.
Om ni vore domare i Europadomstolen, hur skulle
ni resonera och döma i det aktuella fallet?
Vilka argument kan ni finna för- och emot bärande
av hijab på universitetet?
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Domslut:
Europadomstolen slog den 10 november 2005 fast
att förbudet att bära slöja i fallet Leyla Sahin var en
inskränkning av hennes religionsfrihet, men att inskränkningen stod i proportion till övriga studenters
fri- och rättigheter och de värden turkiska myndigheter vill skydda med lagstiftningen.
Domstolen pekar på att religionsfriheten är grundläggande i ett demokratiskt samhälle, och att den
innefattar både rätten att ha en privat tro och rätten
att offentligt manifestera sin tro. I en stat där många
religioner samsas, är statens roll att agera neutral
part för att främja tolerans mellan olika religiösa uppfattningar. Staten måste således finna balans mellan
majoritets- och minoritetskulturers intressen.
I Turkiet anses principen om att det offentliga
rummet ska vara fritt från religiösa yttringar vara
nödvändig för demokratin. Ett skäl anses vara att
islam, som är landets största religion, inte får ta en
dominerande plats i offentligheten för att det kan
verka diskriminerande mot icke-muslimer. Ett annat
skäl är att staten inte får uttrycka preferenser för en
specifik religion. Islam som stadsreligion avskaffades
i Turkiet 1928.
I fall som rör religions- och samvetsfriheten fattar
Europadomstolen vanligtvis inte beslut som går emot
det åtalande landets värdering då religionsfrågan
anses vara extra känslig. Utifrån det hävdar bedömare
att religionsfriheten åtnjuter svagt skydd i Europa.
I6 domare röstade för och en röstade emot domslutet.
Leyla Sahin lämnande, som en konsekvens av rättsprocessen, Istanbuls universitet och återupptog sina
medicinstudier i Wien.
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RÄTTSFALL 2
Fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark (2014
Ellinor Grimmark utbildade sig till barnmorska med
hjälp av sin arbetsgivare, landstinget i Jönköpings
län, som bidrog med studiefinansiering och löfte om
jobb efter avslutade studier. Efter första året på utbildningen meddelar Grimmark att hon inte vill utföra
aborter eftersom hon anser att det strider mot om
barnets grundläggande rätt till liv. Grimmark är medlem i en kristen frikyrkoförsamling och hennes uppfattningar kring abort baseras på hennes tro. Som en
konsekvens av Grimmarks ställningstagande drog
arbetsgivaren tillbaka sitt jobblöfte. Grimmark blev
även nekad arbete på hos två andra arbetsgivare på
samma grunder.
Grimmark drev sitt fall till Diskrimineringsombudsmannen (DO), och hänvisade i den juridiska processen
till det skydd för religions- och samvetsfrihet som slås
fast i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Konventionen är direktverkande lag i Sverige
sedan 1995; det betyder att den väger lika tung som
nationella lagar som reglerar rätten till abort och de
arbetsmarknadslagar som reglerar villkoren för arbetstagare inom vården.

Europakonventionens artikel 9 om tanke-,
samvets- och religionsfrihet lyder:
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet
och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet
att byta religion eller tro och frihet att ensam eller
i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt,
utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 		
undervisning, sedvänjor och ritualer.
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast
underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle
är nödvändiga med hänsyn till den allmänna 		
säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa
eller moral eller till skydd för andra personers 		
fri- och rättigheter.
2010 antogs på europeisk nivå även en resolution om
att vårdpersonal i alla EU-länder ska ha rätt att vägra
att utföra abort på grund av samvetsskäl. Resolutionen
är inte tvingande.
Enligt svensk lagstiftning har en kvinna rätt till fri
abort till och med graviditetsvecka 18. Från vecka 19
krävs särskilda omständigheter och tillstånd från
Socialstyrelsen. Alla kvinnokliniker är enligt lag
skyldiga att erbjuda abortvård.
Hur skulle ni som arbetsgivare resonera i det här
fallet? Är undantag från vissa arbetsuppgifter
med hänvisning till religiösa uppfattningar en
rimlig position?
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Domslut:
DO lade i april 2014 ned fallet med hänvisning till
att Grimmark inte blivit diskriminerad på grund av
sin religiösa tro, utan för att hon vägrat utföra
arbetsuppgifter som är obligatoriska för barnmorskeyrket i Sverige. DO hävdar att även om beslutet
möjligen innebär inskränkningar i Grimmarks
religionsfrihet, uppvägs inskränkningen av vårdsökande kvinnors lagstadgade rätt till abort.
Grimmark kommer enligt egen utsaga att fortsätta
driva den juridiska processen.
I november 2014 meddelade landstinget i Kronobergs län, enligt förslag från Kristdemokraterna
med stöd av Moderaterna, Centerpartiet och
Folkpartiet, att de kommer att pröva om det finns
möjlighet att låta vårdpersonal göra undantag från
delar i sin yrkesutövning med hänvisning till
religions- och samvetsfriheten. Detta mötte kraftigt
motstånd från allmänheten och debatten i media
blev livlig. Landstinget Kronoberg meddelade efter
någon dag att förslaget trots alt inte kommer att
utredas vidare.
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RÄTTSFALL 3
Hemundervisning för judisk-ortodoxa barn
(2011-2012)
Föräldrarna till fyra flickor i Göteborg, mellan 9 och
och 15 år gamla, har sedan 2007 låtit sina barn få
hemundervisning med hänvisning till sin religiösa tro.
Familjen tillhör en gren av judisk-ortodoxa Chabad
Lubavitch, vilket innebär att de enligt egen uppfattning måste leva enligt specifika religiösa regler. Denna
judendomstolkning kräver att barnen förrättar ett
30-tal böner dagligen, äter enbart mat som är slaktad
och tillagad enlig judiska matregler (koscher) och att
de inte deltar i könsblandad undervisning. Denna
judendomstolkning är ovanlig i Sverige, men finns
över hela världen. Flickornas far fungerar även som
familjens rabbin.
Barnen har sedan 2007 undervisats hemma då
föräldrarna ansett att den kommunala skolan inte
kunnat tillgodose barnens religiösa behov. Skolan och
kommunen har ansett att den online-undervisning
barnen fått i hemmet varit ett fullgott alternativ till
ordinarie skolgång. Kommunen har också ansett att
barnen löper stor risk att utsättas för trakasserier och
kränkande behandling i den ordinarie skolmiljön på
grund av sin religiösa tillhörighet och att det därför
kan vara bra för dem att undervisas hemma.

I juli 2011 trädde en ny svensk skollag i kraft. Till
skillnad mot för den tidigare lagstiftningen kräver den
nya skollagen att det föreligger ”synnerliga skäl” för
barn att undervisas i hemmiljö. Som konsekvens av
den nya lagen har familjens skäl till hemundervisning
ifrågasatts.
Argument för att tillåta hemundervisning är att alla
barn och föräldrar oavsett religiös tillhörighet ska ha
rätt att få sina utbildningsbehov tillfredsställda.
Föräldrar har rätt att ge sina omyndiga barn en utbildning som går i linje med deras egna religiösa uppfattningar. Denna rättighet för föräldrar slås fast i ett av
Europakonventionens tilläggsprotokoll som har
accepterats av Sverige. Enligt detta sätt att argumentera har alla föräldrar rätt att själva, utifrån barnens
och familjens bästa, välja vilken undervisningsform
man önskar för sina barn så länge undervisningen
håller godtagbar kvalitet.
Ytterligare argument som talar för hemundervisning är att det svenska utbildningssystemet så långt
som det är möjligt bör tillåta mångfald och olikhet.
Acceptans för att undervisning tar sig olika former
kan visa på en hög toleranströskel och god anpassningsförmåga i ett mångreligiöst samhälle.
Argument emot är att skolmiljön och undervisningen ska anpassas så att alla barn, oavsett religiösa
och kulturella uppfattningar, ska kunna vistas tillsammans i skolan. Skolan är den plats där barn från
olika bakgrunder möts, hemundervisning riskerar att
barnen isoleras från omvärlden och därmed inte tillåts
delta i det demokratiska samtalet.
Argument emot är också att det är i första hand
barnens, inte föräldrarnas, religionsfrihet som ska
skyddas. Barnens egna rätt till religionsfrihet slås
fast i barnkonventionen. Forskare och debattörer har
hävdat att formuleringen i barnkonventionen innebär
att barnen ska skyddas från påverkan från sina föräldrar vad gäller religion tills att de är gamla nog att
själva fatta beslut om sin religiösa tillhörighet. Skolan
bör därför vara ett ”religionsneutralt rum”.
Ska barnen i det aktuella fallet tillåtas hemundervisning med hänvisning till sin religion?
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Domslut:
Den stadsdelsnämnd som hade att avgöra ärendet och
som tidigare hade godkänt hemundervisning, ändrade
sitt tidigare beslut i samband med att den nya skollagen trädde i kraft. Stadsdelen ansåg att det inte
föreligger synnerliga skäl för att barnen ska undervisas i hemmet.
Föräldrarna överklagade kommunens beslut som
prövades i ytterligare två instanser, kammarrätten
och högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten
dömde till föräldrarnas fördel, med hänvisning till
att den online-undervisning barnen fått utgör ett
fullgott alternativ till den ordinarie skolan. Högsta
förvaltningsrätten upphävde kammarrättens dom.
Beslutet i högsta instans blev således att barnen ska
delta i den ordinarie undervisningen på skolan.
Högsta förvaltningsrättens beslut blir prejudicerande för liknande ärenden.
Barnens föräldrar har hävdat att fickorna är de enda
i barnen i världen tillhörandes Chabad Lubavitch som
förväntas gå i ordinarie skola. De har också hävdat
att de, på grund av beslutet, känner sig tvingade att
lämna Sverige.
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Personbiografier
KG Hammar
(född 1943 i Hässleholm) är teolog och präst och var
ärkebiskop i Svenska kyrkan 1997–2006. Hammars tid
som ärkebiskop utmärktes av hans samhällsengagemang - han kämpade bland annat för asylsökandes
rättigheter, avskrivning av de fattigaste ländernas
skulder, human kriminalvård, tolerans mot människor
av annan religiös tro och för homosexuellas rättigheter. Hammar tog också tydlig ställning i IsraelPalestina konflikten. Hans ställningstaganden i en
del sakfrågor ledde till att han blev omdiskuterad och
kritiserad, men också omtyckt av många.
Jonas Gardell
(född 1963 i Täby) är författare, dramatiker, komiker
och artist. Han har skrivit en stor mängd texter och
uppmärksammat bland annat situationen för homosexuella i böckerna och TV-serien Torka aldrig tårar
utan handskar. Gardell växte upp i en kristen familj,
inom baptistkyrkan. Gardells religiösa tro är ett ofta
återkommande tema i hans verk och han anger Bibeln
som sin största inspirationskälla.
George W. Bush Jr.
(född 1946 i Connecticut, USA) är en amerikansk
republikansk politiker som var USA:s president åren
2001–2009. Bush tid som president präglades av
händelserna kring terrorattackerna mot USA den 11
september 2001 och det efterföljande kriget mot
terrorismen. Bush hade som ung problem med alkohol
och stökigt beteende. I 40-årsåldern upplevde han
en kristen pånyttfödelse och har med tiden blivit
alltmer intresserad av kristen tro och allt mer aktiv i
sin religiositet.
Desmond Tutu
(född1931 i Sydafrika) är kyrkoledare och ärkebiskop.
Tutu är, näst efter Nelson Mandela, det svarta Sydafrikas mest framstående ledare. Han var en känd
motståndare till apartheidregimen och icke-våldsförespråkare och han har gjort sig känd för att förespråka kvinnors rätt till abort och homosexuellas
rättigheter. Tutu är anglikanska kyrkans förste svarte
ärkebiskop och han var ordförande i den sydafrikanska
sanningskommissionen efter avskaffandet av
apartheid. Tutu belönades 1984 för sina gärningar
med Nobels fredspris.

Ku Klux Klan (KKK)
är namnet på flera historiska och nutida organisationer som traditionellt är starkt kristet protestantiska.
KKK strävar efter att vita ska ha makten i samhället,
de anser att samhället ska baseras på rasistiska strukturer där vita ska vara styrande på grund av sin biologiska överlägsenhet.
Ku Klux Klan förknippas med brinnande kors, lynchningar av svarta, spetsiga vita huvor och vita fotsida
dräkter. Rörelsen grundades i den amerikanska
södern år 1866, strax efter slutet av det amerikanska
inbördeskriget mellan nord- och sydstaterna. En av
de viktigaste orsakerna bakom krigsutbrottet var
frågan om att förbjuda slaveriet. Kriget förlorades
av sydstaterna och som resultat förbjöds slaveri i
hela USA, från att tidigare bara varit förbjudet i nordstaterna. KKK har försvunnit och återkommit i flera
omgångar genom historien, än idag finns grupper av
KKK-anhängare i USA och Kanada.
Ruhollah Mousavi Khomeini
(född 1902, död 1989 i Iran) var shiamuslimsk präst
och rättslärd, och Irans högste politiske och andlige
ledare från den islamiska revolutionen 1979 fram till
sin död 1989.
Efter att ha kritiserat den dåvarande iranske ledaren tvingades Khomeini 1964 i exil, först i Turkiet,
sedan i Irak och Frankrike. Det var under tiden i landsflykt som han utvecklade idéerna om hur Iran skulle
styras politisk av den religiösa makteliten. 1979 återvände Khomeini till Iran som revolutionens ledare.
Under hans ledning infördes efter revolutionen ett
strikt teokratiskt styre i landet.
Khomeini utnämndes till ”årets person” 1979 av
det inflytelserika amerikanska nyhetsmagasinet
TIME. Han har hyllats som en karismatisk ledare av
enorm popularitet, men han har också begått grova
människorättsbrott mot religiösa och etniska minoriteter i Iran, mot dem som opponerat sig mot hans
ideologi eller som inte levde enligt de strikta religiösa
regler som infördes efter revolutionen. Khomeini
bedrev en massiv kampanj mot politiska och religiösa
motståndare vilket resulterade i fängelse och död för
tusentals.
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Åke Green
(född 1941 Sverige) är en pingstpastor som uppmärk
sammades efter att han i en predikan i sin församling
på Öland juli 2003 fördömde homosexualitet. Följande
stycke ur Greens predikan, vid namn Man och kvinna
– Guds skapelseordning, uppmärksammades stort i
massmedierna: Sexuella abnormiteter är en djup
cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att
sexuellt förvridna människor kommer att våldta
djuren. Inte heller djuren går fria från människans
sexuella behov och branden som är tänd i en människa. Utan till och med detta kan man ägna sig åt.
Green utgick i predikan från tanken att det finns
en naturlig ordning för människans sexualitet som
säger att alla människor ska vara heterosexuella. Som
stöd för sin hållning hänvisar han till att Bibelns skapelseberättelse (första Mosebok, vers två) och andra
texter från Bibeln (tredje Mosebok 18:22-30, Romarbrevet och berättelsen om Sodom och Gomorra).
Efter att ha dömts för hets mot folkgrupp i Tingsrätten 2004, friades Green av Hovrätten och Högsta
domstolen 2005. Domstolen hänvisade till yttrandefriheten och religionsfriheten.
Abu Bakr Al-Baghdadi
(född 1971, Irak) är ledare för terrororganisationen
Daesh (ISIL, ISIS, IS) som kontrollerar områden i
västra Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan och Pakistan
och som har utfört flera terrorattacker i olika delar
av världen. Al-Baghdadi har utropat sig själv till kalif
(politisk och religiös ledare) för det geografiska område som han betraktar som en nyupprättad sunnimuslimsk stat. Al-Baghdadi har utpekats som en av
världens farligaste män.
Kristna missionärer
Historiskt finns det täta kopplingar mellan kristendomen och kolonialismen, eftersom föreställningen
att kristendomen var den högst stående religionen
bidrog till att legitimera att den Europeiska koloniseringen av land i Afrika, Asien och Latinamerika.
Kristna missionärer har under flera hundra år rest från
Europa till andra delar av världen för att sprida
kristendomens budskap. Missionärerna hade i ofta
goda avsikter, byggde skolor, bedrev skolundervisning
och sjukhus. Men missionärerna behandlade i många
fall lokalbefolkningen illa tvångskonverteringar till
kristendomen var vanligt förekommande.

Malala Yousafzai
(född1997 i Pakistan) är en muslimsk människorättsaktivist som kämpar för flickors och kvinnors rätt till
att gå i skolan och mot religiös och politisk extremism.
2012 utsattes hon för ett mordförsök av anhängare
till talibanrörelsen och var nära att avlida av sina
skador. 2014 tilldelades hon Nobels fredspris.
2013 gavs biografin Jag är Malala ut, där Yousafzai
med hjälp av en brittisk journalist berättar om sin
uppväxt och sin kamp för flickors rätt att gå i skolan.
Boken har väckt stor uppmärksamhet över hela
världen.
Shirin Ebadi
(född 1947 i Iran) är advokat, domare, föreläsare, författare och aktivist. Som första iranska person och
första muslimska kvinna belönades hon 2003 med
Nobels fredspris för sitt arbete för kvinnors och barns
rättigheter. Ebadi säger att hon inte ser någon motsättning mellan islam och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Shirin Ebadi var Irans första kvinnliga domare, men
tvingades lämna sitt ämbete vid den iranska revolutionen 1979. Sedan dess har hon som advokat försvarat människor som varit motståndare till det politiska
och religiösa styret i Iran. Den iranska regimen har
stämplat henne som ett hot mot landets styre.
I november 2009 blev Ebadis nobelmedalj och
diplom konfiskerade av iranska myndigheter.
David Lazar
(född 1957 i Kalifornien, USA) är en rabbin som mellan
2010-2013 arbetade i Stockholms judiska församling.
Som18-åring flyttade Lazar till Israel där han studerade och utbildade sig. Han var den första rabbinen
som utförde samkönade vigslar i Israel.
Vid Stockholms judiska församling gjorde han sig
känd som en progressiv kraft, med ett starkt engagemang för bland annat hbtq-frågor och interkulturell
dialog. Lazar har fått mycket både positiv och negativ
kritik för sitt arbete. 2013 slutade han sitt arbete som
rabbin efter en tvist med församlingen om formen
för sin anställning. I protest samlades en namnlista
med 400 underskrifter in till stöd för Lazar.
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Ashin Wirathu
(född 1968 i Mandarlay, Burma), även omnämnd
”Burmas Bin Ladin” är buddhistisk munk och andlig
ledare för en anti-muslimsk rörelse i Burma som speciellt riktat in sig på den muslimska minoritetsgruppen
Rohingas. Wirathu har anklagats för att uppmana och
inspirera till förföljelse av muslimer genom sina tal
på sociala media och genom att öppet hänvisa till
wRohingas som fienden.
2003 dömdes Wirathu till 25 års fängelse för sina
hatpredikningar, men frigavs 2012 tillsammans med
många andra politiska fångar. 2013 intervjuades han
i Time Magazine i ett reportage med titeln The Face
of Buddhist Terror. I reportaget säger Wirathu bland
annat att ”du kan vara fylld av godhet och kärlek, men
du kan inte sova bredvid en galen hund”, och syftade
då på Burmas muslimska befolkning. Wirathu hävdar
själv att han har fredliga syften, att han avskyr våld
och motsätter sig terrorism.
Thích Nhat Hanh
(född 1926 i Vietnam) är zenbuddhistisk munk och
mästare, lärare, författare och fredsaktivist som har
uppmärksammats över hela världen för sina gärningar.
Hanh har myntat begreppet socialt engagerad
buddhism.
1967 nominerades Hanh till Nobels Fredspris av
Martin Luther King Junior, som i sin motivering till
nomineringen sade följande: ”I do not personally
know of anyone more worthy of [this prize] than this
gentle monk from Vietnam. His ideas for peace, if
applied, would build a monument to ecumenism, to
world brotherhood, to humanity”. Nobelkommittén
valde dock att inte dela ut något fredspris det året.
Hanh lever sedan 1973 i exil i Plum Village i södra
Frankrike. 2005 gavs han för första gången tillstånd
att besöka Vietnam sedan han lämnade landet.
Tenzin Gyatso (Dalai Lama)
(född 1935 i dåvarande nordöstra Tibet), är den fjortonde och nuvarande Dalai Lama, den högsta andlige
ledaren inom den tibetanska buddhismen. Gyatso
identifierades som tvååring som en inkarnation av
den tidigare (trettonde) Dalai Lama.
Gytaso är också politisk ledare för den tibetanska
exilregeringen som verkar i Dharamsala, Indien. Han
utropades som Tibets stadsöverhuvud 1950, då han
bara var 15 år gammal. Kort därefter invaderades och
övertogs Tibet av den kinesiska armén och den tibe-

tanska regeringen tvingades erkänna Kinas överhöghet över Tibet. Sedan 1951 har hundratusentals tibetaner dött som följd av tvångsarbete, avrättningar,
fängelsevistelser och hungersnöd under det kinesiska
kommunistpartiets styre.
Gyatso gick i landsflykt 1959, beviljades politisk asyl i Indien och grundade den tibetanska exilregeringen. I exil har han sedan dess fört en fredlig
kamp för Tibets självbestämmande och religiösa
särart. Sedan 1970-talet har han rest över hela välden
för att söka stöd för Tibets sak, och han har besökt
Sverige flera gånger. Han tilldelades Nobels fredspris för sina gärningar 1989.
Muhammad Ali
(född Cassius Clay Jr., 1942, död 2016 i USA) var en
professionell tungviktsboxare och politisk och religiös aktivist. Han är känd som en av 1900-talets mest
hyllade och betydelsefulla idrottare. Redan tidigt i
sin karriär blev Ali känd som en kontroversiell person
både inom och utanför sportens värld.
Ali vann sin första guldmedalj i boxning i sommarOS i Rom 1960. Kort därefter konverterade han till
islam och blev medlem i den separatistiska och kontroversiella rörelsen Nation of Islam. Efter konverteringen ändrade han sitt födelsenamn, som han såg
som sitt slavnamn. Han var aktiv i kampen för svartas
rättigheter under 1960-talet. 1966 vägrade Ali att
tjänstgöra i den amerikanska armén med hänvisning
till sin religiösa tro och sitt motstånd till USA:s medverkan i kriget i Vietnam. Som straff blev han arresterad, fråntagen sina titlar och rätten att boxas ända
fram till 1971 då domen upphävdes av högsta domstolen.
Ali avslutade sin boxningskarriär 1981 och ägnade
sig sedan åt välgörenhetsarbete. Han tog senare avstånd från Nation of Islam, bekände sig till sunnitisk
islam och senare till sufismen. 1984 diagnostiserades
han med Parkinsons sjukdom, och han avled den tredje
juni 2016 som en följd av sjukdomen.
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Malcolm X
(född Malcolm Little 1925 i Nebraska, mördad 1965 i
New York) är en av historiens mest kända afro-amerikaner, medborgarrättskämpe och muslim. Han är känd
som en av de mest framträdande och kända medlem
marna i organisationen Nation of Islam, där han företrädde den radikala falangen som bland annat förespråkade en total separation mellan svarta och vita.
1946 började Malcolm X avtjäna ett fängelsestraff
efter att ha dömts för inbrott och stöld. Under sin
vistelse i fängelse fick han smeknamnet ”Satan” på
grund av sitt hat mot Bibeln, Gud och religion i allmänhet. Under tiden i fängelset fick han brev från sin bror
Reginald som berättade om Nation of Islam, som han
senare konverterade till. Efter att han 1952 släppts
från fängelset åkte Malcolm till Chicago för att träffa
rörelsens grundare och ledare Elijah Muhammad. Det
var kort efter detta som han bytte sitt efternamn till
”X”. Han förklarade detta genom att hävda att ”X” var
ett förkastande av slavnamnet och avsaknaden av ett
afrikanskt urnamn. ”X”:et är också det som många
slavar fick inbränt på överarmen av sina slavägare.
Detta ledde till att många medlemmar i Nation of
Islam bytte sina efternamn till ”X”.
Han hamnade senare i en svår konflikt med Elijah
Muhammad, och efter att ha lämnat organisationen
och konverterat till sunnitisk islam, mördades han av
några av Nation of Islams medlemmar.
Mahatma Ghandi
(född1869 Gujarat, mördad 1948 i New Delhi i Indien)
var advokat, politiker och hinduisk andlig ledare. Han
var en förgrundsfigur i Indiens självständighetssträvanden från Brittiska imperiet i under början av
1900-talet. Gandhi mördades kort efter Indien utropats som självständig stat av en hinduisk fanatiker
som inte kunde acceptera hans försök till samförstånd
med landets muslimska minoritet. I det moderna
Indien hyllas Gandhi som en landsfader och han har
och inspirerade rörelser för medborgerliga rättigheter
och frihet runtom i världen.
Gandhi var ledare för Indian National Congress och
ledde kampanjer över hela Indien för fattigdomsbekämpning, kvinnans frigörelse, tolerans mellan olika
religiösa och etniska grupper, slut på diskriminering
baserad på kasttillhörighet, och för Indiens självständighet från utländsk dominans. Gandhi var

fängslad vid många tillfällen och i många år, både i
Indien och i Sydafrika där han bodde under en period
av sitt liv.
Gandhi föddes som hindu, utövade religionen under
hela livet och hämtade de flesta av sina principer från
hinduismen. Gandhi förespråkade icke-våld och
sanning i alla situationer.
Martin Luther King Jr.
(född 1929 i Atlanta, mördad 1968 i Memphis) var en
amerikansk baptistpastor, aktivist och framstående
ledare inom afroamerikanska medborgarrättsrörelsen.
Han är mest känd som en symbol för utvecklingen av
medborgerliga rättigheter i USA och runt om i världen.
Inspirerad av Mahatma Gandhis läror förespråkade
King fredliga metoder för politisk förändring. King
har blivit en nationell symbol för det moderna USA:s
historia. King hade en doktorsexamen i systematisk
teologi.
Som baptistpastor blev King en medborgarrättskämpe tidigt i sin karriär. Han ledde bland annat
bussbojkotten i Montgomery 1955-56 som initierades av Rosa Parks då hon vägrade att sätta sig på de
platser i bussen som var avsedda för svarta.
King hade en vision om ett ”färgblint” samhälle,
vilket han bland annat uttryckte i sitt berömda I have
a dream-tal. Med talet etablerade han sig som en av
de största talarna i amerikansk historia. 1964 tilldelades han Nobels fredspris för sitt arbete mot
rassegregering och rasdiskriminering genom civil
olydnad och andra fredliga medel.
King mördades den 4 april 1968 i Memphis,
Tennessee.
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FILMTIPS
Angered United
57 minuter

Jag är Dublin
80 minuter

Dokumentär om fyra tjejer som spelar i fotbollsklubben
Angered United, som gått från division fem till division
två på tre år. Filmen följer dem under det kritiska år
då tre av dem tar studenten och den fjärde är rejält
skoltrött. Sverige 2014.

Ahmed lever gömd i Sverige efter att ha flytt från
Somalia. När han kom till den italienska ön Lampedusa
med en överfylld båt tvingades han lämna fingeravtryck. Han försökte förgäves ta bort huden på sina
fingertoppar med rakhyvel i hopp om att inte kunna
hittas i EU:s databaser. Efter avslag både i Sverige och
i Finland är han ett av hundratals andra ”Dublinfall”
som lever i Europa i ovisshet och utan kontroll över
sina liv. Sverige 2014.

Franska för nybörjare
90 minuter
Under ett år har Julie Bertuccelli följt en grupp elever
i åldrarna 11 till 15 år, som nyligen anlänt till Frankrike
och går i förberedelseklass för att lära sig franska. De
kommer från många olika länder – Irland, Serbien,
Brasilien, Tunisien, Kina och Senegal – och de har
kommit av många olika skäl. Vi får ta del av samtal,
konflikter och glädjeämnen hos en skara tonåringar
som alla bär på en önskan om att förändra sina liv.
Frankrike 2014.
Jag är fan en panter
89 minuter
Biskopsgården i Göteborg har drabbats av flera skottlossningar som lett till dödsfall. Ungdomar i området
vägrar att stå och titta på medan världen runtomkring
dem rasar. De organiserar sig och bildar Pantrarna
för upprustning av förorten. De kräver delaktighet i
beslut som tas av politiker och tjänstemän. De vill
skapa en maktförskjutning som innebär mer makt åt
folket. Vi följer pantrarna genom glädje och sorg i
deras kamp för rättvisa. Sverige 2014.
Muren
96 minuter
Omar är en ung palestinsk bagare som ständigt bryter
mot lagen genom att klättra över Israels höga separationsmur, då hans flickvän bor på andra sidan Västbanken. På nätterna är han medlem av en grupp
frihetskämpar (eller terrorister, beroende på åsikt)
som ständigt utför attentat mot israelisk militär. Efter
att ha arresterats går han med på att bli angivare åt
israelerna. Men kan han verkligen förråda den sak han
slåss för – och sina närmaste vänner? Palestina 2013.

Taikon
90 minuter
Böckerna om Katitzi gjorde Katarina Taikon till en
av våra mest lästa och älskade barnboksförfattare.
En mindre känd sida av Taikons arbete är den kamp
hon förde för romernas medborgerliga rättigheter i
Sverige under 1960- och 70-talen. Genom unika bilder
får vi följa ett fascinerande livsöde som gjorde ett
tydligt avtryck på Sverige under åren då folkhemmet
växte fram och en grupp lämnades utanför – romerna.
Sverige 2015.
Förvaret
58 minuter
En hyllad dokumentär inifrån Migrationsverkets
förvar där människor hålls inlåsta i väntan på tvångsavvisning. Fånge och vakt är i varandras närhet dygnet
runt. Samtalar under sömnlösa nätter och spelar
fotboll under heta sommardagar. Sophie och Solveig
älskar sitt jobb på förvaret, men brottas med gränsen
mellan att vara tjänsteman och medmänniska. Aina
lever i skräcken över att skickas tillbaka till Tjetjenien
och har separerats från sina barn medan polisen
trappar upp arbetet för att verkställa deras avvisningsbeslut. Sami härdar ut genom att sätta ord på de
orättvisor han ser. Varför får vissa röra sig fritt över
jorden men andra inte? Hur kan det vara tillåtet att
låsa in en människa som inte begått något brott?
Sverige 2015.
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#Chicagogirl
74 minuter
From her childhood bedroom in the Chicago suburbs,
an American teenage girl uses social media to coordinate the revolution in Syria. Armed with Facebook,
Twitter, Skype and camera phones, she helps her social
network ”on the ground” in Syria brave snipers and
shelling in the streets to show the world the human
rights atrocities of a dictator. But just because the
world can see the violence doesn’t mean the world
can help. As the revolution rages on, everyone in
the network must decide what is the most effective
way to fight a dictator: social media or AK-47s.
USA, Syrien 2013
Raskortet
58 minuter
Hur är det att vara svart i Sverige – landet med en
självbild som världens mest toleranta och fördomsfria? Filmaren Osmond Karim låter människor dela
med sig av sin verklighet; av erfarenheter och
historier som rör och berör, förträngts och förnekats.
Sverige 2014.
Astrid och Ibrahim
24 minuter
Han kallar mig sin svenska mamma! Detta säger
Astrid, 94 år, om sin inneboende, Ibrahim, 30 år.
Astrid är svensk, kvinna och troende kristen. Ibrahim
är man, från Jordanien och troende muslim. Vid en
första anblick verkar de två helt olika, men tack vare
sin nyfikenhet, öppenhet och ömsesidiga respekt kan
de två mötas och lära av varandra. Deras möte sträcker
sig över alla gränser och filmen ger oss en glimt in i
en hoppingivande vardag mitt ibland oss.
Sverige 2001.
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sommar- och vinterpratare
Du hittar dem i arkivet på
www.sverigesradio.se,kanal P1.

Arkan Assad
Sändes 23 juli 2015

Sami Said
Sändes 13 augusti 2013

Författare, föreläsare, kampsportare. Vi får följa hur
familjen kom till Sverige 1983. Arkan Assad berättar
om hur föräldrarna integrerade sig fort i det svenska
samhället. Pappa slet hårt, sparade pengar och köpte
bil och villa. Och om hur han blev bortgift mot sin
vilja i irakiska Kurdistan.

Författare. Mobboffer-Sami. Kamp-Sami. FlyktingSami. Asberger-Sami. Panik-Sami. Sami Said läser i
Sommar i P1 ur sin dagbok som speglar olika delar av
honom själv. Han avslöjar också sina svårigheter med
att knyta an till andra människor. Han har blivit hyllad
för sin romandebut Väldigt sällan fin. I Sommar i P1
fortsätter han sitt karakteristiska sätt att uttrycka sig
när han läser delar ur sin egen, kanske bitvis fiktiva,
dagbok. En del handlar om rädslan att definieras av
andra.

Athena Farrokhzad
Sändes 21 juli 2014
Poet, dramatiker, översättare. Athena Farrokhzad
använde i sitt Sommarprogram dikter skrivna av
poeter från hela världen för att beskriva hur hon ser
på världen och samhället idag. Hon pratade om
fascism och rasism och om den antirasistiska kampen.
Farrokhzad exemplifierade rasism bland annat genom
att berätta om hur hon själv utsatts: ”Rasism är när
jag som fem år gammal kommer fram i glasskön under
midsommarfirandet, och hör kvinnan som delar ut
glassar till barnen i blomsterkransar, säga till sin
kollega: sådana är de, de äter all glass och så blir det
inga kvar till de svenska barnen”.
Navid Modiri
Sändes 14 juli 2014
Kommunikatör, artist och programledare Navid Modiri
berättade om sitt mellanförskap. Hur det känns att
höra hemma på två platser, men ändå ingenstans.
Under hela min skolgång blev jag mobbad av två
grupper: svenskarna mobbade mig för att jag var
svartskalle och svartskallarna mobbade mig för att
jag pratade perfekt svenska. Jag var inte utanför. Jag
var mellanför. Men mellanförskapet hade sina fördelar.
Jag blev bra på att lyssna, på att anpassa mitt språk,
på att ställa frågor, på att hitta sätt att passa in.

Soran Ismail
Sändes 1 augusti 2012
Komiker Hur hittar man sig själv? Hur smälter man in
i det samhälle som rekryterar ens vänner in i nazismen
och detta utan att ge upp sina rötter. Soran Ismails
Sommarprogram handlar om kampen för att hitta och
skapa sin identitet.
Syster Karin
Sändes 24 juli 2015
Nunna. Pojken var på väg ut i skogen för att lägga
sig ner och dö i snön. Han orkade inte längre vänta
på uppehållstillståndet. I syster Karins Sommarprogram får vi höra om några av alla de hundratals
människoöden som passerat klostret i Alsike genom
åren. Klostret som i årtionden varit en fristad för
människor i nöd.
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TextER
att använda i olika övningar.
Sagan om ett underligt folk

Invandrarna

Det var en gång en ung afrikan, som under ett år
besökt ett land på norra halvklotet.
Det var ett väldigt exotiskt land med djurälskande
invånare. Några dagar under början av solperioden
dyrkade de med stor iver sina fjäderfän. De smyckade
sina hem med hönsfjädrar och bilder av kycklingar,
de förtärde ägg av olika konsistens, de klädde ut sina
barn, tände eldar och smällde av raketer. Det var
någon slags ond gudom de försökte skrämma bort.
Senare på året när solen, som alla också dyrkade,
stod högt på himlen, klädde de ut en stång med blad
och blommor och reste den mot skyn. Sedan dansade
de runt och sjöng sitt hemlands vemodiga sånger.
Jag minns särskilt hur de härmade grodornas rörelser
och ljud.
När kvällarna blev mörkare, flockade sig människorna kring enkla ljuslågor. Nu hade de vuxna haklappar och små mössor på sig. De djur som de nu
hyllade var små dyra skaldjur, som de åt tillsammans
med de starka drycker som detta folk älskar.
Det hemskaste hände mig när nätterna var som
allra längst. En natt öppnades min dörr och en mängd
kvinnor i vita fotklädnader trängde sig in. En kvinna
hade ljus kring sitt hår och allesammans sjöng om
hästar och talade om katter.
I detta land var det sällan jag hörde någon tala om
sin gud. Men jag fick vara med och se när de firade
den stora grisfesten. De anrättade grisen på många
olika sätt, och när de på första dagens afton hade ätit
- Då kom deras gud. Ja de sa ju aldrig att det var så,
men jag förstod nog. Han liknade vår gamle medicinman - med mask framför ansiktet och med underliga
kläder. Han hade dyrbara gåvor med sig till människorna, som då blev glada och lyckliga. Sedan försvann
han igen. De sa att han brukade komma till dem en
gång om året. Det är ett mycket exotiskt folk.

En kommer hit för att fly från nöden
En kommer hit för att undgå döden
En kommer hit av terror tvungen
En kom hit för att gifta sig med kungen
Dom är tyskar, iranier, greker, och turkar
Mest är dom snälla, andra är skurkar
En del är ärliga, andra skumma
en del är genier, andra dumma
Mest är dom fredliga, andra vill slåss
med andra ord: Så lika oss!
Med fel och brister, tuffa och mjuka
fast inte lika avundsjuka.
Vissa är färgade, andra är arier
som köper sin bruna färg i solarier
Vissa är svarta, andra gula
vissa är vackra, andra fula.
Men fast dom ibland av annan färg è
är dom precis som vi i Sverige
och när dom vill jobba här är tacket
”ni får inte jobba än för facket”
En del är båtfolk från Vietnam
som inte kan sjunga ” We Shall Overcome”
och inte kan ”rulla di rulla ” som vi
och dom blir sällan fulla som vi
en del är mer judar än vi
en del har andra gudar än vi.
En del söker lugnet i stället för bråket
det enda vi svenskar kan bättre är språket
Det sägs att vi stammar från Adam & Eva
Som inte var svenskar - men ja må dom leva!

Författare okänd

Författare Bosse Parnevik
Med anledning av Lasermannens beskjutningar av
invandrare.
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Författaren Stig Dagerman är läst och älskad i hela
världen för bland annat sina dikter. Han stod alltid
på de utsattas sida. En förebild än idag som alltid stod
fast för de mänskliga rättigheterna. 1947, 23 år
gammal, skrev han:

”Det kan inte högt nog sägas ifrån
att brott mot människovärdet,
frihetsprincipen eller åsiktsrätten,
aldrig är en nationell angelägenhet
utan, och det är en förutsättning
för vår tillvaro som fria människor,
är och måste vara i högsta grad en
internationell angelägenhet.”

Namnet Människa
De har inga namn. De är flyktingar.
De har inget yrke. De är flyktingar.
De har inget hem. De har läger.
De saknar allt – utom tid.
De är inte ovälkomna – men inte heller välkomna.
De är inte gäster – men inte heller främlingar.
De är flyktingar. Så heter deras folk, deras ras, deras
yrke.
Förstod vi deras språk, skulle vi höra dem säga:
Ge oss en fast punkt på jorden – och vi skall få den att
blomma.
En flod har sin bädd, ett träd sin skog och en myra
sitt stack.
Men vårt folk som kallas flyktingar har inte en
handfull jord om vilken vi kan säga; den är vår.
Så ge oss en handfull jord.
Och ge oss en fast punkt.
Och ge oss ett annat namn.
Namnet Människa.
Författare Stig Dagerman
Domprost Hans Ulfvebrand läste denna dikt i
samband med Sveriges Riksdags öppnande den
15 september 2015.

Flykten valde oss
Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!
Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?
Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss bära den frihet som vi bär!
Författare Stig Dagerman

Stilla din häftiga själ
Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer
Författare Stig Dagerman
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Flykten från Sverige – Loke Nyberg
www.youtube.com/watch?v=2z9bN-hEfpQ
Som en klagosång ljöd sirenens ljud, här kom det
krig vi hade väntat på

Hela staden tycktes plötsligt stanna upp och andas
ut den 5:e maj år 2032
Det har aldrig vart så tyst som denna försommarnatt,
jag minns stillheten som igår
Som om vi fann varandra i insikten att denna stad var
inte längre vår
Jag såg jaktplanen flyga lågt mot vår hamn, sen kom
det värsta ljud jag har hört
Och min pappa lyfte upp mig i sin famn och sa: ”Nu är
varvet förstört”
Jag minns nätter i skyddsrum med fladdrande ljus, jag
mins mäns och maskiners vrål
Jag minns gråtande kvinnor och raserade hus och en
stank av bensin och stål
Vår angripare var en militär övermakt, det blev en
effektiv invasion
För att undvika en fullständig slakt skrev vi snabbt på
en kapitulation
Från Stockholm i öster till Götet i väst, ja i varenda
större stad
Ställde segraren till med en hejdundrande fest och en
gigantisk militärparad

Först trodde vi allt skulle vara som förr, vi behöll våran
statsminister
Men snart började patrullerna gå dörr till dörr i jakten
på terrorister
Vårt kvarter stank kroniskt och kvävande bränt, varje
natt var det nytt som brann
Varje dag fick vi höra om någon vi känt som oförklarligt försvann
Och jag vaknade en natt av ett rasande dån, nu hade
turen kommit till oss
Och min mamma skrek: ”Vi måste härifrån, vi kan inte
gömma oss, vi kan inte slåss!”
Och vi sprang genom gränder och mörka kvarter, jag
försökte att svälja min gråt
Genom parker och dungar och sen lyftes jag ner i en
läckande segelbåt

Havet var svart och evighetsstort, i fjärran såg jag
Göteborg
Och då insåg jag plötsligt vad vi hade gjort och jag
grät utav lättnad och sorg
Det var den sista bild av mitt födelseland som jag
någonsin såg

Men min mor och far tog mig i varsin hand, sen sa
dom: ”Kom ihåg…”
”Det ligger ett hus hemma i Dalarna vid Lilla Mojesjön
Där hör man lärkans sång i alarna, där blommar ros
och rönn
Och i sjön ligger en eka som byggdes av din far
Där ser man löjan leka, där – står huset kvar”

Jag hörde hojtande hesa röster när vi sakta gick mot
land
Jag såg en helt ny sol i öster och en bunt sedlar i
pappas hand
Och jag lyftes i land av en rökande man som sa: ”Din
far og jej er kjent”
Sen bytte en bilnyckel och pengarna plats med varann
och vi fick falska pass och dokument
Jag hade vart vaken under hela vår flykt, längre än
någonsin förut
Men nu låg jag i baksätet stilla och tryggt, så somnade
jag tillslut
Jag blev vaggad till ro av vår böljande färd, sjöngs till
sömns av en brummande bil
Och jag vaknade igen till en främmande värld, vi hade
sträckkört två hundra mil

Men istället för skogar och böljande fält låg här tätpackat och uppå rad
Skjul och baracker och tusentals tält som en snabbt
ihop slängd stad
Det var som en bild ur en skrämmande dröm ”Varför
stannar vi här”, frågade jag
Och mammas röst var både sorgsen och öm när hon sa:
”Vi måste bo här ett tag”
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Det var en stad utav hunger, en stad av köld, jag var
mager och illa klädd
Det var en stad av våld, det var en stad av stöld, jag
var nästan alltid rädd
Och vårt nya hem hade väggar av tyg – ett litet skjul,
det var allt det var
Jag låg vaken om natten och lyssna i smyg på vad mina
föräldrar sa
En natt hörde jag far sa: ”Då är vi överens, snart
kommer kriget vara ifatt
Det går en bergsväg till landets södra gräns och vi blir
upphämtade i natt”

Och fastän jag inte fatta ett ord och fast jag ingenting
kunde se
Kom allt tillbaka ifrån kriget i nord, det här var män
från fiendens armé
Och jag ser än idag hur luckan slits upp, jag känner
nattens oändliga köld
Jag ser hur far flyger ut och gör sin väldiga kropp till
en levande sköld
Och jag känner hur allting ger vika, jag hör hur bilen
startar igen
Och när jag äntligen slutade skrika hör jag den ändlösa tystnaden

Sedan kom en militärpolis och han vi skrek:
”Skynda på!”
Men sen såg han mig – och han verka frysa till is och
sa: ”Jag har bara plats för två”
Min mamma log, hon krama mig hårt, sen viskade hon
nåt till min far
Och hon sa: ”Älskling, jag har aldrig gjort nåt så svårt,
men jag kommer stanna kvar”
Jag började darra, jag kvävde ett skrik och hon bad
mig: ”Min kära var tyst”
Och far stod förstenad och blek som ett lik när han
för sista gången blev kysst
Hennes skepnad blev mindre ju längre vi for, den
vackra skepnaden, den mjuka hyn
Att förlora en mor – att förlora en mor! – är att förlora
solen i skyn
I ett bagageutrymme låg jag och min far, en gråtande
pojke och man
Nu visste vi inte längre var vi var men vi viska till
varann:

Jag har ingen aning om hur länge vi for, kanske en
vecka kanske ett år
Jag låg stilla och drömde om far och mor utan ett ord
och utan en tå
Och resan nådde sitt mål till slut, jag blev avsläppt i
en liten by
Och chauffören visa mig vad som var österut, men nu
var jag trött på att fly
På ett höloft gjorde jag mig förberedd, jag skulle
aldrig vakna mer
Men jag frös inte längre, jag var inte rädd, när jag
långsamt la mig ner
Då hörde jag plötsligt hur någon kom in, försiktigt
titta jag fram
För första gången någonsin, hörde jag ordet: ”Salam”

”Det ligger ett hus hemma i Dalarna vid Lilla Mojesjön
Där hör man lärkans sång i alarna, där blommar ros
och rönn
Och i sjön ligger en eka som byggdes av din far
Där ser man löjan leka, där – står huset kvar”

Jag visste direkt att nånting var fel, när vi plötsligt
bromsa in
Och när rösterna hördes blev jag alldeles stel, far tog
min hand i sin

Jag bor än idag på den förlovade gård, här vill jag
alltid stanna kvar
Där jag för snart tjugo år sen blev tagen i vård av min
fostermor och – far
Jag är en kritvit man i ett gyllene land och mitt skinn
blir ofta bränt
Och mina vänner skojar med mig ibland om min
aningen svenska accent
Min fru är en duva och ett lejon i ett, hon har en skönhet som en demon
Och hon är tusenfalt älskad sen dagen hon gett oss
vår underbara son
Han har sin faders hår, sin mors mörka hy, han ska
snart fylla fem
Samma ålder som jag då jag tvingades fly från det som
en gång varit mitt hem
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Han låg i mitt knä, jag smekte hans hår, det var kväll,
han var trött
Då sa han: ”Pappa, det är nåt jag inte förstår – hur
kan mitt hår vara rött
Hur kan mina ögon va blå, vad kommer jag egentligen
ifrån?”
Jag tror aldrig jag älskat honom mera än då, så sade
jag: ”Min son…”

”Det ligger ett hus hemma i Dalarna vid Lilla Mojesjön
Där hör man lärkans sång i alarna, där blommar ros
och rönn
Och i sjön ligger en eka som byggdes av din far
Där ser man löjan leka, där – står huset kvar”

