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1 Inledning
”Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre,
den store Gud och fruktansvärde hjälte,
som aldrig är partisk och inte kan mutas,
som ger den faderlöse och änkan rätt och älskar invandraren och ger honom mat och kläder.
Även ni skall visa invandraren kärlek,
ty ni har själva varit invandrare i Egypten”. 1
I alla tider har människor invandrat till andra länder,
så var det på bibelns tid och så är det i vår tid.
Förhållningssättet till invandrare är en frågeställning i Femte Mosebok och är en
frågeställning för oss idag, och det är också frågeställningen för denna uppsats.
I Femte Mosebok påminns läsarna att tänka på sina egna livsöden och sitt folks livsöden
genom historien. Hur hade vi själva velat bli behandlade som invandrare i Egypten? Också
jag använder frågeställningen om våra egna livsöden som en inkörsport för att undersöka våra
förhållningssätt till dem som invandrar till vårt land.
I Sverige i början av 2000-talet är situationen annorlunda än vad situationen var när Femte
Mosebok tecknades ner. Senast svenskar i stor mängd utvandrade var 1845-1930. De flesta
utvandrade till USA.2 I USA fanns från 1862 en generös jordlagstiftning. 1868-1872 ägde
nödårsemigrationen rum från Sverige. I Sverige var det svår missväxt men i USA gick det att
på olika sätt försörja sig. 3 Först 1924 och 1929 infördes kvotlagar i USA, och utvandringen
till USA i stor skala upphörde. 4
Det som möter dem som söker asyl i Sverige och i Europa beskrivs ibland som fästning
Europa.5 Amnesty International skriver så här om de europeiska regeringarna i sin rapport
2005. ”I fråga om villkoren för asyl och migration fortsatte regeringarna att betona kontroll

1

5 Mos 10:17-19
Carlsson 367
3
ibid 364-365
4
ibid 367
5
Qviström Unionen blir oss en mäktig bor (2005) 75
2

6

och avskräckning starkare än behovet av skydd. Detta innebar brott mot internationella
normer för mänskliga rättigheter” 6
Speglar man Amnestys rapport i texten från Femte Mosebok så ser man att den dominerande
bilden är att vi inte älskar invandraren. I Sverige går det inte heller så lätt att vädja till ett
gemensamt minne av att ha varit invandrare i ett främmande land och inte få bosätta sig där.
Ändå är det så att vi har våra livsöden, som de som invandrar till oss, har sina livsöden.
I Femte Mosebok påminns vi om vår sårbarhet som människor. Även om det inte är ”någon
enkel sak” att vara närvarande i sårbarheten,
vare sin egen eller andras, så får det ändå bli riktlinjen för den här uppsatsen.

6
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2 Personlig, samhällelig och boklig bakgrund
Sedan 1999 är jag metodistpastor i Märsta, en av Stockholms norra förorter.
Märsta är en plats där många invandrare bor. Det tar sig uttryck i Sätunakyrkans ekumeniska
församling, där jag har min tjänst, liksom i de andra församlingarna i Märsta.
I min tjänst möter jag på några av de invandrare som vistas här legalt, men också några av
dem som vistas, eller har vistats här, illegalt. De människor, som vistas i vårt land utan
uppehållstillstånd, har under de senaste åren blivit en allt viktigare politisk fråga,. Sveriges
Kristna Råd (SKR) kom att uppmärksamma frågan och påsken 2005 tog de initiativ till ett
Påskupprop för en humanare asylpolitik i Sverige. Texten löd:
”VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt
land.
VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättssäkerhet.
VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande
ge ”amnesti” åt alla som vägrats asyl i vårt land.
VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett
humant rättssamhälle.”7
Påskuppropet fick väldig genomslagskraft. 157 000 människor skrev under uppropet.
Frågan om amnesti var den mest kontroversiella i uppropet, men SKR stod fast vid det
kravet.8 Fem riksdagspartier tog upp kravet om amnesti i en riksdagsmotion.9
Motionen skulle behandlas den 14 september 2005. SKRs arbetsgrupp inbjöd till ekumenisk
morgonbön kl 8.30 samma dag i Klara kyrka.10
En tid därefter träffades vi metodistpastorer i Stockholmsområdet. En av mina kollegor hade
varit med på morgonbönen i Klara kyrka. Min kollega berättade om sina intryck. Ungefär så
här sa han: ”Så kom de, de där kvinnorna, som har asylsökande under sina vingars skugga.”
Så reste han sig upp och gjorde en karikatyr av en överbeskyddande hönsmamma. Så
ifrågasatte han vilka egna behov de fick utlopp för i förhållande till de asylsökande, med

7
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denna överdrivna moderlighet. Var de så att de inte hade levt ut tillräckligt med moderlighet i
förhållande till egna barn?
Jag hade inte varit närvarande vid morgonbönen i Klara kyrka, men jag skulle mycket väl ha
kunnat vara det tillsammans med några av de asylsökande jag har kontakt med. Då hade jag
också varit en av dessa som karikerades.
Jag blev både illa berörd och upplyst. Det är kanske karikatyrens uppgift. Jag såg att jag och
flera med mig uttrycker stark moderlighet i förhållande till dem som inte lyckats väl i sin
asylprocess. Då slog det mig, om det finns ett överskott av moderlighet hos oss, beror det på
att det finns ett underskott av moderlighet bland beslutsfattarna i svensk asylpolitik? Det
skulle i så fall innefatta de politiskt valda beslutsfattarna och beslutsfattarna på
Migrationsverk och Utlänningsnämnd. Visar vi hönsmammor också på ett underskott av
moderlighet i en del av den allmänna opinionen? Är vi som kommunicerande kärl, vad gäller
moderlighet? Och detta, så kallade överskott av moderlighet, har det då också med vår
personliga historia att göra, om vi har fått tillfälle att utöva vår moderlighet gentemot egna
barn eller inte?
På ett vis kan jag genast ge min kollega rätt. Jag är en barnlös 50-årig kvinna och jag har
förvisso fått utöva moderlighet i mitt engagemang för asylsökande, både gentemot vuxna och
inte minst gentemot deras barn. Jag känner ett fåtal kvinnor i min situation, barnlösa och med
ett starkt engagemang för asylsökande. Jag känner många fler som är engagerade för
asylsökande men inte barnlösa. Det jag uppfattar hände vid morgonbönen i Klara kyrka var
att några stycken med sitt beteende, drog min kollegas uppmärksamhet till sig. Han
reflekterade över vad han hade varit med om och gestaltade sin reflektion i en karikatyr.
På ett sätt kan man säga att karikatyren redan har tjänat ut. Min kollega har i alla fall delvis
rätt, åtminstone när det gäller mig. Men för mig var karikatyren mer kraftfull än så.
För mig kastade hans karikatyr ljus över hur vi tar emot asylsökande i vårt land. Nu släpper
jag själva karikatyren, men använder mig av den insikt karikatyren gav mig. Begreppet
hönsmamma har i överförd betydelse en negativ klang när det används om människor. Det
antyder en kvinna som är överbeskyddande och kanske ängslig i förhållande till dem som hon
har vård om. En faktisk hönsmamma, en höna, visar adekvat omsorg om sina kycklingar Jag
använder insikten jag fick som en lampan, för att undersöka hur stor räckvidd den har, i hur
hög grad den kan kasta ljus över vårt mottagande av de asylsökande.
9

Vid den här tiden fick jag också tag på en bok av Cristina Grenholm: ”Moderskap och
kärlek”. I sin bok bearbetar hon frågan om moderskap ur ett teologiskt perspektiv. När hon
bearbetar frågan om moderskap, finner hon att den gränsar till frågan om sårbarhet,
barnets sårbarhet i förhållande till sin mor, moderns sårbarhet i förhållande till det omgivande
samhället. 11 Det finns en mening i hennes bok som lyder så här: ”Närvaro i sårbarhet är ingen
enkel sak”.12 Hon säger också att denna sårbarhet ”gränsar inte bara till förtryck, utan också
till kärlek.” 13 ”Sårbarheten gör kärleken nödvändig” 14
Jag kände mig i hög grad hemma i hennes resonemang, och jag uppfattade också att det var
tillämpbart på vårt förhållande till dem som söker asyl i vårt land.
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3 Syfte och frågeställningar
”Liv måste tolkas” 15
Julen 2004 skriver ärkebiskop KG Hammar ett offentligt julbrev till regeringen. 16
Barn, som hade blivit apatiska på grund av de inte fick uppehållstillstånd, kom allt mer i fokus
i media. Själv hade KG Hammar också kontakt med människor som tog sig an både vuxna
och barn som hade fått beslutet att de skulle utvisas från Sverige. I sitt julbrev reflekterar han
kring detta:
”Men den fråga vi måste ställa oss är denna: vad händer med oss, om vi låter barn fara illa?
Det verkliga samhällsintresset måste vara, att vi samhällets medborgare orkar tänka längre än
till egna fördelar, att vi orkar känna medkänsla och vågar handla solidariskt med den som är
utsatt. Vad sker med dig och mig om vi tvingas lära oss att blunda för barns behov för att orka
gå vidare? Vad händer med vårt Sverige? Kollapsar det inte utan medkänsla?” 17
KG Hammar försöker tolka livet, och ägnar sig åt livsåskådningsreflektion. Han hjälper till att
skapa ett tankeutrymme och han får stort gensvar. Det mynnar så småningom ut i
Påskuppropet, som i sin tur mynnar ut i nya lagar och nya livsmöjligheter för en del av dem
som tidigare fått beskedet att de skulle avvisas från Sverige. Behovet av
livsåskådningsreflektion vad gäller vår asylpolitik var uppenbart stort.
Mitt syfte med den här uppsatsen blir:
att med hjälp av insikten att det råder brist på moderlighet i svensk asylpolitik,
fortsätta livsåskådningsreflektionen
när det gäller svensk asylpolitik och
när det gäller oss som hjälper de asylsökande.
Egentligen har jag redan fått den insikten att det råder brist på moderlighet i bemötandet av
asylsökande i Sverige. Den insikten fick jag när min kollega gjorde karikatyren av oss som
uppfattas som hönsmammor.
Så min frågeställning blir snarare:
15
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Hur stor räckvidd har förklaringsmodellen:
”Det råder brist på moderlighet i svensk asylpolitik”?
I hur hög grad kan den förklaringsmodellen kasta ljus över svensk asylpolitik idag ?
Detta är min övergripande frågeställning.
Det finns en tänkt idealbild av Migrationsverket och dess tjänstemän: De ska tolka lagar och
fatta beslut om människor ska få asyl i vårt land eller inte, på ett sådant sätt att varje enskild
person som behöver asyl i vårt land verkligen får det. Under olika tider har den idealbilden
ifrågasatts olika mycket i medier och av människor som själva har kontakt med asylsökande.
Under året före Påskuppropet tilltog ifrågasättandet av vårt sätt att bemöta asylsökande i
medierna. 18
Jag tänker mig att jag använder mig av insikten, att det råder brist på moderlighet i svensk
asylpolitik, som en lampa att belysa något av det som visar sig under ytan av den spräckta
idealbilden. I den här uppsatsen kommer jag att koncentrera mig på dem som är asylsökande,
samt de som misslyckas i asylprocessen , fått avslag på sin asylansökan, men ändå stannar i
Sverige, för att försöka söka asyl igen, så snart tillfälle ges. Jag möter också dem som aldrig
söker asyl, för de på förhand vet att de inte har skäl att få asyl, och de som har fått avslag på
sin asylansökan men fortsätter att leva här illegalt, utan att försöka söka asyl igen. Vi kallar
dem papperslösa. De skulle behöva en egen uppsats. Jag kommer lite grand in på deras
problematik ibland, men jag koncentrerar mig på asylpolitik.

Ju mer jag arbetar med detta, ju mer förstår jag att det inte är en, utan snarare olika lampor,
olika slags ljuskällor, jag använder. Jag ska försöka urskilja vilka dessa lampor är.
Jag kommer att vända och vrida på lamporna och försöka kombinera dem med varandra
för att belysa mina frågeställningar på olika sätt och ur olika perspektiv.
Jag börjar med att själv associera kring karikatyren hönsmamma.
Ord som väcks är:
Kroppslighet: hönsmamma och kycklingar är kroppar som möts
18

Qviström Inledning (2005) 5, Vestin 91
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Förbundenhet-beroende-närhet
Ojämnlikhet och makt,
Utsatthet-kvävningsrisk
Uppmärksamhet i förhållande till kommande hot-ängslighet
Målmedvetenhet-skydd-försvar-styrka
Tröst
Men också växt, utveckling, flygfärdighet
Jag försöker använda dessa ord som lampor och gör frågeställningar med hjälp av dem. Dessa
frågeställningar hjälper till att belysa den övergripande frågeställningen: Hur stor räckvidd har
förklaringsmodellen att det råder brist på moderlighet i svenska asylpolitik?
Begreppet kroppslighet som lampa
Jag tänker på kroppslighet. När de asylsökande anger skäl för att få stanna i Sverige handlar
det om ha eller inte ha en ”välgrundad fruktan för förföljelse” 19 Denna förföljelse drabbar
människan i sin helhet. Kirsten Grønlien Zetterqvist har skrivit en doktorsavhandling med
titeln Att vara kroppssubjekt .
Kirsten Grönlien Zetterqvist beskriver oss som kroppssubjekt: ”Med begreppet
´kroppssubjekt` låter jag begreppet ´kropp` skydda subjektet mot att uppfattas som isolerat,
överordnat och abstrakt, medan begreppet ´subjekt`skyddar kroppen mot att uppfattas som ett
objekt för ett subjekt som har kropp.” 20
Frågeställningen blir:
Vad kan aspekten kroppslighet kasta för ljus på svensk asylpolitik och på oss som hjälpare?
Begreppen förbundenhet-beroende-närhet som lampor
”Även ni skall visa invandraren kärlek,
ty ni har själva varit invandrare i Egypten”. 21
Bibelordet visar på en mer personlig relation än det vi vanligtvis tänker på när vi tänker på
relationen mellan tjänstemän och asylsökande.

19

Qviström Flyktingskäl och skyddsskäl (2005) 295
Grönlien Zetterqvist 152
21
5 Mos 10:17-19
20
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Det gör också karikatyren av hönsmamman: en mycket mer personlig och också mer
känslomässig relation än relationen asylsökande-tjänsteman. Relationen mor-barn är starkt
psykologiskt laddad. Karikatyren kastar ljus både på oss som hjälper asylsökande och på de
asylsökande själva. Karikatyren hönsmamma är också starkt värdeladdad. Att det finns höns
som tar hand om sina kycklingar är bra, men i det som i sig är bra ligger en inneboende fara
att ”det kan bli för mycket”. Detta är i sig väldigt intressant: det bistånd som är bra, och det
som är för mycket, och som då inte längre är bra, vare sig för den som får hjälpen eller för den
som ger den.
Min första slutsats blir:
Jag som utöver moderlighet i förhållande till asylsökande,
Jag och mitt liv är själva lampan
som kastar ljus både över svensk asylpolitik och mitt eget liv.
Lampan vetter åt två håll. Lampan vetter mot de asylsökande, likaväl mot mig som
hönsmamma.
Det första jag själv får syn på är vad jag avser att göra:
Jag tror att jag försöker hjälpa asylsökande,
för att jag uppfattar att de inte får det bistånd de behöver på annat sätt.
Men uppenbarligen visar jag och andra med mig på något utöver detta.
Min kollega frågade sig om vi visar på vår barnlöshet och vårt eget behov av att få utöva
moderlighet. För min egen del kan jag säga att det är en faktor att räkna med.
När jag själv, som en sådan hönsmamma, reflekterar över karikatyren, går mina tankar till
Gamla Testamentets profeter, som genom sina egna livsöden fick insikter i hur Gud såg på
förhållandena i Israels folk, hur Gud själv och människor blev behandlade.22
Mina frågeställningar blir:
Skulle man kunna uttrycka att vi är profetiska i förhållande till vårt samhälle
genom själva våra liv och vårt handlande?
Om jag dessutom reflekterar över varför vi handlar som vi gör,
kan jag på det sättet också med ord verka profetiskt i vårt samhälle?
22

Jer 16:1, 20:7
14

Dessutom riktas lampan också mot oss själva, och kastar också ljus över våra egna liv.
Det är naturligtvis viktigt att få sig själv och sina drivkrafter belysta. Om man dessutom
tänker sig att man hjälper men i själva verket främst tillfredsställer sig själv, är det naturligtvis
bra att få klart för sig det. Att vidare belysa förhållandet,
mellan den som tror sig hjälpa och den som förhoppningsvis blir hjälpt, är viktigt.
Jag ska försöka belysa riskerna, men också möjligheterna med att hjälpa som en hönsmamma.
Den lampa jag i huvudsak använder i detta avseende, är Nina Weibulls avhandling Spegling
och skapande om Lena Cronqvists måleri.
Begreppen ojämnlikhet – makt som lampor
Jag reflekterar över den överdrivna moderligheten som karikatyren hönsmamma visar på.
Ur vems perspektiv är den överdriven? Den svenske betraktarens? Den asylsökandes?
Hönsmammornas eget?
Jag fortsätter att använda mig av Nina Weibulls doktorsavhandling Spegling och skapande
som lampa. Där behandlar Nina Weibull hur Lena Cronqvist gestaltar moderns betydelse. Jag
citerar baksidestexten på doktorsavhandlingen:
”Konstnären/dotterns förhållande till modersobjektet, hennes makt och begär, skugga och
död, är en rik men riskabel källa till skapande. När målaren/dottern speglar sig i modersbilden
hotas den gräns som ligger till grund för hennes erfarenhet av att vara ett autonomt och
skapande jag av upplösning”. 23
Ur detta kommer en ny frågeställning:
I vilken mån finns det en risk i en moderlighet som uppfattas som överdriven?
För den som utövar den? För den som blir föremål för den?
Begreppet utsatthet som lampa
Här tar jag främst hjälp av Cristina Grenholms bok Moderskap och kärlek som i hög grad
ägnar sig åt gränsdragningen mellan sårbarhet och utsatthet.

23

Weibull, baksidestext
15

Frågeställningen blir: Hur kan utsattheten undvikas?
Begreppen utifrån kommande hot och uppmärksamhet som lampor
Här använder jag mig av samtidsdokumenten jag har tillgång till. De böcker jag har och den
information jag kan få via tidningar och internet.
Frågeställningen blir: Vem är uppmärksam på de utifrån kommande hoten?
Hur tas denna uppmärksamhet emot i asylpolitiken?
Begreppen försvar-målmedvetenhet-styrka-skydd som lampor
Jag vänder på resonemanget och frågar istället efter hönsmammans styrka, och behovet av
hönsmammor.
Jag kommer att tänker på författaren Sara Lidman. Hon gick och tänkte på att hon ville skriva
en bok om sin mamma. Det var först när hon kom i kontakt med mystikern Jacob Böhme,
som uttryckte: ”Vrede är lifsens rot”, som hon fick en ingång i hur hon skulle kunna gestalta
sin mamma.24 När Sara Lidman ska gestalta sin mamma i romanen ”Lifsens rot”, ger hon
romanfiguren namnet Rönnog. Rönnogs liv gestaltas i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. Hur var det möjligt att gestalta ett kvinnoliv då? 25Det patriarkala föreställningar
om kvinnor skulle leva sina liv var fortfarande mycket starka, men det började komma nya
möjligheter för kvinnor att utbilda sig och leva mera självständiga liv. Rönnog utbildar sig till
mejerska. 26 Men Rönnog längtar också efter man och barn, samtidigt som hon fruktar vad
som händer när hon ”ger sig i lag med patriarkatet i sitt eget kvinnoliv”. 27Gestalten Rönnog
är inte beskrivningen av en överbeskyddande hönsmamma, utan av en kvinna som avslöjar
livslögnen i den familj hon gifter in sig i.28 Kanske också en uppgift för en mamma, att
identifiera: vilka är de verkliga hoten, not mig själv och min avkomma? Vad gäller
Migrationsverket och de asylsökande och de som hjälper asylsökande så har det ofta rått
delade meningar om hur de faktiska hotbilderna ser ut. 29 Gestalten Rönnog är från en annan
tid än vår, och från en annan miljö, ändå känner jag igen hennes problematik i de asylsökande

24

Holm 418
Grønlien Zetterqvist 46
26
ibid 48
27
ibid 49
28
Holm 420-421
29
Vestin 63-64, 71-72
25

16

kvinnor jag möter? Hur är det möjligt att gestalta ett kvinnoliv i förhållande till patriarkala
värderingar?
Grønlien Zetterqvist använder sig av berättelsen om Rönnog för att gestalta hur en kvinna kan
utforma sitt liv, bland annat genom att motstå att låta sig bestämmas av patriarkal
projektion.30 För att analysera Rönnogs handlande använder sig Grønlien Zetterqvist av ett
uttryck från Anne-Louise Erikssons avhandling The Meaning of Gender in Theology.
Problems and Possibilities (1995).
Ann-Louise Eriksson använder sig av uttrycket Resisto Ergo Sum, ´jag motstår alltså är jag
till`.
För mig är detta ett bra sätt att beskriva de asylsökandes livshållning:
´jag motstår alltså är jag till`.
För egen del kan jag säga att jag inspireras av denna livshållning:
´jag motstår alltså är jag till`.
Det handlar om att inte gå under. De flesta asylsökande som jag har haft att göra med är
kvinnor. För de flesta av dem är hotet mot själva deras liv som kvinna en central
livserfarenhet och anledning till att de har sökt asyl i Sverige.
Jag uppfattar att styrkan hos dem som hjälper asylsökande och de asylsökande själva, har att
göra med detta Resisto Ergo Sum,
fast det nu blir kollektivt: ´Vi motstår alltså finns vi till`.
Frågeställningarna blir då
Vad kan man säga om styrkan hos asylsökande? Hos dem som hjälper asylsökande?
Kombinationen av deras styrkor?
Vem ger vem styrka? Vilken styrka utvinns ur själva situationen?
I berättelsen om Rönnog, har styrkan att göra med hotet att gå under.31
Kirsten Grønlien Zetterqvists uttolkning av berättelsen om Rönnog blir för mig en lampa att
utforska styrka hos asylsökande och deras hjälpare. Berättelsen handlar i hög grad om
Rönnogs utveckling. Så gör också Nina Weibulls tolkning av Lena Cronqvists konstnärsskap.
Lena Cronqvist och dessa författare har mycket att bidra med vad gäller nästa frågeställning:

30
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Begreppen växt-utveckling-flygfärdighet som lampor
Frågeställningarna:
I vad mån kan hjälpare hindra utveckling, växt, att någon blir flygfärdig?
Finns det någon utveckling för hjälpare?
I vad mån kan hjälpare bidra till utveckling, växt, att någon blir ”flygfärdig för det svenska
samhället”?
I vad mån handlar det om de asylsökandes egen utveckling?

Vad kan man säga om ojämnlikheten?
Utifrån mitt perspektiv blir det mer fråga om ett systerskap. Men eftersom vi som hjälper, ofta
har tillgång till andra resurser, blir vi också som mödrar.
För mig påminner denna motståndskraft om motståndskraften hos en del av de
hjälpbehövande Jesus möter i evangelierna, likaväl som profeternas vrede i Gamla
Testamentet.
Både egna och andras tolkningar av bibeln blir till lampor att belysa vårt mottagande av
asylsökande.
Moderskap blev den ”bild” av förhållandet till asylsökande, som karikatyren gav mig.
Den bilden blev mycket stark för mig, och är den bild jag kommer att fokusera på genom min
uppsats. Jag förstår att faderskap, vänskap, kärleken mellan två älskande, också skulle kunna
vara starka bilder att belysa svensk asylpolitik, och jag kommer i viss mån in på dem.
Jag tänker att det är intressant vare sig man är man eller kvinna, barnlös eller förälder, att
pröva räckvidden i påståendet: ”det råder brist på moderlighet i svensk asylpolitik.”
Jag använder också två andra typer av lampor: Cristina Grenholms och Sallie Mc Fagues
texter. Jag ska försöka kombinera dessa lampor så gott jag kan.
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4 Disposition
Jag uppfattar att uppsatsen innehåller fem delar.
Den första delen: de inledande kapitel 1-4.
De är som en spiral, eller kanske som en fjäder:
det innersta varvet, kapitel 1: en inledning,
Jag började med att själv reflektera över livsåskådningsreflektion.
Ett samhälle förhåller sig till dem som invandrar i landet. Hur förhåller sig samhället?
Redan i Femte Mosebok var livsåskådningsreflektionen igång:
” . . ni ska visa invandraren kärlek, ni har själva varit invandrare i Egypten.” 32
nästa varv, kapitel 2: min bakgrund,
det tredje varvet, kapitel 3: syfte och frågeställningar.
Jag associerar kring begreppet hönsmamma, ställer frågor utifrån det och börjar presentera det
material jag kommer att använda.
I nästa varv i kapitel 4 presenterar jag mitt material mer utförligt.
Den andra delen: kapitel 5 om livsåskådningsreflektionen.
I nästa varv reflekterar jag över behovet av livsåskådningsreflektion och vilka olika sätt att
ägna sig åt livsåskådningsreflektion som jag har funnit tillämpliga när det gäller asylpolitik
och moderskap. Det handlar om att belysa denna frågeställning och hur det kan gå till att göra
det.
Jag fick så att säga en karikatyr ”live” som satte igång min egen livsåskådningsreflektion
kring hur vi förhåller oss till invandrare. I den karikatyren fanns en bild av moderlighet.
Moderlighet och att vara kvinna har många reflekterat kring. Jag har samlat några sådana
reflektioner för att se om de kan kasta ljus över hur vi tar emot invandrare.
Jag tar hjälp av teologer, men också av konstnärer, författare och deras uttolkare, som
reflekterar över att vara människa och hur vi lever tillsammans med varandra.

32
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Den tredje delen: kapitel 6-12
I de nästkommande varven presenterar jag de olika lampor jag har funnit. Jag försöker att så
att säga ställa in dem med hjälp av mina egna erfarenheter och det jag har kunnat läsa mig till
i böcker. Jag börjar med att belysa mina frågeställningar.
Det första varvet i den tredje delen:
Jag började med att läsa Cristina Grenholms bok Moderskap och kärlek.
Jag prövar vad hon har att säga i förhållande till mina erfarenheter av asylpolitik och det jag
har läst om asylpolitik. Denna text blev min första lampa.
Jag har följt hennes analys. Här är namnen på kapitlen i hennes bok:
”Maria och moderskapets sårbarhet”,
”Människors kärlek och Guds kärlek”,
”Kärlek och sårbarhet”
Cristina Grenholm ägnar sig också åt bibeltolkningar. Jag refererar någon av hennes
bibeltolkningar och fortsätter och gör egna bibeltolkningar.
Jag lär mig av hennes sätt att tolka bibeltext och tillverkar och förfinar mina egna lampor.
Det andra varvet i den tredje delen:
Sallie Mc Fague är min andra huvudbok och också en lampa. Jag prövar också vad hon har att
säga i förhållande till mina erfarenheter av asylpolitik. Jag drar i viss mån in vad Grenholm
har att säga i diskussionen redan när jag bearbetar Sallie Mc Fagues text.
Det tredje varvet i den tredje delen
Jag fick en karikatyr ”live” som satte igång min egen livsåskådningsreflektion.
Genom Nina Weibulls bok Spegling och skapande fick jag fördjupad kontakt med andra slags
bilder: några av Lena Cronqvists tavlor . Jag uppfattar att både bilderna i sig, men också
uttolkningarna av dem förmår belysa något av det som utgör svårigheterna och också
möjligheterna i vårt asylmottagande. Jag uppfattar att bilderna öppnar för ytterligare
möjligheter till livsåskådningsreflektion, liksom tolkningarna av bilderna också bidrar till
fördjupad livsåskådningsreflektion ,
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Det fjärde varvet i den tredje delen
På ett senare stadium i uppsatsskrivandet kom jag att tänka på mottagandet av främst
skandinaviska invandrare vid Betelskeppet John Wesley i New Yorks hamn 1845-1875. 33
Betelskeppet har kallats ”den skandinaviska metodismens vagga”,34 inte hönsmamma, men
väl vagga. Hur man än vill kalla det som försiggick där, så handlade det i hög grad om
födelse, av Metodistkyrkan i Sverige, likaväl som pånyttfödelse av många enskilda
människor.35
Detta mottagande av invandrare i en annan tid och under andra förhållanden använder jag
också som en lampa för att belysa vårt mottagande av invandrare.
Den fjärde delen: kapitel 11
Detta är det näst yttersta varvet. Nu försöker jag använda det jag har kommit fram till under
de tidigare varven för att sammanfattande återberätta svensk asylpolitik från hösten 2004 och
fram till hösten 2007, ur mitt perspektiv. Därefter använder jag de olika lampor jag har funnit
och försökt ställa in för att diskutera mina frågeställningar.
Den femte delen: kapitel 12 – sammanfattning och tack

33

Thunström 34, 38
Bexell 102
35
Thunström 39-41
34

21

5 Presentation av material – presentation av lampor
Mitt material är av vitt skilda slag:
- En karikatyr som jag så att säga fick ”live”,
- de erfarenheter jag själv har samlat på mig i mina möten med asylsökande,
och mina iakttagelser av andra hjälpares möten med asylsökande och deras berätttelser.
- en reportagebok Välgrundad fruktan,
huvudsakligen skriven av journalister vid Kyrkans Tidning
- tidningsartiklar och ledare
- Ytterligare ett samtidsdokument Flyktingfällan skriven av Sanna Vestin,
- en bok om KG Hammar Jag har inte sanningen, jag söker den skriven av Ami Lönnroth
- bibeltexter,
- en ännu ej publicerad artikel skriven av min vän Helga Krook
- Boken Jag och Du av den judiske religionsfilosfen Martin Buber
- vetenskapliga texter: teologiska, konstvetenskapliga, historiska och kyrkohistoriska
- matrial jag har funnit på internet. Det är ett blandat matrial, Migrationsverkets
eget informationsmatrial, artiklar och information från SKR och flyktingrörelsen.
Detta material är i högsta grad personligt. Det är tolkat av mig och naturligtvis finns det en
tendens i det. Kanske kan man uppfatta denna uppsats som en försvarsskrift för vad jag håller
på med och ett skönmålande? Kanske som ett vittnesbörd förr än en uppsats?
Materialet är också begränsat. Jag skriver så att säga utifrån min horisont. Utifrån de
människor jag har mött, de berättelser jag har fått höra, den tidsperiod jag har varit i kontakt
med asylsökande. Jag träffade den första gömda personen 2002.
Jag försöker att använda uppsatsen som form för att reflektera över den verklighet vi i Sverige
och i Europa lever i, i förhållande till dem som söker asyl hos oss och dem som misslyckas att
få asyl. En del lever gömda och försöker igen. Några lämnar landet. Några försöker aldrig
söka asyl. Vi kallar dem papperslösa.36 Jag själv är engagerad i själva skeendet och verkar för
att människor ska få asyl i Sverige.
Min förhoppning är att min egen horisont ska vidgas genom uppsatsskrivandet.
36
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De vetenskapliga texterna är sinsemellan också av olika slag, feministteologiska och
konstvetenskapliga.
Genom Nina Weibulls avhandling Spegling och skapande om Lena Cronqvists måleri, har jag
också fått tillgång till ytterligare några bilder,
som jag kan använda i förhållande till karikatyren.37 Dessa bilder av en konstnär blir också
lampor, liksom texterna skrivna utifrån bilderna.
Nina Weibull reflekterar över sitt val att skriva om Lena Cronqvists bildsvit ”Målaren och
hennes modell”. Hon känner igen sig och hon är skeptisk ”mot just denna känsla av
igenkänning.” 38
Nina Weibull fortsätter och jag kan också känna igen mig i hennes resonemang:
”Om man prioriterar sådana egenskaper hos ett annat subjekt som man tycker sig känna igen
och förstå riskerar man att göra sig blind för merparten av mening som denna ´andra´ bär på
och förmedlar. Man stänger för den potential för förändring av sitt eget tänkande som mötet
med ännu okända koder och innebörder erbjuder. ” 39
Liksom Nina Weibull känner också jag igen mig i det material jag har valt, men också jag
försöker gå i dialog med mitt material, och ”ytterst med mig själv som skapare av mening och
uttolkare . . .” 40
Jag använder mig också av Sveriges allmänna konstförenings årsbok 2003, som ägnas åt Lena
Cronqvists konstnärskap, dels reproduktionerna av hennes tavlor, dels två texter: en av
Mårten Castenfors, en av Eva Ström.
Genom Kirsten Grønlien Zetterqvists avhandling påmindes jag om Sara Lidmans romanfigur
Rönnog, som också fungerar som en slags sekvens av bilder ur ett kvinnoliv.41 Dessa bilder
av en författare blir också lampor, liksom Kirsten Grønlien Zetterqvists tolkningar av texten.
Det feministteologiska materialet är två texter av Cristina Grenholm, en bok Models of God
av Sallie McFague.
37
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De texter jag har valt av Cristina Grenholm är vetenskapliga texter.
Cristina Grenholms bok Moderskap och kärlek (2005) är en av mina huvudböcker.
Cristina Grenholm är intressant för mig på flera sätt.
Dels är själva temat för hennes bok, moderskap och kärlek, intressant. Jag berörde det i
bakgrunden till uppsatsen.
Kan man lära sig något mer om människors och Guds kärlek genom att bearbeta begreppet
moderskap teologiskt? Hon frågar sig:
”Vad händer om vi ser på människan och Gud med utgångspunkt i moderskap? Och omvänt:
Hur förändras vår syn på moderskap om den inte bara förutsätts, utan bringas i dialog med
vårt ideologiska arv från kristendomen?” 42
Dels intresserar jag mig för hennes förståelse av hur livsåskådningsreflektion går till.
Hon skriver så här: ”Det är området mellan livet och begreppen, det vill säga
livsåskådningsreflektionen, som är mitt fokus.” 43
Undertiteln till hennes bok är ”schabloner och tankeutrymme i feministteologisk
livsåskådningsreflektion”.
Cristina Grenholm bearbetar schabloner vad gäller moderskap och kärlek för att bidra till
tankeutrymmet när det gäller dessa begrepp. Detta tänker hon sig är resultatet:
”Vad kan man förvänta sig av en feministteologisk livsåskådningsreflektion över moderskap
och kärlek? Jag hoppas att jag har skapat nytt tankeutrymme bortom schabloner som annars
sätter gränser. Detta kan i sin tur leda till konkret förändring, inte bara hur vi föreställer oss
moderskap och kärlek, utan också hur vi lever det. Våra handlingsalternativ är beroende av
det utrymme tanken får.” 44
Denna feministteologiska livsåskådningsreflektion är som en lampa.
I asylpolitiken behövs både tankeutrymme och handlingsalternativ för alla inblandande parter,
för de asylsökande själva, för oss som på olika sätt försöker bistå dem, för Migrationsverk,
politiker och samhället i stort.
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Flera av de begrepp Cristina Grenholm bearbetar är beröringspunkter mellan moderskap och
asylpolitik: ”sårbarhet”, ”utsatthet”, ”asymmetri” och ”heteronomi”. En asymmetrisk relation
är inte en jämställd relation, men det behöver därmed inte vara en hierarkisk relation. Det kan
vara en relation där den ömsesidiga sårbarheten ryms och inte utnyttjas, där ömsesidigheten
kan växa till. 45 ”Heteronomi betyder att någon annan har kontrollen” 46 Det kan till exempel
handla om ett barns förhållande till sin mor, men också i viss mån en mors förhållande till sitt
barn.
Cristina Grenholm uttrycker det så här: ”Moderskap handlar i hög grad om att vara delaktig i
något man inte kan kontrollera” 47 Detta är också min erfarenhet när det gäller att ta sig an
människor som söker asyl i vårt land. Detta gäller all kärlek.
Jag använder mig också i någon mån av ytterligare en text av Cristina Grenholm:
Kvinnan och barnet ur antologin ”Man får inte tvinga någon” 2001.
Jag låter Cristina Grenholms analys av moderskap och kärlek kasta ljus över förhållandet
mellan asylsökande och vårt lands invånare och beslutsfattare och också över oss som hjälper.
Jag gör på samma sätt med Sallie Mc Fagues bok Models of God, Theology for an Eological,
Nuclear Age. Sallie McFagues och mina utgångspunkter överensstämmer till viss del.
Sallie Mc Fague skriver också ur ett perspektiv av nöd. Boken är utgiven 1987.
Kärnvapenhotet är påtagligt48. Hon skriver också utifrån att vara en person i sitt eget samhälle
som kan påverka dem som har möjligheter att göra något åt det hotet, i bästa fallet eliminera
kärnvapenhotet. Sallie Mc Fague beskriver sitt perspektiv som ”white middle-class American
Christianity.” 49
Cristina Grenholm skriver inte utifrån en specifik yttre nödsituation på samma sätt som Sallie
Mc Fague gör.
Hon tar sin utgångspunkt i schablonen moderskap. Moderskap glorifieras och demoniseras.
Vare sig det ena eller andra förhållningssättet hjälper biologiska mödrar att vara mödrar.
Cristina Grenholm vill bearbeta dessa schabloner kritisk med hjälp av teologin för att fördjupa
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förståelsen av moderskap, och så att denna fördjupade förståelse också kan fördjupa vår
förståelse av kärlek, människors och Guds.50
Både Cristina Grenholm och Sallie Mc Fague menar att livsåskådningsreflektion är
nödvändig. Jag tror att Sallie Mc Fague skulle kunna instämma i Cristina Grenholms uttryck
för tankeutrymmets och handlingsalternativens skull.51
Jag håller med dem.
Sallie Mc Fague är mycket inne på vilken tid vi lever i. För henne är den tid vi lever i extrem.
Vi kan nu förinta oss själva, och inte bara oss människor utan också resten av skapelsen, i en
kärnvapenkatastrof.52 Jag uppfattar att Sallie McFague skriver ut ur en vrede som liknar
profeternas vrede i Gamla Testamentet.
Hennes ärende är att finna sätt att tala om Gud, som gör att vi alla samverkar med Gud för att
livet ska upprätthållas och att vi alla ska kunna näras av vår jord.53
Jag följer dem gärna i deras livsåskådningsreflektion för tankeutrymme och
handlingsalternativ. Deras texter fungerar väl som lampor både vad gäller svensk asylpolitik
och förhållandet mellan asylsökande och deras hjälpare.
Som samtidsdokumnet använder jag en reportagebok Välgrundad Fruktan med David
Qviström som redaktör. Som ytterligare samtidsdokument använder jag olika texter om vår
förre ärkebiskop KG Hammar. Han är aktiv i asylpolitiken genom att han bidrar till
livsåskådningsdebatten. Han ägnar sig också åt livsåskådningsreflektion. Det kan jag dels
följa genom de intervjuer som finns med i boken Välgrundad fruktan, dels genom det som
Ami Lönnroth skrivit om KG Hammar i boken Jag har inte sanningen, jag söker den.
David Qviström är reporter på Kyrkans tidning och redaktör för boken Välgrundad fruktan.
I denna bok finns artiklar skrivna som handlar om svensk asylpolitik tiden kring
Påskuppropet. Flera journalister medverkar i boken. Bokens förtjänst är att den är mycket
aktuell och beskriver just det här skeendet i svensk historia. Det jag måste vara särskilt
50

Grenholm Moderrskap och kärlek (2005) 19-21
ibid 21
52
Mc Fague x
53
ibid 52
51

26

uppmärksam på är att de som skrivit boken själva är aktiva opinionsbildare i asylpolitiken och
försöker föra de asylsökandes talan. De beskriver det skeende de själva är med och skapar.
Det finns en tydlig tendens i boken för en generösare asylpolitik, en åsikt som jag själv delar.
Detta resonemang gäller också Sanna Westins bok, Flyktingfällan. Dessa böcker behandlar
tiden före de nya utlänningslagarna.
”I Sveriges väntrum” av Lasse Granestrand är den senaste boken jag har fått tag på som
behandlar svensk asylpolitik. ”Uppdrag Nyansering” är hans egen rubrik på sin strävan och
arbetsmetod” 54 . Liksom Cristina Grenholm vill han bearbeta schabloner, som offer och
makthavare i svensk asylpolitik. Han åskådliggör livfullt den mediedramaturgi som driver ett
offers talan, men därvid ibland bortser från det komplexa sammanhanget. Lasse Granestrand
bearbetar svensk asylpolitik genom att intervjua många olika aktörer, asylsökande likaväl som
ministrar och beslutsfattare på Migrationsverket. Han följer också fyra asylsökande från det
de söker asyl genom hela processen till det att dessa fyra får uppehållstillstånd. Genom alla
dessa olika intervjuer, genom vad han har läst och genom sin analys kan Lasse Granestrand
bidra med en mångfacetterad bild av svensk asylpolitik som jag har mycket nytta av.
Tendensen i hans bok är att han också är för en generös flyktingpolitik.55
Till sist fick jag också en ännu ej publicerad artikel från min vän Helga Krook: ”Jag tänker på
mitt barn”. Genom många år har jag följt hennes reflektioner kring moderskap. Nu låter jag
någon av hennes tankar på moderskap belysa vårt förhållande till asylsökande.
Vad gäller situationen i svensk asylpolitik nu kan man finna information via internet.
Man kan finna information på Migrationsverkets egen hemsida.56 Där kan bland annat finna
statistik om antal asylsökande om hur många som får uppehållstillstånd. I Sanna Westins bok
Flyktinfällan sidorna 282-283 finns en förteckning över olika organisationer inom
flyktingrörelsen och adresser till deras hemsidor. Det finns också fristående aktörer. En av
dem är Medborgarnas Flyktingombudsman också med hemsida.57
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Eftersom jag har följt Påskuppropets utveckling har jag med material från SKR som var
initiativtagare. De ”städar” sina hemsidor, så allt det material som var aktuellt just i samband
med Påskuppropet ligger inte nu på hemsidan. Jag tryckte upp papperskopior på de dokument
jag var intresserad av, men sparade inte alltid själva filerna. Jag skulle tro att de går att få tag
på SKRs arkiv. Likadant förhåller det sig med Migrationsverkets hemsida.
Likaså bad jag Svenska Kyrkans informationsavdelning ta fram KG Hammars julbudskap
2004 ur sitt arkiv.
De människor jag personligen har haft mest att göra med berördes inte av den tillfälliga
utlänningslagen, som närmast kom att få betydelse för barnfamiljer, där barnen hade varit så
länge i Sverige att det ur ett humanitärt perspektiv var orätt gentemot barnen att familjerna
utvisades. Jag har mest haft att göra med ensamstående kvinnor. Deras berättelser och de
erfarenheter jag har delat med dem har lärt mig oerhört mycket. Den kunskapen jag har samlat
på det viset prövar jag mot det jag läser och tar del av på annat sätt.
Att bli behandlad som ett objekt och inte erkännas rätten att vara subjekt i sitt eget liv, är
erfarenheter många asylsökande bär med sig. Karikatyren hönsmamma kan handla om att de
får uppleva det på nytt igen: att vara objekt för någon annan, så att hennes eller hans behov
blir tillfredsställda. Den judiske religionsfilosofen Martin Buber som har tydliggjort
skillnaden mellan att få mötas som subjekt eller bli behandlad som någons objekt. Hans bok
Jag och Du får också bli en lampa i denna uppsats.
Jag har också ett litet kyrkohistoriskt avsnitt. Där använder jag dels Sveriges Kyrkohistoria,
Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid av Oloph Bexell och dels Olof Gustaf Hedström
Den svenske metodismens fader av Carl Thunström. Den första boken kan betecknas som
vetenskaplig. Den andra boken beskriver Olof Gustaf Hedström liv och tjänst, men är också
en hyllning till hans verk. Det finns en tydlig tendens i boken som är till Olof Gustaf
Hedströms fördel, en tendens jag måste vara uppmärksam på.
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6 Livsåskådningsreflektion
6:1 Behovet av livsåskådningsreflektion – behovet av lampor
Så här uttrycker sig KG Hammar:
”Det som är fascinerande med teologisk reflektion är att den inte blir störd av sådant basalt
mänskligt som att skala potatis och byta blöjor och läsa läxor. Det är livet som trycker på och
det är det som skall tolkas. Det är inte en begränsning utan tvärtom en stor hjälp för
tolkningen att ha stor familj.” 58
Så här uttrycker sig Mårten Castenfors om Lena Cronqvist:
”Påfallande ofta ser man hur Cronqvists konstnärskap aktiveras av omskakande händelser, det
vill säga hur ny kraft uppstår ur något som måste bearbetas och berättas. För Cronqvist
fungerar alltså konst som förlösning och ventilering,” 59
Jag vill ge tre exempel på behovet av livsåskådningsreflektion:
1) KG Hammar säger apropå Påskuppropet: ”som kyrkor är vi tvungna att hela tiden se
människor som är utsatta runt omkring oss, det ingår i själva förståelsen av att vara kyrka”.60
2) I en skolklass kommer två av barnen inte efter sommarlovet. De och deras mamma har fått
avvisningsbeslut. De gömmer sig. Barnen i skolklassen ska under hösten behandla
Barnkonventionen, och deras lärare känner med nödvändighet att det måste handla om de två
faktiska barnen som tidigare gick i klassen. Barnen ägnar sig åt livsåskådningsreflektion med
hjälp av svensk skolstadga och Barnkonventionen. Det resulterar i brev till skolnämndens
ordförande, Skolverket och Migrationsverket.61 Skolnämndens ordförande ordnar så att de
gömda barnen får börja skolan igen.62
3) Min kollega kände ett behov av att reflektera över vad han upplevt vid morgonbönen i
Klara kyrka. Han tog schablonen ”hönsmamma” till hjälp.
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6:2 Hur kan livsåskådningsreflektion gå till?
Jag uppfattar att i alla dessa tre exempel ovan tar människor schabloner till hjälp i sin
livsåskådningsreflektion.
KG Hammar ägnar sig åt en trosläroreflektion. Han tar hjälp av sin förståelse av vad kyrkan
är, när han möter de asylsökandes situation. ”Den kritiska teologin ställer de frågor som reses
av livet eller av trosläran.” 63
Barnen använder sig av de påståenden som finns om barns rättigheter i skolstadga och
Barnkonvention. Några vuxna finns till deras förfogande. De ställer frågor utifrån sina
erfarenheter, och livsåskådningsreflektionen är igång.
Min kollega tar schablonen ”hönsmamma” till hjälp för att tolka vad han såg och också ställa
frågor. Vad har dessa kvinnor för drivkraft? Enligt Cristina Grenholm så skulle han också
vara inne i en genderiseringsprocess. ”Genderiseringsprocessen är en typ av
livsåskådningsreflektion. Det är den process, där innebörderna i att vara kvinna och man
konstrueras.” 64 ”Hönsmamma” har en könsaspekt. 65
Alla tre använder sig av de schabloner som står dem till buds när de försöker reflektera kring
livet.
6:3 Livsåskådningsreflektion enligt Cristina Grenholm och Sallie McFague
Cristina Grenholm ägnar sig åt livsåskådningsreflektion. Hon säger så här: ”Liv tolkas med
nödvändighet” 66 Hon beskriver schablonernas roll i livsåskådningsreflektionen, främst i
trosläroreflektionen. Men jag uppfattar att hennes resonemang är tillämpbart på all
livsåskådningsreflektion. Schablonerna kan underlätta vår livsåskådningsreflektion. De
uttrycker vart några har kommit i sin gemensamma reflektion. Vi kan ta spjärn mot dem, och
gå vidare i vår reflektion. Om vi uppfattar schablonerna ”som eviga sanningar” avstannar
reflektionen.67
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Jag uppfattar Sallie McFague argare än Grenholm. Hon gör upp med schablonen Gud som
triumferande kung, likaså schablonen Gud Fader, som hon avfärdar som asymmetrisk.68
Problemet med dessa schabloner är också att de har kommit att uppfattas just som eviga
sanningar eftersom de har varit så förhärskande.69
Mc Fague beskriver något hon kallar metaforisk teologi.
Våra beskrivningar av Gud är just metaforer. Hur fungerar dessa metaforer?
McFague menar att vi egentligen inte vet så mycket om Gud. Därför kan hon hantera de
metaforer som redan används fritt, och också pröva ut nya.70
Vår förståelse av Gud är att Gud vill våra liv och att vi ska få det vi behöver.71
Hennes fråga blir då: De metaforer vi använder för Gud, bidrar de till att människor och hela
skapelsen mår väl? Fungerar de för att förstå vår delaktighet i Guds frälsning? 72
McFague menar att den kristna tron uttrycks i berättelserna om Jesu liv, död och
uppståndelse. 73
Cristina Grenholm för in ytterligare två aspekter i livsåskådningsreflektionen förutom
trosläroreflektionen, nämligen genderiseringsprocessen och skriftkritik.
Genderiseringsprocessen är ”den process, där innebörden i att vara kvinna och man
konstrueras” 74 Skriftkritik handlar om bibeltolkning, där de tre komponenterna är kritisk
bibelanalys, trosläroreflektion och kontext.
Cristina Grenholm sammanför de tre processerna: trosläroreflektion, genderiseringsreflektion
och skriftkritik i en triangel. Var och en av de tre andra processerna är också trianglar. Se
bilaga. 75
Det som blir särskilt intressant för mig är skriftkritik, bibelns roll och dess tolkning. Cristina
Grenholm tar den kritiska bibelanalysen till hjälp, liksom trosläroreflektionen, som i sin tur
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drar in genderiseringsprocessen. Allt detta relateras till det liv vi lever, ”det sammanhang där
texten tolkas, kontexten”. 76
Detta sätt att bedriva livsåskådningsreflektion blir en lampa att belysa svensk asylpolitik och
de asylsökande och deras hjälpare.
6:4 Vad spelar frågan om Gud och bibeln
för roll i vår tids allmänna livsåskådningsreflektion?
För många människor är frågan om Gud och bibel marginaliserad. Ändå så är vårt uppdrag
som kristenhet att ”förvalta Ordet och sakramenten” för vår värld och vår tid.
Det berättas följande om KG Hammar, vid den presskonferens där julbrevet till regeringen
delades ut:
”När han inför helgens predikan tog sig an julevangeliet och flyktingberättelsen till Egypten
blev kollisionen total, berättar han. Det är omöjligt att läsa texten utan att samtidigt engagera
sig i de många apatiska flyktingbarn som i brist på hopp ”gått in i dödens väntrum”, som
Hammar skriver till regeringen.”77 Citatet visar på kraften i det vi kallar vår Heliga skrift, när
texten tolkas mitt i det liv vi lever.
Berättelserna som vi finner i bibeln är gestaltade och nedtecknade av olika människor.
Till exempel finner vi att berättelserna om Maria spretar hos de olika evangelierna:
”Markus ger främst en bild av Maria som den som inte förstår sonens bestämmelse. Hos
Johannes är det snarast tvärtom. Det är Jesus som inte förstår det Maria har begripit.” 78
Denna mångfald av texter och tolkningar är det vi kallar Guds ord. Jag fortsätter att tolka
texterna och använder dem som lampor.
Jag tror att den modell Cristina Grenholm presenterar kan vara mig till ytterligare hjälp att
”förvalta Ordet” i det sammanhang jag lever. Jag försöker prova den modellen på några texter
som jag finner är relevanta i detta sammanhang, för att se vilket tankeutrymme jag kan finna.
Det blir som en lampa för mig.
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6:5 Livsåskådningsreflektion med hjälp av konst och litteratur
”Liv måste tolkas”79
Detta sker också i litteratur och konst. Ibland är det också så att några tar del av dessa
tolkningar och i sin tur använder dem i sin livsåskådningsreflektion. Så uppfattar jag att Nina
Weibull har gjort i förhållande till Lena Cronqvist och att Kirsten Grønlien Zetterqvist har
gjort i förhållande till Sara Lidman. De reflekterar över att vara kvinna och över moderskap.
Nina Weibull kallar sin avhandling ”En studie i Lena Cronqvists ´Målaren och hennes
modell´ ”. Nina Weibull såg en del av sviten av målningar och ”Med ens stod det klart för
mig att denna bildsvit, den redan medelålders dottern – en medelålders dotter som också är
konstnär – konfrontation med modersskuggan var materialet för min tolkning av Lena
Cronqvists konstnärskap.” 80I karikatyren ”hönsmamman” var det de hjälpande kvinnornas
egna behov av att utöva moderlighet som ifrågasattes. Kanske handlar också Lena Cronqvists
målningar om detta?
Sveriges allmänna konstförenings årsbok 2003 handlar om Lena Cronqvists konst. Mårten
Castenfors skriver så här i det inledande kapitlet:
”Cronqvist använder sitt konstnärskap som ett språk – ett sätt att visuellt tala med, och hantera
världen. Hon skyr inte komplexa ämnesval utan i verken pågår samtal om förlust, hat, kärlek
och utsatthet – om stora livsavgörande skeden och frågor som omvandlas till påfallande tydlig
form och till symboler enkla att avläsa, samtidigt som de, spefullt, öppnar sig, för att inte säga
inbjuder till mer ingående psykologiska, biografiska eller psykoanalytiska tolkningar.” 81
Castenfors uppmärksammar också att verken inbjuder till dialog.82 Jag uppfattar att Nina
Weibull har tagit upp denna dialog. Det försöker också jag att göra.
Castenfors avslutar: ” . . . genom Cronqvists rika och personliga konstnärskap kan vi både bli
aktörer, både speglas och få perspektiv på våra egna liv. Bygger denna växelverkan måhända
på en paradox? Är det på grund av Cronqvists mod att arbeta med det mest privata som
hennes konst också upplevs så allmängiltig?” 83
Lena Cronqvist själv uttrycker sig så här:
”Jag har en röst, ett språk. Jag är människa och kvinna. Mina bilder bygger på erfarenheter av
min situation och mina upplevelser av trygghet, utsatthet, mina förkrympningar, mitt fängelse,
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mitt beroende av mitt fängelse. Jag försöker arbeta på mytens baksida med verkligheten som
jag upplever den, arbeta i mytens sprickor, redovisa min ambivalens i den gamla kvinnorollen
. . .” 84
Jag tänker på orden från 5 Mos 10:19: ”Även ni ska visa invandraren kärlek, ty ni själva har
varit invandrare i Egypten.” Konsten och orden inbjuder till igenkännande och
livsåskådningsreflektionen.
Grønlien Zetterqvist uttrycker sig så här:
”Ibland sägs det att författare speglar sin tid. Jag säger hellre att det ingår i den konstnärliga
uppgiften att vara ett membran, en seismologisk närvaro som känner av och läser av sin
samtids hemligheter och tydligheter. Jag har av denna anledning tilltro till den konstnärliga
uppmärksamheten som med seende ögon ser och med hörande öron hör inte därför att jag
omedelbart vet vad dessa ögon ser och dessa öron hör, utan därför att de hör något och detta
”något” kommer från erfarenheten av att leva människoliv i vår tid.” 85
Nina Weibull är konstvetare. Det är intressant för mig som oftast tolkar text att ta del av
tolkningar av konst. Det är intressant att lägga märke till hur konstnärer förhåller sig till
välkända konstverk, som till en slags Kanon av konstverk. Så har Lena Cronqvist förhållit sig
till Madonnabilder.86
6:6 Livsåskådningsreflektion med hjälp av medierna
Sårade helare eller indignerade journalister som söker en historia att berätta?
Om journalistikens roll i asylpolitiken
Jag tror att mycket av den livsåskådningsreflektion som vi i vårt samhälle ägnar oss åt,
kommer i gång på grund av medierna. Det gäller i hög grad asylpolitiken. Lasse Granestrand,
journalist på DN kom att ägna ett helt år att försöka nyansera bilden av svensk asylpolitik. 87
Liksom Cristina Grenholm vill han komma åt reflektionsutrymmet och inte fastna i
schabloner. Lasse Granestrand skriver: ”Jag vill visa hur journalistiken byggs. Den måste
förenkla, och ibland blir resultatet ensidigt. Knappast på grund av den enskilde reporterns
agenda och värderingar utan utifrån den dramatiska ram som ofta finns kring ett visst ämne.
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En referensram finns redan etablerad. Flyktingfrågor råkar lätt ut för detta. Vem är ond, vem
är god.” 88
Lasse Granestrand är för en ”generös och rättssäker invandrings- och flyktingpolitik.”
Det var genom medierna de flesta kom i kontakt med de apatiska barnen.
Lasse Granestrand ifrågasätter journalister som sårade helare. Han menar att:
”I sina sämsta stunder förenklar medierna sammanhangen så mycket att bilden blir falsk eller
i alla fall vilseledande. Faran är störst när alla ger en likartad bild av ett skeende.
Jag tror att risken är extra stor när det gäller flyktingfrågan. Den har exakt de komponenter
som medierna älskar mest. Myndigheterna mot en asylsökande, den starke mot den svage,
folket mot herrarna. Och barn, massor av barn.
En sådan historia är lätt att formulera, lätt att sälja och lätt att ta till sig.” 89
Lasse Granestrand har inte studerat ”Kyrkans Tidning” specifikt så vitt jag kan utläsa. Således
vet jag inte i hur hög grad hans kritik egentligen avser ”Kyrkans Tidning.”
Lasse Granestrand tar upp tre flyktingfrågor som har kommit att ta upp mycket utrymme i
media: Familjerna Sincari som gömde sig i Åsele kyrka i mitten av 1990-talet, den ögonsjuka
bosniska flickan Nadina och de apatiska barnen.90
Nadina lider av ögonsjukdomen tappdegeneration, som är obotlig och kan leda till blindhet.91
Frågan var om hon kunde få vård i sitt hemland eller bara i Sverige. Enligt Lasse Granestrand
verkar det vara så att vården finns tillgänglig i Sarajevo.92 Nadinas svenska extrafarmor
hävdar att familjen inte har råd att bosätta sig i Sarajevo, så Nadina får ändå inte vården.93 En
som på ett särskilt sätt kommer att engagera sig för Nadina är Bo Strömstedt, välkänd skribent
och tidigare chefredaktör på Expressen. Han skriver att han också lider av en svår
ögonsjukdom och att han därför lätt kan identifiera sig med flickan.94 Man skulle kunna kalla
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honom en sårade helare. Men mediernas bevakning av Nadinas asylprocess leder aldrig till
något uppehållstillstånd.
I en ledare i Expressen 8 juli 2005 försöker man finna möjligheter i lagtexten för att Nadina
ska kunna få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Man menar att det skulle ha en
avgörande betydelse för hennes utveckling, om hon fick vård i Sverige.
Men man nämner inte att huvudregeln för att få stanna av humanitära skäl är att sjukdomen
ska vara livshotande eller handikappet mycket svårt. De villkoren uppfyller inte Nadina,
menar Utlänningsnämnden.95
Helena Andemark har skrivit en C-uppsats om fallet Nadina. Hon har undersökt artiklar i
Aftonbladet och DN. Det hon finner är att i merparten av Aftonbladets texter beskrivs
Migrationsverket på ett sätt som framställer dem som onda, utan att lagar och regelverk
beskrivs på ett sätt så att det går att förstå de beslut som Migrationsverk och Utlänningsnämnd
fattar. DN är mer resonerande. Den 13 september 2003 avvisas Nadina.96
Innan dess har hon blivit inlagd på psykiatrisk klinik. 97
Åke Björn, läkare på flyktingmedicinskt centrum, kommenterar mediebevakningen:
”Nadinas tidigare överklaganden var dömda att misslyckas. Hennes medicinska skäl var
otillräckliga. Partiledare, kändisar, medier ingav familjen falska förhoppningar.” 98
Vad är moderlighet i detta?
I en annan intervju har Ulf Mattmar intervjuat Nadinas ombud Tryggve Emstedt. Den 5 juli
2003 uttrycker sig Tryggve Emstedt så här:
”- Nu handlar det om att få ett intyg på hennes psykiska hälsa.” 99
Vad är moderligheten i detta?
”Åke Björn resonerar om att han ser en stor fara i att barns hälsa allt oftare används som
medicinska brickor i spelet om uppehållstillstånd.” 100
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Utredarna Nader Ahmadi och Marie Hessle menar att barnen kan ha kopierat, den apati de
ser att andra barn lever i. Också Andreas Tunström är inne på samma tankegångar. Andreas
Tunström är en psykolog som har arbetat sedan 1997 på landstingets flyktingenhet i
Stockholm. ”Att smitta, kopiering och inspiration kan vara verkliga faktorer utan att för den
skull empatin behöver minska vare sig för anorektiker, unga flickor som skär sig eller barn
med uppgivenhetssymptom.” 101
Andreas Tunström skriver om barnet, ”som sett föräldrarna krossas av att inte kunna lösa
problemen, kan sjukdomen omedvetet bli en utväg. ”De söker asyl i sjukdomen.” ” 102
När Lasse Granestrand ska sammanfatta tankarna kring de apatiska barnen, är det ändå inte
mediernas roll han betonar. Han beskriver hur det i början av 2000-talet blev allt svårare att få
uppehållstillstånd av humanitära skäl. De intyg som krävdes att läkare skulle skriva måste
beskriva allt allvarligare sjukdomstillstånd. Samtidigt ökade inströmningen av asylsökande.
Lasse Granestrand funderar på om det ”finns en medveten eller omedveten tendens i
apparaten att hålla invandringen på en jämn och kontrollerbar nivå?” 103 Andelen av dem som
fick avslag på sin ansökan om asyl ökade dramatiskt. Resultatet blev att barn i många av
dessa familjer blev apatiska. 104 Som mest 178 barn våren 2005 enligt Marie Hessles
rapport.105
Cristina Grenholm söker möjligheten av ett moderskap som vare sig är tragiskt eller
idealiserat. På samma sätt tror jag att många söker en asylpolitik som vare sig är tragisk eller
idealiserad.
Lasse Granestrand ser sitt uppdrag som journalist att nyansera och att beskriva hur komplex
verkligheten är, en journalistik som inte ensidigt kantrar i att utse onda och goda och bedriva
en kampanj mot dem som man anser vara onda.106
Jag uppfattar att han i likhet med Cristina Grenholm söker reflektionsutrymmet, och inte vill
fastna i schablonerna. 107 Så här skriver Lasse Granestrand:
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”Medierna har makt. Vi journalister upplever det sällan som individer. Vi gör vårt jobb var
och en för sig, men sammantaget skapar vi en bild av samhället och dess konflikter som kan
vara avgörande för ett skeende. I sina bästa stunder är det en bild som klargör och nyanserar.
Ger underlag för medborgarnas åsikter och beslut.” 108
Detta kan kanske beskrivas som en slags moderlighet, en undervisande moderlighet?
Eller når lampan ”det råder brist på moderlighet i svensk asylpolitik” inte så här långt?
Att göra ett bra journalistiskt arbete har egentligen inte någon könsaspekt. Det handlar mer
om att försöka vara ärlig och ge en nyanserad bild, så att inte någon part blir förfördelad.
Ändå uppfattar jag att det finns beröringspunkter med den bild av Gud som moder som skapar
men också dömer rättvist, på ett sätt som ska vara till godo för alla. 109 Den bild Sallie
McFague för fram. Det är snarare aspekter av syskonskap eller kamratskap i Lasse
Granestrands resonemang, att försöka så gott det går att ta reda på hur det ligger till, så att
man kan göra en så bra bedömning som möjligt.
I slutet av sin bok sammanfattar Lasse Granestrand sina egna synpunkter i ”Trettioen tankar
om ett land i förvandling.” 110 Där tar han också upp den frågeställning som ligger och bultar
under alla resonemang om migration: världens fattigdom och resursernas fördelning.111
Närvaro i sårbarhet är verkligen inte någon enkel sak.
Det är som att vägen skulle vara smal. Den väg Cristna Grenholm visar på är sårbarhet som
möts med kärlek,112 kärlek som värnar mot förtryck.
Nu har jag försökt presentera mina olika lampor.
Jag börjar med att använda den första lampan jag fick tag i:
Cristina Grenholms bok Moderskap och kärlek
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7 Cristina Grenholms analys av begreppet kärlek
7:1 Moderskap och skapande
Christina Grenholm skriver så här: ”Jag betraktar moderskap bland annat som en
skapelseprocess i teologisk mening.” 113 ”Det varsamma skapandet av ett barn äger rum i
kvinnan. Hon ger plats åt det och hon är platsen för det.” 114 Frågan är hur vi förhåller oss till
denna skapelseprocess i asylpolitiken. Jag tror att det motsvarande begreppet skulle vara
integration: at ge plats för, att ta till sig, att inlemma. När det gäller karikatyren hönsmamma
skulle begreppet nog vara: förbundenhet
Min upplevelse är att viljan till denna skapelseprocess har varit begränsad, och att den under
en tid var mycket begränsad. Förmodligen har det att göra med att integrationen av de
invandrare som kommit tidigare inte har fungerat fullgott. Har det också med moderskap att
göra?
Marie Demkers, professor i statskunskap, gör kontinuerligt undersökningar om bland annat
vår inställning till integrationspolitik. I den senaste undersökningen ville 52 % att Sverige
skulle ta emot färre flyktingar. Marie Demkers gör samma tolkning som jag,
att ”många anser att landet har integrationsproblem som måste ordnas upp innan vi tar emot
fler flyktingar.” 115
Christina Grenholm ger en definition av moderskap. Den lyder så här: Modern hyser en
skapelseprocess och är delaktig i skapandet av den människa som är hennes barn. 116
Överfört till integrationsprocessen, så skulle det för vår del handla om att låta
integrationsprocessen äga rum, ge plats för den i våra liv och samhällen. Det skulle handla om
att inse att där vi är, våra sammanhang är platsen där integrationen äger rum. Det handlar om
våra hem, kyrkor, skolor, arbetsplatser eller vilka sammanhang vi rör oss i. Dessutom behöver
vi ta aktiv del i integrationsprocessen och det kommer också att innebära att vi själva
förändras.
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Att vi är Guds avbild är en bärande kristen tanke, och då också Guds medskapare.
Gud skapade människor. ”Precis som annat skapande sker det över tid. Det handlar inte bara
om att föröka sig, utan att människor blir till i gemenskap med andra. Vi medskapar
varandra.” 117
Om man låter de orden belysa vår asylpolitik tillsammans med KG Hammars ord ur julbrevet
till regeringen blir konsekvenserna av vår asylpolitik starkt belyst:
”Vad händer med oss, frågade han sig, om vi stänger ute barns behov och solidariteten med
den som är utsatt? Vad händer med vårt Sverige? Kollapsar det inte utan medkänsla?” 118
Om vi inte vill bli medskapade av varandra, vad sker då med skapelseprocessen till
människa? Om vi inte låter integrationen ske, vad går vi då egentligen miste om?
Jag kan inte överblicka svaret, men jag hänvisar till Sallie McFagues resonemang om synd i
kapitel 8:3a s
Att föda barn för med sig att det behövs mer av praktisk omsorg i ett hem, hushållssysslor i
vardagen. Ibland kommer husmodern i förgrunden och själva samspelet mellan barn och mor
i bakgrunden. Barnafödandet kommer in i ett produktionstänkande. 119 Här kommer jag att
tänka på den judiske religionsfilosofen Martin Buber. Han menar att vi blir till i mötet med
varandra. Men om det mötet låter oss bli till som ett du eller om själva mötet uteblir och vi
reducerar oss och varandra till ett det, är förstås avgörande.120
Att ta sig an främlingar som kommer hit handlar också om praktisk omsorg, hushållssysslor i
vardagen. Jag uppfattar att det är i själva dessa vardagliga sysslor som integrationen kan
börja äga rum, likaväl som i festen förstås. 121 Jag tror egentligen att det är likadant med barn.
Deras fortsatta människoblivande sker också i vardag och fest.
Grenholm gör en poäng av ett skilja modern från husmodern. Hon lyfter fram risken att se
födandet i termer av reproduktion, och därmed gå miste om själva skapelseaspekten. 122
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Kanske finns det i en parallell i asylpolitiken? Vi använder inte starka ord som
skapelseprocess då det handlar om integrationsprocessen. Vi drar oss från att använda den
starka lampan vad gäller integrationsprocessen. Kanske är produktionstänkandet ganska
mycket i förgrunden, ”det husmoderliga”, hur stora dagersättningarna för mat ska vara och
liknande?
7:2 Glorifiering och demonisering av modern
Christina Grenholm skriver om glorifiering och demonisering av modern.123
Å ena sidan tänker hon på den mor man i alla lägen förväntar sig allt gott av, motsatsen skulle
vara den svekfulla modern. Hon menar att den enda framkomliga vägen är att möta en vanlig
mamma som känns vid sina egna behov och brister. Barnet bör lär sig känna igen och
acceptera andras behov av självständighet. Christina Grenholm citerar en kvinna som heter
Ulla Holm. Ulla Holm har ett uttryck för omsorgen om barn som hon kallar att ”modra”.124
Ulla Holm uttrycker sig så här:
”att osentimentalt och klarsynt erkänna begränsningar, att vidgå brister i omsorg gentemot
barnet befriar, hur paradoxalt det än kan låta, från känslan av skuld – en ansvarsfrihet under
ansvar som skänker intellektuell energi och emotionell kraft att fortsätta att modra trots
allt.”125
Om de som sökte asyl i vårt land uppfattade oss på detta sätt, skulle väldigt mycket förändras.
Vi skulle bli begripliga och inte godtyckliga som nu, 126 Vi skulle få respekt för att vi sa som
det var, och det skulle vara uppenbart att vi ändå gjorde det vi kunde. Det intressanta med
citatet av Ulla Holm, om vi skulle använda det på oss själva, så skulle det innebära att vi
också skulle få ”intellektuell energi och emotionell kraft att fortsätta att modra trots allt.”
Jag tror inte så många tänker att det är något slags moderskap vi utöver i förhållande till de
människor som söker sig till vårt land. De flesta som önskar att främlingar ska inlemmas i
vårt samhälle talar om medmänsklighet eller något annat näraliggande begrepp, men jag tror
att en del av dem ändå skulle instämma i att Ulla Holms beskrivning av ett rimligt moderskap
också skulle vara en önskvärd beskrivning av oss som land.
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För oss som har personlig kontakt med asylsökande uppfattar jag det som en mycket bra
beskrivning av ett gott förhållningssätt, så att vi inte ”berövas all kraft.” 127 och inte i allt för
hög grad blir hönsmammor.
Födandet är förbundet med moderskap, men födandet förbinder också alla människor med
varandra. Sätter man fokus på detta blir vår likhet med varandra tydlig, att vi alla har konkreta
behov. 128 Vårt ofrånkomliga syskonskap betonas också.
7:3 Maria och moderskapets sårbarhet
Cristina Grenholm analyserar bebådelseberättelsen enligt Lukasevangeliet.
När hon sammanfattar sin tolkning gör hon det i ordet sårbarhet.
Hon menar att den kvinna som får klart för sig att hon är gravid är sårbar.
Det finns frågor om hur det ska bli att bli mamma, om faderns reaktion och så vidare.
När det gäller bebådelseberättelsen, uttrycker sig Cristina Grenholm så här: Maria får klart för
sig att Gud är med henne med sin kraft och sin Ande. Gud är närvarande i hennes sårbarhet.129
Det Cristina Grenholm söker är en väg mellan ideal och tragik. Sårbarheten är tvetydig. Den
berör oss alla i våra ömsesidiga relationer. Den kan utnyttjas och bli till utsatthet, men det
behöver inte ske. Sårbarheten är också ”en förutsättning både för skapande och kärlek.” 130
När jag söker beröringspunkter mellan bebådelseberättelsen och vårt förhållande till
asylsökande finner jag detta: på det personliga planet kan jag känna igen mig från de tillfällen
då jag har valt att nu tar jag mig an en person på det ena eller andra sättet.
Jag har känt av den människans sårbarhet, men också min egen. Det har också funnits en sorts
vägran att låta sårbarheten bli till utsatthet, en stark vilja att skydda mot förtryck.
Frågan: ”Hur ska det gå till?” har gått igenom huvudet, men också beredvilligheten. ”Jag är
Herrens tjänarinna.” I detta är jag förbunden med Gud.
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Jag har sökt ömsesidigheten emellan den jag har tagit mig an och mig själv. Över tid förbyts
rollerna. Vi tar oss an varandra, bistår varandra. Är detta att ställa sig till Guds förfogande en
slags bebådelseberättelse? Jag återkommer till detta i reflektionen om Josef i kapitel 7:5
Solidaritet och vänskap kan bli till, som något som också förändrar samhället.
Detta är en del av min berättelse. Det finns liknande berättelser. Det berättas om KG Hammar,
om hur han hösten 2004 mötte människor som engagerade sig för asylsökande och gömda.
Han uppfattade deras vanmakt och frustration. Han lovade att ställa sig till förfogande. Han
visste inte hur. Det utmynnade sedan i det julbrev, som gav sådan respons, att Påskuppropet
sedan sattes igång. 131
Det är utifrån bebådelseberättelsen som Cristina Grenholm skriver: ”Närvaro i sårbarhet är
ingen enkel sak. Den är alternativet till den utnyttjade sårbarheten” 132
Detta har en beröringspunkt med asylpolitiken. Det är inte heller ”någon enkel sak.”
De asylsökandes sårbarhet ligger i dagen, ofta beskriver de frågan om de får asyl, som en
fråga om liv eller död. Vi som land som har att ge asyl eller inte. Vår sårbarhet finns också
där. Både genom att vi möter svåra livsöden, men också att risken finns, att vi skulle kunna bli
lurade, utnyttjade och utsatta.
7:3a Sårade helare i en gemenskap som präglas av medkänsla
I sin bok ”Contemporary Images of Christian Ministry” beskriver Donald E. Messer olika sätt
att vara i kristen tjänst i vårt samhälle idag. Ett sätt han beskriver är att leva som sårade helare
i en gemenskap som präglas av medkänsla. Jesus är den som har förkroppsligat detta.
Människor som lever i lidande och utanförskap kommer han till mötes. Evangelierna berättar
hur han åt och var tillsammans med dem som var utanför i hans samhälle, tullindrivarna,
syndarna och hororna. Jesus förhöll sig kärleksfullt mot dem som behövde helande och
upprättelse, också mot dem som spikade upp honom på korset. Så blir han en sårad helare. 133
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Messer frågar sig hur vi kan vara sårade helare i Jesu efterföljd. Han menar att såren finns
redan i vår egen livshistoria. Kan vi ta till oss och acceptera vår egen livshistoria och ta till
oss att det som har sårat oss, det som är vår svaghet? Just det kan bli vår styrka? 134 Jag tror att
det är detta som är budskapet i citatet från femte Mosebok, som inleder denna uppsats: ”Även
ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten”.135 Problemet är
att vi ”gamla, infödda” svenskar i hög grad saknar erfarenhet av att vara på flykt och söka asyl
i ett främmande land. Jag tror att de flesta av oss har svårt att föreställa sig att vi inte längre
ska kunna bo i vårt land.136
Bland dem som har fått uppehållstillstånd möter jag ibland detta sätt att leva, som sårade
helare i en gemenskap av medkänsla. De har själva varit utsatta, försökt få uppehållstillstånd i
Sverige. De fick hjälp när de kom hit, fick någonstans att bo, och nu öppnar de sina hem för
andra.
Främst möter jag detta sätt att leva bland de afrikaner jag känner. De hjälper varandra
praktiskt med att ta hand om varandras barn, laga mat, ge varandra husrum. De försöker
ömsesidigt avhjälpa varandras utsatthet och lever i en slags ”extended family”. Jag blir
inspirerad av deras sätt att leva.
I boken ”Välgrundad fruktan” skriver David Qviström ett kort kapitel om Svenska Kyrkans
roll i arbetet med att ta emot asylsökande i Malmköping. 1991 öppnade Invandrarverket en
flyktingsluss för 150 asylsökande och de kallade också Malmköpings 113 föreningarna till
möte. Skvallret hade redan börjat spridas:
”Flyktingarna stal (nog) och stekte (säkert) ägg direkt på spisen.” 137
I ett telefonsamtal med David Qviström 080214 berättar han att de främlingsfientliga
partierna har ett fäste i Strängnäs inte långt ifrån Malmköping. De var de som spred ryktena.
Malmköpings 113 föreningar och Svenska Kyrkan bildade ett informellt nätverk. Det var som
om det civila samhället bestämde sig för att göra sitt för att deras sårbarhet inte ska bli till
utsatthet. Jag vet inte med säkerhet, men jag tror att de flesta som engagerade sig för de
asylsökande där, inte gjorde det som sårade helare, utan mer som en medmänniska för en
annan med medmänniska, och kanske också med omtanke om samhället i stort.
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”Röda Korset samlade in kläder, idrottsföreningarna tog hand om integrationsarbetet med
hjälp av fotboll på Malma hed, Missionskyrkan ordnade musikcafé, skolans elevråd arbetade
mot rasism, Malmköpingsbarnen samlade in leksaker och schackintresserade flyktingar och
ortsbor åkte tillsammans en gång i veckan till schackklubben i Flen.” 138
Svenska Kyrkan finns med i detta. De hyr lägenheter med hjälp av stiftet för asylsökande med
särskilda behov. De organiserar protesten när ett peruanskt par avvisas efter sju och ett halvt
år i Sverige. Den som berättar allt detta för David Qviström är församlingpedagogen Agneta
Andersson. Hon ger inte intrycket av att vara en sårad helare. Däremot verkar församlingen i
väldigt hög grad ha hittat sin roll som en integrerande faktor i ett samhälle, där näringslivet
öppnar för praktikplatser och där kontakterna mellan skola, fritidshem och kyrka fungerar
alldeles utmärkt. Till och med samarbetet med Migrationsverket verkar fungera. David
Qviström skriver om Agneta andersson:
”Sedan snart fem år arbetar hon deltid på Migrationsverket, bland annat på förvaret i Flen, där
hon har en rent själavårdande tjänst.
-

- De vill ha Svenska Kyrkan på Migrationsverket, för att de asylsökande ska ha någon att tala
med som inte är tjänsteman.” 139

-

Församlingen har initierat en internationell kvinnoförening och kyrkan har startat en
kvinnojour. Agneta Andersson menar inte att församlingen får någon intern kritik för allt detta
invandrararbete. 140 Kanske beror det på att integrationen fungerar väl och att människorna
arbetar tillsammans, spelar fotboll tillsammans, har sina barn på samma fritidshem?

-

I beskrivningen i artikeln är det ett samhälle där medkänslan råder, där sårbarheten inte
utnyttjas och blir till utsatthet, utan tvärtom att människor upprättas. Man kan väl säga att det
är en slags bebådelseberättelse. Malmköpingsborna ”hyser en skapelseprocess”.
”Idag har de asylsökande förändrat både köpingen och församlingsarbetet.
”- Världen har landat här på något sätt”, säger Agneta. Vi har fått del av andra människors
kultur och historier. Skolan har berikats, det vet jag. ” 141

138

Qviström När krigsoffren stod utanför Konsum (2005) 105-106
ibid 107
140
ibid 106-108
141
ibid 106
139

45

Reaktion från Malmköpingsborna kan beskrivas som ett kollektivt ”Resisto Ergo Sum”: Vi
motstår främlingsfientligheten. Vi motstår alltså finns vi till. Det innebär också att vi är med
och medskapar oss själva när vi är med och medskapar andra.
I ytterligare en artikel i Kyrkans Tidning 2007 beskriver Agneta Andersson de frivilliga hon
arbetar med. ”När jag söker människor som vill ställa upp och göra något för de asylsökande
väljer jag att fråga människor som kan säga nej utan att de tycker att det är jobbigt.” 142
Hon fortsätter: ”- En del asylsökande har varit med om hemska saker, men vi talar mycket
med varandra så man behöver inte bära det man hör själv. Man måste vara varsam med de
frivilliga, säger hon.” 143 Detta bearbetande av erfarenheter kommer jag tillbaka till i kapitel 9
om Lena Cronqvists bilder.
Agneta Andersson betonar varsamhet. Det gör Cristina Grenholm också. Hon avslutar sin bok
med orden: ”Livet förlitar sig på kärlekens möjlighet. Kärleken är nödvändig för sårbara
människor, men den kan vare sig framtvingas eller tvinga sig på. Den är en möjlighet för de
varsamma.” 144 Det Cristina Grenholm ändå har kommit fram till är detta: ”Kärleken är en
kraft, som finns i det utrymme där vi saknar kontroll, heteronomins utrymme.” 145 Alltså kan
vi ändå aldrig organisera oss så väl att sårbarhet aldrig blir till utsatthet. Däremot kan vi vara
uppmärksamma på när det sker och ta vara på oss själva och varandra, så som det är möjligt.
Agneta Andersson berättar att hon ibland följer med ända till Arlanda. Jag förstår det som att
hon följer med när människor avvisas från vårt land. Hon menar att hon kan det, vara
närvarande i sårbarhet, på det sättet. ”Det är inte roligt, men det är inte mig det är synd
om.”146 Hon är där som sårbar, men ändå inte utsatt.
Jag känner inte till någon annan ort där integrationen har fungerat så som i Malmköping. De
flesta av oss som möter asylsökande och gömda lever i samhällen som inte är så väl
integrerade. På det viset tror jag att en del av oss blir sårade helare. Bland annat till våra
kyrkor har asylsökande och gömda kommit för att få hjälp. Vad det i hög grad har kommit att
handla om är att uthålligt vara kvar hos människor i den långa asylprocessen. Detta har ofta
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inneburit trötthet, frustration, vanmakt, att dela något av de känslor de asylsökande och
gömda själva har. I ett skede handlar det om att samtidigt söka och använda de möjligheter
som ändå finns. I ett annat skede handlar det inte om något annat än att dela vanmakten och
vänta på en vändning. Jag kan uppfatta det som en tid med den lidande Kristus. Messer
skriver också att vara sårade helare är att tillsammans dela Kristi liv ända in i
uppståndelsen.147
Detta att dela människors liv i väntan på uppehållstillstånd beskrivs bland annat i förspelet
till Påskuppropet. Så här skriver David Qviström om familjen Ladho som församlingen i Nol
och prästen Egil Midtbö har engagerat sig för: ”Att under så lång tid slitas mellan hopp och
förtvivlan bryter ner människor. Också prästen Egil har låtit tröttare och allt mer frustrerad i
telefonen. Just det där att ingenting kunna göra suger musten ur all god vilja. Till slut blir
vanmakten som ett svart hål. . . När ärendet till sist avgörs har det vandrat i snigelfart mellan
fyra handläggare. Beslutet om avslag har fattats av en ensam ordförande på
Utlänningsnämnden och är alltså ett ”enkelt ärende”. Församlingen ser till att familjen hela
tiden har någon hos sig under krisen.
-

Men jag kan inte ge dem mer hopp. Det är fruktansvärt, säger Egil.” 148

Närvarande är ändå församlingen. 200 människor vandrar i fackeltåg genom orten till stöd för
familjen. De samlar in pengar till familjen.149 Det går förmodligen inte att avgöra vad denna
närvaro spelar för roll. Pappans allvarliga hjärtsjukdom och äldste sonens självmordsförsök
hinner inträffa, liksom att flera nya ansökningar om uppehållstillstånd hinner lämnas in innan
boken ”Välgrundad fruktan” ska gå i tryck.150 Trots allt bär ändå prästen Egil på ett hopp, nu
om den senast inlämnade ansökan om uppehållstillstånd:
” – Vi får inte ge upp, vi måste tro på det här, säger Egil efter maten och ber tillsammans med
familjen innan vi går.” 151 Kyrkans Tidning följer ärendet. Denna familjs historia blir också
startskottet för ett intensivt mediabevakning från Kyrkans Tidning av kyrkans engagemang i
asylfrågan i stort. De fångade upp och också drev opinionen för en humanare
flyktingpolitik.152 Man kan säga att redaktionen på Kyrkans tidning också blev sårade helare.
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David Qviström beskriver hur de följer turerna kring familjen Ladho. Ett nytt avslag kommer
nyåret 2005. David Qviström beskriver sin egen reaktion så här:
” - Nej, jag vet inte,” säger jag på nyhetsmötet. Jag vet ärligt talat inte vad vi kan göra för
familjen Ladho längre. Egentligen utan ett uns mer ork än att sätta mig på tunnelbanan och
åka hem. Och förresten känns det mesta futtigt just de här dagarna efter tsunamikatastrofen.
- Men något måste vi ju göra, säger nyhetschefen Morgan Ahlberg.” 153
Och så fortsätter Kyrkans Tidning att följa skeendet.154 I telefonsamtalet med David Qviström
080214 berättade han att familjen Ladho fick uppehållstillstånd tack vare den tillfälliga lagen.
Vad kan man säga om moderlighet och sårade helare?
Jag återkommer till Cristina Grenholms citat av Ulla Holm:
”att osentimentalt och klarsynt erkänna begränsningar, att vidgå brister i omsorg gentemot
barnet befriar, hur paradoxalt det än kan låta, från känslan av skuld – en ansvarsfrihet under
ansvar som skänker intellektuell energi och emotionell kraft att fortsätta att modra trots
allt.”155
Jag uppfattar att de personer som jag har beskrivit har känts vid sina begränsningar och också
fått kraft att ”fortsätta modra trots allt”. De har fortsatt att hålla kontakten och dela
erfarenheterna allt eftersom de har kommit, ett slags moderlighet.
7:3 b ”Moderskap tvingar oss att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatthet
möts” 156
Många skulle värja sig mot att förstå asylpolitik utifrån bebådelseberättelsen. Jag har läst
Lasse Granestrands bok, där han försöker att nyansera bilden av Migrationsverket, och dem
som arbetar där.157 Men också han beskriver att det finns, i alla fall ibland, en misstrons kultur
där. Bland annat intervjuar han Eva Norström som har skrivit en avhandling i
socialantropologi I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk asylpolitik. Eva Norström i sin
tur har intervjuat handläggare på Migrationsverket. De är de människor som i praktiken ska
möta de människor som söker asyl och fatta beslut om de får uppehållstillstånd eller ej.
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”En del handläggare beskriver för Eva Norström hur de med växande erfarenhet blir så
inkörda på hur en viss grupp berättar att de blir ”färdiga” i sitt lyssnande och tycker att ”alla
berättar samma historia”.158 Eva Norström skriver också: ”Det är lättare för handläggaren att
hantera en restriktiv politik om den sökande skuldbeläggs och betraktas med misstro, ”jag
bestämde mig för att hon ljög.” ” 159 Men den allvarligaste kritiken riktar hon mot det system
för att ta emot asylsökande som vi har:
”- Migrationsverket har för lite resurser. Personalen är utsatt och får för lite stöd i sitt många
gånger livsavgörande arbete. Den arbetar som i ett slutet rum och börjar då kanske bekräfta
varandras mindre bra attityder.” 160
Tankegången blir att istället för att det är vi som möter sårbara människor som önskar asyl, är
det vi som blir utsatta av människor som försöker lura oss. Det är vi som behöver freda oss.
KG Hammar berättar att den tankegången finns hos en del av dem som arbetar på våra
departement. 161 Sanna Vestin beskriver också den misstro de asylsökande kan möta bland
handläggarna de möter. 162
För att använda sig av bebådelseberättelsen, så värjer man sig emot att bebådelse ska äga rum.
Man vill inte själv vara sårbar, och man ifrågasätter de sårbara människorna som kommer,
håller dem ifrån sig. Det kan ha sin grund i en schablon: ”Vi blir lurade av dem som kommer.
Det är vi som är utsatta för dem. De utnyttjar oss.”
KG Hammar talar om en ”europeisk härdsmälta”, att europeiska politiker på toppnivå
uttrycker sig avskräckande om de människor som skulle vilja söka i asyl i Europa. 163
På Migrationsverk och bland politiska beslutsfattare finns säkert erfarenheter av att ha blivit
lurade. De erfarenheterna har befästs och stelnat i schabloner. Därför är den offentliga
debatten så viktig.
KG Hammar frågar sig vad som händer med oss när vi förblir hårdhudade inför varandra? 164
158
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Vad händer med själva samhället om medkänslan inte får rum? 165
Frågan kommer tillbaka hur ska vi våga vara sårbara, om vi redan har blivit utsatta och
utnyttjade. Hur ska vi undgå att bli hårdhudade? I bebådelseberättelsen är Guds kärlek och
närvaro det Maria får med sig i sin sårbarhet. Jag tror att frågan om asylpolitik är i hög grad
en andlig fråga. Jag tror att de flesta som söker asyl här har anledning att göra det, att det har
blivit utsatta för sådana svårigheter att de inte längre kan vara kvar i sina länder. De har
verkligen fått känna av att Skapelsen är brusten, att ondskan finns. För at orka möta denna
sårbarhet behöver man känna av en kärlek som blir till i mötet oss sårbara emellan.166
I själva verket är vi alla sårbara. Sårbarheten är ett gemensamt livsvillkor.167
Cristina Grenholm skriver: ”Moderskap tvingar oss att konfrontera den punkt där sårbarhet
och utsatt möts.” 168 När jag i början av den här uppsatsen frågade mig om det finns ett
underskott av moderlighet bland beslutsfattarna i asylpolitiken, så tror jag att detta blir tydligt
just när det gäller att låta bli ”att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatthet möts.”
Det skulle behövas ett större ansvarstagande hos en del av beslutsfattarna att för egen del
konfrontera denna punkt, ”där sårbarhet och utsatthet möts”, så att när de upplever sig utsatta
av människor som vill lura dem eller utnyttja dem, de sätter de gränser de behöver sätta i de
situationerna. Och inte låter de situationerna bli till schabloner, som bestämmer hur de möter
också andra asylsökande. Liksom en mor behöver reflektera över vad som händer om ett barn
försöker utnyttja henne, kunna sätta gränser för det, för att fortfarande kunna leva i sårbarhet
med barnet.
Det verkar som att regeringar i allmänhet egentligen inte tänker sig asylpolitik som en
bebådelseberättelse. Det jag tänker på då är mysteriet: ”Hur skall detta ske?”169 Så länge de
asylsökande som kommer ryms i de förläggningar och i det budgetutrymme som finns, så går
det bra. Men att det skulle finnas ett oanat utrymme eller att man som politiker skulle vara
med att skapa detta oanade utrymme är ovanligt.
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I allmänhet söker regeringar den avvägning när de bedömer att vi som samhälle inte mäktar
med att ta emot fler asylsökande, utan att det på allvar ska kosta på för oss. Att de som
kommer är sårbara är nog uppenbart för de flesta, men att vi också ska möta dem med vår
sårbarhet, det verkar vi inte våga eller tro att det skulle vara möjligt. En tankegång är att det
skulle spela främlingsfientliga krafter i händerna. Forskaren Christina Johansson är av samma
uppfattning ”. . . kärnan i svensk flyktingpolitik. Att social stabilitet och integration diskuteras
före flyktingarnas skyddsbehov.” 170
Vad ska man då säga om oss som sårade helare i asylpolitiken?
Jag vill ge ett exempel. Det kommer från svenska regeringens budgetförhandlingar hösten
2005. Socialdemokraterna var beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att få igenom
sitt budgetförslag i riksdagen. Lasse Granestrand beskriver förloppet i sin bok ”I Sveriges
väntrum”. Där beskrivs särskilt Miljöpartiets engagemang för en amnesti, det krav som
framfördes i Påskuppropet samma år. Det beskrivs hur Gustav Fridolin och också andra i
Miljöpartiets ledning har egna kontakter med flyktingnätverk. 171 De driver frågan om en
amnesti nästan ända fram till regeringskris. Natten mellan den 19 och 20 september kunde
statsminister Göran Persson och Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson komma till en
överenskommelse.172 Dagen därpå skulle budgeten överlämnas till riksdagen. Efter ytterligare
överläggningar utmynnar den överenskommelsen i en tillfällig lag, som kom att ge 76% av de
gömda barnfamiljerna uppehållstillstånd.173 Jag beskriver detta närmare i kapitel 12 a.
Kan man kalla dessa politiker för sårade helare?
Jag återkommer till Cristina Grenholms ord: ”Moderskap tvingar oss att konfrontera den
punkt där sårbarhet och utsatthet möts.” Jag uppfattar att det var vad dessa politiker gjorde,
för att värna dem som de uppfattade som utsatta i vår svenska asylpolitik, valde de att bli
sårbara i budgetförhandlingarna, sätta sin egen ställning som stödparti åt socialdemokraterna
på spel. Sedan är det ändå så att de godtar en kompromiss.
Det berättas om Peter Erikssons telefonmöte med partistyrelse och riksdagsgrupp natten
mellan den 19 och 2o september: ”Några gråter under telefonmötet. De har sina nätverk av
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flyktingar och många torgmöten bakom sig i sina hemkommuner. Detta är inte tillräckligt,
tycker de. Det är alltför långt ifrån en allmän amnesti.
Men en majoritet av de 22 i partistyrelsen och de 18 i riksdagsgruppen anser ändå att partiet
ska säga ja till uppgörelsen.” 174
Detta utrymme i svensk asylpolitik var ändå välkommet också av regeringspartiet
socialdemokraterna. I en intervju den 5 april 2006 sa migrationsminister Barbro Holmberg om
den tillfälliga lagen:
”- Politik handlar om att hitta lösningar. Det här var lösningen på ett väldigt svårt
problem.”175
Lasse Granestrand beskriver också en annan slags sårbarhet.
Svenskar som upplever sig som förfördelade i förhållande till dem som söker asyl i vårt land,
som skulle beskriva sig som utsatta både i förhållande till makthavare som beslutar att
människor får uppehållstillstånd här, och i förhållande till invandrare.
1992 besöker Lasse Granestrand Söderfors, en liten bruksort i Norra Uppland. Där möter han
protesterna mot att Invandrarverket, ska placera ytterligare 300 personer där, tillsammans med
de 400 som redan finns. En av Söderforsborna uttrycker sig så här:
” – Det blir för mycket. Vi som drabbas av konkurrens om bostäder och arbete finns här. De
som fattar besluten finns någon annanstans.” 176
På orten fanns en socialdemokratisk riksdagsledamot, Gunnar Thollander, som anförde
opinionen mot att ta emot fler asylsökande och Invandrarverket drog också tillbaka sina
planer.177 Lasse Granestrand intervjuar Gunnar Thollander hösten 2006. Gunnar Thollander
berättar hur han satt i Utlänningsnämnden i åtta år. Gunnar Thollander ville se mer generösa
beslut. Han reserverade sig mot ordförandena som alltid var jurister. Gunnar Thollander
menade att besluten blev mer och mer restriktiva, att regeringen uttalade sig gång på gång så
att utrymmet att ge uppehållstillstånd bliv mindre. Lasse Granestrand för ett resonemang om
mättnadsgräns, och den gränsen uppnåddes uppenbarligen i Söderfors, när Invandrarverket
ville placera många fler asylsökande där på en gång. Men Gunnar Thollander är inte enig med
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regering och Utlänningnämnd om tolkningen av utlänningslagen. Kanske detta också har med
frågan om mättnadsgräns att göra?178 Lasse Granestrand menar att den gränsen inte är precis.
Som ansvariga människor måste vi hela tiden göra denna avvägning var mättnadsgränsen är
för oss som samhälle och hur vi som ansvariga människor ska förhålla oss gentemot
människor som kommer med sitt behov av asyl. Nästa frågeställning blir: Varför verkar
mättnadsgränsen vara olika i olika svenska samhällen?
I detta sammanhang vill jag påminna om vad som skedde i Malmköping vid ungefär samma
tid som Invandrarverket fick dra tillbaka sitt förslag att placera ytterligare asylsökande i
Söderfors. Var Malmköpings samhälle i sig mer integrerat med allt sitt rika föreningsliv?
Var det därför de andra aktörerna i samhället: kyrka, skola och näringsliv kunde samverka
bättre? Var det därför det var möjligt för Malmköping att ta emot asylsökande och förstå att
man själv berikas av integrationen? Jag tror att beskrivningen av Malmköping som ett redan
väl integrerat och samtidigt öppet samhälle är en del av svaret varför asylsökande kunde
integreras i detta samhälle.
7:4 Guds och människors kärlek
Cristina Grenholm fortsätter att bearbeta frågan om kärlek, människors kärlek och Guds
kärlek. Hon tar några olika kärleksrelationer till hjälp, kärleken mellan Gud och människor,
den erotiska kärleken, och åter igen moderskapsrelationen. Kärleken mellan Gud och
människor kan uppfattas så att Gud är den som ensidigt ger, människan den som ensidigt tar
emot. Så menade till exempel Anders Nygren i sin bok Eros och Agape. Åter igen för Cristina
Grenholm in frågan om genus. Hon menar att när man ser Gud hierarkiskt överordnad
människan, som den som har makt att ge kärlek, och människan som den sårbara, som bara
kan ta emot, är man inne i ett patriarkalt tänkande. 179 Nygren skrev sin bok på 30-talet och
mycket har hänt sedan dess också inom teologin. 180
Bland annat har feministteologer kritiserat just sammanblandning mellan kärlek och
hierarki.181 I en hierarkisk relation, där den ene har all makt, och den andre inte har någon
makt alls, finns inte rum för kärleken, där blir sårbarheten till utsatthet. Så kan nu upplevelsen
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vara av asylpolitiken. Att den som söker asyl inte har någon makt, och det land som ger asyl,
har all makt. Det är förödande för båda parter, och stämmer egentligen inte överens med
lagen. 182 Sverige har skrivit under Genevekonventionen som handlar om rätten till asyl, där
det finns reglerat vem som kan få asyl. Tolkningen av lagen däremot gör våra myndigheter.
Vi har också gjort tillägg till Genevekonventionen i vår utlänningslag, att ge asyl till
”skyddsbehövande i övrigt”. Det som har hänt vid några tillfällen är att detta tillägg upphävs
för att våra regeringar har bedömt att vi inte kan ta emot så många asylsökande. 183
Upplevelsen att vara underordnad i en hierarkisk relation, där myndigheterna har mycket mer
makt än man själv, är ändå påtaglig för de flesta asylsökande.
Genevekonventionen innebär att också vi svenskar kan få asyl i ett annat land om vi skulle
behöva det. Jag tror att den tanken känns avlägsen och främmande för de flesta av oss, att vi
svenskar skulle behöva söka asyl i ett annat land, och vara beroende av det landets tolkning av
Genevekonventionen om vi skulle få asyl eller inte. Jag tror att denna skillnad, när det gäller
förväntan av vad vi skulle behöva av andra länder, bidrar till den hierarkiska relationen
mellan asylsökande och myndigheter.
Annandag Jul 2004 hände något som skakade om oss svenskar. Tsunamin drabbade Thailand.
Många svenskar var där. Många svenskar förolyckades och blev skadade, men i
rapporteringen återkom temat om generösa thailändare som tog sig an främlingarna som
behövde hjälp i deras land. Svenskar var nu de som påtagligt var sårbara och behövde hjälp.
Flera av landets biskopar tog fasta på detta, och uppmanade oss svenskar att i vår tur ta oss an
de främlingar som finns hos oss. 184 ”De många thailändarnas frikostiga omhändertagande av
offren blev till en modern version av liknelsen med den barmhärtiga samariern.” 185
Förmodligen spelar detta skeende i Thailand också en roll för det genomslag Påskuppropet
fick. 186
Jag tänker att själva kroppsligheten i det som skedde i Thailand också var viktigt.
Människor kommer till Sverige och söker asyl. En del av dem har råkat illa ut kroppsligen,
och är rädda att detta skall upprepas eller bli ännu värre om de återvänder. En del svarar också
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kroppsligen på den oro det innebär att vänta på beslut eller hantera ett avvisningsbeslut, vad
kommer det att innebära? Vad väntar oss om vi avvisas? Mest i fokus har de apatiska barnen
varit,187 men också de vuxna drabbas kroppsligt.
Kirsten Grönlien Zetterqvist uttrycker det så här: Vi är kroppssubjekt.
Ibland har jag en känsla av att de beslut som fattas, fattas så att säga i tryggheten bakom
skrivbord. Jag återkommer till den frågeställningen i 8:3 Metaforen ”Gud som älskare” som
lampa
7:4a Den ömsesidiga sårbarheten är vår styrka –
bibeltolkning av Luk 15:11-32
Cristina Grenholm och presenterar två feministteologer och deras verk som gör den erotiska
parrelationen till paradigm för kärleken: Rita Nakashima Brocks Journeys by Heart: a
Christology of Erotic Power och Carter Heywards Touching our Strength: The Erotic as
Power and Love of God. Också i dessa relationer är erkännandet av den ömsesidiga
sårbarheten avgörande. Dessa teologer skulle säga att den ömsesidiga sårbarheten också är vår
styrka. 188 De skulle betona mötet. De skulle beskriva den erotiska kärleken som den kärlek
som uppkommer mellan människor, inte att den ene ger och den andre tar emot. De skulle
beskriva den erotiska kärleken i en vid mening som en källa för all kärlek, för
ömsesidigheten, för kampen för rättvisan. 189
Med hjälp av en feministisk erostolkning tolkar Cristina Grenholm bibeltexten om den
förlorade sonen som kommer hem till fadern. 190 Hon beskriver mötet så: Båda är sårbara.
Fadern trodde att hans son var död, men när han får se honom livs levande, lämnar fadern sin
yttre värdighet och springer sonen till mötes, omfamnar honom och kysser honom. Sonen
erkänner också att han har lämnat sin värdighet som son. Ömsesidigheten är upprättad. Båda
får del av glädjen, och glädjen och tacksamheten skapas i mötet dem emellan.
Jag fortsätter tolkningen med resten av liknelsen, för att belysa hur vi kan möta dem vi kallar
främlingsfientliga. Jag påminner om situationen denna liknelse berättas i: ”Alla tullindrivare
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och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariséerna och de skriftlärda förargade sig
och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.” ”191
Det berättas om den hemmavarande sonen att han blir arg på fadern för att han ställer till med
fest för den bror, som fadern trodde var död. I liknelsen beskrivs hur ”Fadern kom ut och
försökte tala honom till rätta,” 192 I svensk asylpolitik har ”det funnits en valhänt tystnad som
har gynnat de främlingsfientliga krafterna.” 193 Jag tror att denna faderlighet behövs, som
försöker sammanföra bröderna. Det fadern inbjuder till är att dela glädjen. Jag uppfattar att
fadern inbjuder till relationaliteten, det vill säga till den ömsesidiga sårbarheten där de kan
samspela med varandra. Han påminner också den hemmavarande sonen om den gemenskap
han redan lever i och vad han redan har. ”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt ditt är mitt.”
194

Jag tror att budskapet i liknelsen är: Vi är varandras syskon. Om vi egentligen har ett

hemland, där vi har rätt att vara eller om vi hoppas att få ett nytt hemland. Låt oss glädjas med
varandra, likaväl som sörja med varandra, och arbeta sida vid sida. Där tror jag att kyrkorna
kan spela en viktig roll. Jag påminner om berättelsen om integrationsarbetet i Malmköping
som jag berättade om tidigare i kapitlet. I den artikeln berättas om det frivilligarbete som görs
bland asylsökande, men också att man överhuvudtaget ställer upp och hjälper varandra i
församlingen, att man besöker gamla och sjuka. Agneta Andersson betonar att det handlar om
att skapa kontakter, att lära känna varandra, ur det kan vänskapen växa fram.
Jag uppfattar att Agneta Andersson är en god organisatör som hjälper till att vidmakthålla
detta arbete. Jag tror att sådana personer behövs. Hennes moderlighet vetter åt olika håll, åt de
asylsökande likaväl som åt de frivilliga. 195
7:5 Asymmetri, relationalitet, autonomi och heteronomi
I vår tid är jämställdhet ett ideal. Men mitt i vår tillvaro finns relationer som till sin natur
aldrig kan vara jämställda. Sådana relationer är relationerna mellan föräldrar och barn.
Föräldrarna har makten över barnet.
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Cristina Grenholm fortsätter att säga att vi ändå i allmänhet uppfattar relationen mellan
föräldrar och barn som en kärleksrelation. Hon vill hellre beskriva denna relation som
asymmetrisk än ojämnlik. Det finns rum för ömsesidighet.
I den teologiska reflektionen har man ägnat sig mycket åt den asymmetriska relationen mellan
Gud och människa. Gud beskrivs som vår far och vi som hans barn. Gud beskrivs där ofta
som stark, vi som svaga. Man har inte ägnat sig lika mycket åt att reflektera över moderskap.
Om man gör det framträder sårbarheten tydligare. Barn är sårbara i förhållande till sina
föräldrar. Mödrar är också sårbara i förhållande till samhället på ett annat sätt än fäder oftast
är.196
Asymmetri är också något som präglar förhållandet mellan dem som kommer till vårt land för
att söka asyl och oss som har medborgarskap här. De asylsökande uppfattar vanligtvis inte att
de kan vara kvar i det land de kommer ifrån. De befinner sig i ett avgörande mellantillstånd,
beroende om vi låter dem få uppehållstillstånd eller ej. Det som är avgörande för om det kan
bli en kärleksrelation oss emellan är om vi ändå låter sårbarheten och möjligheten till
ömsesidighet rymmas.
Jag vill också förklara begreppen relationalitet , autonomi och heteronomi inför mina
bibeltolkningar, där jag använder dessa begrepp. Relationalitet är ett annat ord för samspelet
oss emellan, att vi relaterar till varandra. Grenholm bearbetar begreppen autonom och
heteronom med hjälp av Dapne Hampsons resonemang i ”On Autonomy och Heteronomy” i
boken Swallowing a fishbone? Feminist Theologians Debate Christianity. Så här
sammanfattar Grenholm resonemanget: ”Dapne Thomson ställer alltså inte autonomi mot
relationalitet, utaan mot heteronomi. Hon utgår från den ursprungliga grekiska innebörden i
ordet autonomi. Den som är autonom skriver sina egna lagar. Den som är heteronom följer
andras. Att vara autonom innebär alltså inte att man är oberoende. Det handlar om att man
bottnar i sig själv mitt i strida strömmar av yttre krav och förväntningar.” 197
7:6 Moderskapets och faderskapets asymmetri
Det finns något ofrånkomligt i moderskap. Det barn en kvinna burit på och fött är hennes. En
far kan ifrågasätta faderskapet. I vår tid kan vi ta hjälp av DNA-test för att få faderskap
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fastställt. Detta med att försäkra sig att ett barn är legitimt innan man kan ta till sig det, där
finns en parallell till vår asylpolitik. Frågan om människor är här legalt eller illegalt, påminner
om frågan om legitima eller illegitima barn.
I evangelierna möter vi berättelsen om Josef, den man som Maria var trolovad med. I
Matteusevangeliets första kapitel får vi följa Josefs tankegång efter bebådelsen. Jag har
tidigare beskrivit Maria som den sårbara i bebådelsen, nu är Josef den sårbare. Han skulle
kunna välja att misstro Marias berättelse. Det skulle i bästa fall innebära att han skulle låta
skilja sig från henne i tysthet, i sämsta fall skulle han låta dra henne inför domstol och utsätta
henne för vanära.198 Det beskrivs hur Josef får besök av en ängel i drömmen och hur han
sätter sin lit till ängelns ord. Han tar till sig Maria och bereder sig på att bli som en far till
barnet och vara den som ger barnet namnet: Jesus, ”Ty han skall frälsa sitt folk från deras
synder.” 199 Josef ser sig själv i Guds sammanhang, och tar emot sin roll som adoptivfar till
Jesus. Det intressanta är att detta slags faderskap för Jesus in i Josefs släkttavla, och därmed i
Abrahams och Davids släkttavla.200 Det är också som Josefs son, Jesus uppfattas i Nasaret.201
Samtidigt som detta berättas betonar bibeln Jesus, som Guds son
I berättelsen om Jesu dop uttrycks samma budskap som ängeln sa till Maria: ”Han skall bli
stor och kallas den högstes son” 202 I Jesu dop hördes en röst från himlen ”Du är min älskade
son, du är min utvalde.” 203
Jag ser en parallell till asylprocessen. Om vi vore mer som Josef och i högre grad satte vår lit
till de berättelser som kommer till oss, om så i drömmen, skulle vi kanske uppfatta att när vi
tar emot människor, låter dem inlemmas i våra sammanhang, att vi också går Guds ärenden,
att vi är insatta i ett större livssammanhang än vårt eget.
Jag tänker att Josef också är med om en slags bebådelse. Det sätt som Maria och Josef tar
emot föräldraskapet för Jesus har stora likheter. Det handlar om att lita på Gud och vara villig
att gå Guds ärenden. I början av berättelsen om Jesu liv, får de dela både glädje och våndor.
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Cristina Grenholm uttrycker sig så här: ”Moderskap handlar i hög grad om något man inte
kan kontrollera.” 204 Detta kommer att känneteckna berättelsen om Maria och Josef.
Så här berättas i Lukasevangeliet om skattskrivningen i Betlehem: ”Medan de befann sig där
var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom
och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget.” 205 Maria,
Josef och nu också Jesusbarnet får fortsätta att dela sårbarheten. I Matteusevangeliet finns
berättelsen om Herodes som hotar barnet: ”När de (de österländska stjärntydarna) hade gett
sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet
och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att
söka efter barnet för att döda det.” ” 206 Också denna utsatthet delar Josef, Maria och Jesus.
Berättelsen slutar inte i utsatthet, eftersom Josef får klart för sig hur illa det ligger till och kan
handla för att rädda dem undan utsattheten. Också i berättelsen när Jesus är tolv år och blir
kvar i Jerusalems tempel, delar Josef och Maria oron och letandet ända tills de tillsammans
hittar Jesus.207 Moderskap och faderskap har många likheter.
7:7 Bibeltolkningar
När jag har gjort de här tolkningarna av dessa bibeltexter, försöker jag mig på den skriftkritik
om Christina Grenholm redogör för. Jag drar in den kontext jag lever i. Jag använder mig av
den kritiska bibelanalys och teologi jag har tillägnat mig. Jag använder mig av
genderiseringssprocesssen för att försöka komma underfund med vad frågan om kön kan ha
för betydelse. Jag försöker reflektera kring frågorna om gudsbild och människosyn, både vad
gäller Jesus och de människor han möter.
Vår människosyn och gudsbild hänger ihop.208 Men hur? Det är inte alltid så lätt att svara på.
Vilket tankeutrymme och vilka handlingsalternativ kan vi finna i dessa texter?
7:7a Tolkning av berättelsen om den kanaaneiska kvinnans tro Matt 15:21-28
Jag vill presentera en text som har haft stor betydelse för mig.
Det är Matt 15:21-28. Den kanaaneiska kvinnan, vad hade hon för en tro? För drivkraft?
Jag tänker mig en kombination av hålla fast vid sitt moderskap, sin trohet till sin dotter som
plågas svårt och ett hopp om att det finns förbarmande. Detta hopp knyter hon till Jesus. Mer
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än så vet vi egentligen inte om hennes gudsbild. Men själva kombinationen av gudsbild och
människosyn är en tillräcklig drivkraft för att söka upp Jesus. Hon låter sig inte avskräckas av
Jesu tystnad eller hindras av några som inte verkar förstå vad som står på spel. Jag uppfattar
att kvinnan är trogen sig själv i detta, autonom, samtidigt som att hon erkänner den
heteronomi hon står i: andra har kontrollen, dottern hon är förbunden med, men också Jesus.
Jag uppfattar också att Jesus är trogen sig själv, autonom. När han uppfattar att lärjungarna
enbart vill avfärda kvinnan så säger hans människosyn honom, att det är inte rätt.
Situation verkar vara motstridig för honom, men han löser det, genom att å ena sidan
innehållsmässigt svara att det inte är han som ska ge henne förbarmande. Det intressanta är
att, han å andra sidan, uttrycker detta svar i en formulering som handlar om heteronomi: andra
har kontrollen. ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus”.209
Andra är också beroende av honom, ”de förlorade fåren av Israels hus.” Jag undrar: Kan de
känna igen sig i varandras situation, i varandras sårbarhet, i andras beroenden av dem? Är
detta en av drivkrafterna till att dialogen inte tar slut här? Skulle man kunna förklara detta
med erosteologin, att kraften uppstår i själva mötet dem emellan? Jag har tidigare hävdat, att
det är kvinnas starka förbundenhet med sin dotter som driver dialogen vidare, och hennes tro
att det finns ett förbarmande, men jag är inte så säker längre.
Till innehållet har Jesus sagt nej till hennes bön om förbarmande, men själva sättet han väljer
att uttrycka sig på skulle kunna uttrycka en slags jämbördighet. Jesus uppfattar sig som sänd
av Gud. Kvinnan har så att säga sänt sig själv. Hon har själv dragit slutsatsen att Gud är den
ende som kan hjälpa hennes dotter. Kan man säga att det är utifrån deras erfarenhet av
människors nöd, som de är sända att rädda? Är det så att det egentligen redan här i dialogen
finns ett slags ömsesidigt erkännande? Och det är också därför kvinnan ”kom och föll ner för
honom och sade: ”Herre, hjälp mig” ”? Så som vi betraktar hennes handlande idag är detta allt
annat än ett uttryck för att känna sig ömsesidigt erkänd, men förmodligen är det hon ber om
mer oerhört än vi först föreställer oss, och det är oerhört att hon överhuvudtaget fortsätter att
närma sig honom. Hon fortsätter att blotta sin sårbarhet.
Jag uppfattar att Jesus försöker att förtydliga sig. Han blir grov. Kanske kan man säga att han
tar en karikatyr till hjälp. Är det så att han tillåter sig det sättet att uttrycka sig för att det redan
finns någon slags ömsesidighet dem emellan, och är det därför kvinnan kan godta karikatyren
och också använda sig av karikatyren för att förtydliga sin bön? Eller kan man se det här som
209
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ett utslag av inkarnationen? Jesus är fostrad i ett patriarkalt tänkande, alltså kunde han
uttrycka sig på det här sättet?
Kanske man skulle kunna tänka sig att kvinnan uttrycker sig så här:
”Ja, jag känner igen mig i karikatyren. Jag är en av hundarna du talar om. Men jag vet också
något du som judisk man inte vet. Vi hundar äter, av det som faller ner från ert bord. Ni tror
att ni delar brödet bara er emellan. Men när man delar med sig, smular brödet. Men förfogar
inte riktigt över det man delar. Delandet betyder mer än man har en aning om, vare sig ni
anser det vara rätt eller inte. Jag har smakat förut av den Gud ni försöker göra monopol på,
men nu behöver jag inte bara smaka utan också bli mättad, för min dotters skull”.
Det asymmetriska i relationen är påtagligt. Det är han som erkänner hennes tro. Men med sitt
erkännande av hennes tro erkänner också Jesus ömsesidigheten öppet och att det finns ett
helande i själva den ömsesidiga sårbarheten. Om kvinnan redan från början visat sin storhet
som mor så visar Jesus här sin storhet som Gud Son. Han försöker inte försvara den
prestigeförlust han just lidit, utan lyssnar till vad kvinnan säger. Jesus försökte upplysa
kvinnan men i själva verket är det han som låter sig upplysas av den främmande kvinnan. Det
intressanta för mig är att det är den främmande kvinnan som får Jesus att förstå att brödet, det
goda från Gud, räcker åt oss alla. Jag tror att mötet förändrade dem alla, inte bara dottern som
blev botad, utan också Jesus och modern.
Jag tycker också att berättelsen stöder tanken från erosteologin, att kraften uppkommer i
mötet. Jesus själv var inte medveten om räckvidden av denna kraft.
Jag tror att evangelisten Matteus med detta visar på att Jesu jagbild, gudsbild och
människosyn ändrades där och då.
Cristina Grenholm skriver: ”Moderskap tvingar oss att konfrontera den punkt där sårbarhet
och utsatthet möts.” 210 Jag tror att också i denna berättelse tvingas Jesus ”att konfrontera den
punkt där utsatthet och sårbarhet möts”, och han väljer att kännas vid sin egen sårbarhet, för
att skydda kvinnan och hennes dotter för utsattheten från det onda. Genom sitt val erkänner
han ömsesidigheten med kvinnan. Jag tror att en av drivkrafterna för kvinnan är att också hon
väljer sårbarheten. Hon försöker välja bort utsattheten. Jesus bekräftar henne i det.
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Det är intressant hur både Jesus och kvinnan använder sig av hela spännvidden i sina
personer. De uttrycker att de är heteronoma, beroende, samtidigt agerar de autonomt. Kanske
är det den bästa förutsättningen för relationalitet, samspel?
Cristina Grenholm skriver: ”I alla relationer växlar vi mellan autonomi, relationalitet och
heteronomi. Idealet är växelspelet mellan dessa och vaksamhet var gränsen går mot missbruk
i alla kategorierna. Då kan vi tala om ömsesidighet och samspel, där det också finns utrymme
för den nödvändiga och goda tystnaden.” 211
Kvinnan lät också Jesus vara tyst i början av berättelsen. Det var lärjungarna som avbröt Jesu
tystnad. Också jag ska försöka att låta bli att tolka in vad som rymdes i den tystnaden.
Jag tror att det är så det går till i livet också för oss. Därför tror jag att dessa möten oss
emellan är så viktiga. Jag tror att det också i asylpolitiken är de främmande som berättar för
oss om hur långt brödet räcker och om vi ger dem tillfälle ställer en del av dem sig också i
köket och är med och bakar det.
Jag känner också igen själva berättelsen. Några av dem som har vistats här illegalt som jag
har kontakt med, kom först till mig via ett ombud. Ombud som kännetecknades av samma
kombination av hopp om förbarmande och trofasthet till den drabbade, fast det inte i något
fall har rört sig om ett faktiskt moderskap.
När flyktinggömmarna intervjuas om sina skäl, så kan de flesta inte redovisa djupgående
analyser varför de gör vad de gör. Det ofrånkomliga framträder dock ”Jag var helt enkelt
tvungen, det måste ju göras,”212 ”Flyktinggömmare blir man i mötet med flyktingar.” 213 Detta
påminner om moderskapets ofrånkomlighet, när man väl har valt moderskapet. Fast Jesus
inte framträder som någon hönsmamma i det yttre i den här berättelsen finns det
anknytningspunkter till det moderskap Christina Grenholm beskriver, en slags ofrånkomlighet
i att värna modern och dottern i deras sårbarhet om han vill vara trogen sig själv.
7:7b Bibeltolkning av Mark 5:24-34
Ännu tydligare framträder detta i en annan bibeltext, Mark 5:24-34.
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Rita Nakashima Brock har tolkat den texten.214 Den handlar om en kvinna som har lidit av
ständiga blödningar i tolv år. Hon vågar också närma sig Jesus. ”Enligt Rita Nakashima Brock
helas kvinnan genom att hon vågar trotsa ett patriarkalt tabu.” 215
Jag skulle vilja uttrycka att hon trotsar genom att försöka välja bort den utsatthet hon är utsatt
för, genom att tillstå sin sårbarhet inför Jesus. Texten är intressant ur inkarnationens
synvinkel. Det är som om Jesu själva kropp på ett undermedvetet sätt vägrar att låta kvinnan
leva kvar i utsatthet. En berättelse om hur Jesus också undermedvetet tillstår sin egen
sårbarhet. Den uttrycker ju egentligen att Jesus också på ett undermedvetet, kroppsligt plan,
bejakar kvinnans kroppsliga närmande, hennes hand som rörde vid hans mantel. När kvinnan
redan är helad förs berättelsen upp på ett medvetet plan. Samma sak händer i denna berättelse
som i berättelsen om den kanaaneiska kvinnan. Kvinnans tro blir erkänd. Helandet bekräftas.
Cristina Grenholm tolkar också denna berättelse med hjälp av begreppet heteronomi.
”Kvinnan saknar kontroll i förhållande till sin kropp och hur den värderades av andra.” 216
Berättelsen handlar om hur Jesus också saknar kontroll i förhållande till sin kropp. Helandet
bara sker. Och detta mitt upp i en tillvaro där kvinnan betraktades som oren och också i stånd
att orena den hon rörde vid. Christina Grenholm skriver: ”I mötet blir de båda sårbara, men
det visar sig rymma helandets möjlighet.” 217 Jag skulle hellre säga att de känns vid sin
sårbarhet. Sårbara har de varit redan tidigare. Christina Grenholm fortsätter: ”Omgivningen
lyckas inte hålla fast vid deras utsatthet. Gud är visserligen utlämnad åt människors
bemötande av varandra och våra fördomsfulla sätt att värna det vi tror är goda ordningar, men
varken vi eller Gud är bara maktlösa i heteronomin. Den kan rymma kraft till förändring.” 218
Detta är en mycket hoppfull text som visar på mötets betydelse mellan oss sårbara.
Utsattheten får inte sista ordet. Jag känner också igen den här berättelsen i förhållande till en
del asylsökande, som på något sätt vägrar att bli utlämnade åt den utsatthet de befinner sig i,
som erkänner sin sårbarhet, rör sig i förhållande till Gud och finner på råd.
Man kan också uttrycka sig så att de utövar moderskap i förhållande till sig själva.
”Moderskap tvingar oss att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatthet möts.” 219
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Cristina Grenholm skriver så här om autonomi: ”Att vara autonom innebär alltså inte att man
är oberoende. Det handlar om att man bottnar i sig själv mitt i strida strömmar av krav och
förväntningar.” 220 Goda ord både för asylsökande och oss som riskerar att bli för mycket
hönsmammor i förhållande till dem.
7:7c Bibeltolkning av Jesus som hönsmamma Matt 23:37-39
Jag vill också tolka Matt 23: 37-39 Jesu klagan över Jerusalem.
Här är Jesus, i sin sårbarhet som hönsmamma, inför människorna i Jerusalem och beklagar att
de avvisar honom förr än erkänna sin egen sårbarhet och behov av att möta Jesus.
”Jerusalem, Jerusalem du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur
ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna,
men ni ville inte”. Relationaliteten upphör. Kärleken kan inte tvinga sig på någon annan.
Denna text handlar också i hög grad om ”att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatthet
möts” 221 , för vuxna människor finns det ett val mellan utsatthet och sårbarhet. Det har
texterna med de båda kvinnorna visat. De gjorde sitt för att välja bort utsattheten och erkänna
sårbarheten. De har mött Jesus, som också har valt sårbarheten, och berikade har de gått från
mötet. Att bli utsatt och att utsätta andra hänger ihop. Att vara beroende som kycklingar är av
sin hönsmamma, kan också verka skrämmande. Skulle denna heteronomi vara en bild av vårt
gemensamma livsvilkor? ”Det skrämmande med heteronomin är att den är nära förbunden
med utsatthet, övergivenhet och ensamhet” 222
I den här texten beskriver sig Jesus själv som hönsmamma.
Jag tänker på kvinnorna som Jesus har mött och vad som han har lärt sig i mötet med dem. 223
Kan det vara därför han använder denna bild av moderskap när han ska beskriva sig själv?
Psalmdiktaren Lina Sandell har använt sig för denna bild Jesus ger av sig själv. Om
människorna i Jerusalem vände sig bort från Jesus så ser hon istället bilden av Jesus som en
hönsmamma som en efterlängtad möjlighet. Hennes psalm ”Bred dina vida vingar, o Jesus
över mig” 224 är en av de mest älskade psalmerna i Sverige.225 Här möter vi samma bejakelse
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av att vara som en kyckling i förhållande till Gud som vi möter i psaltarpsalmerna, till
exempel: ”Bevara mig, som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga”226
Per Harling härleder varifrån Jesus kan ha fått bilderna av Jesus som en fågel, dels från
Psaltaren, men också från profeten Jesaja: ”Likt en svävande fågel skall Herren Sebaot skydda
Jerusalem, skydda och hjälpa, skona och rädda.” 227 Bilden var säkert därmed känd för Jesus,
228
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som en av bilderna för sig.
7:8 Ytterligare tolkningar av Gud som mor i böner, psalmdiktning och bibel
Genom kyrkohistorien har människor, i likhet med Lina Sandell, inspirerats av bilden av
Jesus som hönsmamma.
Anselm av Canterbury är en av dem:
”And you, Jesus, good Lord, are you not also Mother?
Would a mother not be one who, like a hen, gathers her young beneath her wings?
In truth, Lord, you are my mother!” 229
Jag vet inte riktigt hur Lina Sandells psalm står sig bland yngre generationer i dag. I barn- och
ungdomsgrupper sjunger vi mer en psalm av Margareta Melin. Men det är egentligen
fortfarande en liknande relation som besjungs i denna psalm:
”Jag är hos dig min Gud, som barnet hos sin mamma.
Jag är hos dig, som fågeln i sitt bo.
Jag är hos dig min Gud.
Jag är hos dig min Gud när natten börjar komma.
Bli kvar hos mig, bli kvar hos mig så har jag lugn och ro.” 230
Att likna Gud vid en mor är inte främmande för bibelns författare. Vi finner det också hos
profeten Jesaja:

226

Ps 17:8
Jes 31:5
228
Harling 77
229
UMC Book of Worship 397
230
Psalm 550 i ”Psalmer och sånger”
227

65

Jesaja 49:14:
”Sion sade:
”Herren har övergett mig. Gud har glömt mig.”
Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött?
Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig.”
I den här uppsatsen diskuteras Sveriges tvetydiga förhållande till asylsökande att diskuteras.
Jesaja vill uttrycka att Gud inte överger eller glömmer Sion. Han tar till den starkaste bilden
han vet för trofasthet, trofastheten en mor visar sitt barn. Även om vi vet att också kvinnor av
olika skäl lämnar eller överger sina barn, så är det, det minst sannolika vi som människor kan
tänka oss.
Bilden Jesaja ger oss är en bild av Gud som entydigt tar sig an sitt barn.
Jag tänker att vi som kyrkor också är de som har att förmedla en bild av en Gud som entydigt
tar sig an människor. Jag tänker att det är i detta sammanhang bilden av kyrkan och kyrkans
folk som hönsmammor är en bra bild. Det är förmodligen inte så att alla som söker asyl också
ska ha asyl i Sverige, men hur det än förhåller sig, ska varje människa kunna förlita sig till
Gud, som ett barn i bästa fall kan förlita sig till sin mor.
I slutet av Jesajabok, kapetel 66:7-13, beskriver profeten framväxten av det förlossade folket.
Han använder sig av kraften i själva förlossningen för att beskriva hur kraftfullt Gud låter det
nya folket komma till, och använder ammandet som en bild för hur människorna ska mättas
och få njuta. Guds omsorg är som en mors omsorger: ”Hennes barn ska bli burna i famnen
och bli gungade på knäet. Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er.” 231
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8 Sallie McFagues metaforiska teologi om Gud
8:1 Gud och världen
I kapitel 6:2a ”Livsåskådningsreflektion enligt Cristina Grenholm och Sallie McFague”, s 31,
beskriver jag kortfattat Sallie McFagues metaforiska teologi.
Sallie McFague provar att uppfatta Jesu uppståndelse metaforisk, samtidigt som hon uppfattar
den kroppslig. ”What if, we were asking, the ”resurrection of the body” were not seen as the
resurrection of particular bodies that ascend, beginning with Jesus of Nazareth, into another
world, but as God´s promise to be with us always in God´s body, our world? What if God´s
promise of permanent presence to all space and all time were imagined as a worldly reaality, a
palpable, bodily presence?” 232 Hela världen är Guds uppståndna kropp.
Sallie McFague bearbetar berättelserna om hur Jesu uppenbarar sig efter uppståndelsen. Hon
tar sin utgångspunkt i 1 Kor 15:6-8, där Paulus berättar att Jesus också visat sig för honom.
Paulus beskriver sig själv i den bibeltexten som ”detta ofullgångna foster”, den minste av alla.
Sallie McFagues poäng är att Jesus visar sig för alla i alla tider, inte minst för dem som
uppfattar sig minst värda. De asylsökande jag har att göra med beskriver också hur Jesus är
med dem. Det gäller inte bara de kristna asylsökande.
Sallie McFague resonerar att skapelsen är Guds uppståndna kropp, alltid här för oss alla.233
Kirsten Grönlien Zetterqvist beskriver oss som kroppssubjekt: ”Med begreppet
´kroppssubjekt` låter jag begreppet ´kropp` skydda subjektet mot att uppfattas som isolerat,
överordnat och abstrakt, medan begreppet ´subjekt`skyddar kroppen mot att uppfattas som ett
objekt för ett subjekt som har kropp.” 234
Jag tror att Sallie McFague skulle kunna ansluta sig till Kirsten Grønlien Zetterqvists tanke
om kroppssubjekt. Jag tänker att skulle kunna gälla också för Gud, att Gud är världen, att
världen är Guds kroppssubjekt.235 Det innebär inte att Gud inte har något medvetande eller
möjlighet att agera.236
Detta uttrycks också i bibeln. Jag tänker till exempel på Jesaja 35:1-2:
232

McFague 69-70
ibid 70
234
Grønlien Zetterqvist 152
235
McFague 74
236
ibid 73
233

67

”Öknen och ödemarken skall jubla,
det förtorkade landet glädjas och blomma,
den skall glädjas och fröjda sig.
Libananons glans skall skänkas den,
Karmel och Sharons härlighet,
Och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet.”
Också Jesus antyder hur jorden är Guds: Vid intåget i Jerusalem när alla lärjungar ljudligt
prisar Gud för alla underverk med Hosiannarop, så försöker några fariséer få Jesus att tysta
lärjungarna. Jesus svarar: ”Jag säger er om de tiger kommer stenarna att ropa.” 237
Nu föregriper jag nästa kapitel där Sallie McFague utvecklar metaforen Gud som mor, men
jag gör det för att tydliggöra vad Kirsten Grønlien Zetterqvist menar med kroppssubjekt.
Att Gud förstår inifrån hur människor har det, det kan de asylsökande också berätta om, Gud
förstår vad de går igenom.238 Samtidigt som jag också uppfattar att det lidande de går igenom
ibland stänger av dem från att kunna ta in skapelsen. Ibland säger de, när jag får
uppehållstillstånd, då ska jag . . .
Nu kan jag inte glädja mig. Ibland säger jag, solen går upp för oss alla, men det hjälper inte.
Om man ska tala om synd, så blir det påtagligt att vi syndar gentemot dem.
Så här uttrycker sig Sallie McFague: ”Sin is the refusal to realize one´s radical
interdependence with all that lives: it is the desire to set oneself apart from all others as not
needing them or beeing needed by them.” 239
Dessa starka ord från Mc Fague är som en lampa på svensk asylpolitik.
Också idag finns denna problematik. Sanna Vestin beskriver till exempel hur barn som lever
här illegalt inte får den vård de har rätt till enligt svensk lagstiftning.240
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Att förvägra en annan människa den grundläggande tryggheten att få vistas i ett land, där man
känna sig trygg är allvarligt. När man är nära människor som inte har lyckats i asylprocessen
”delar man Kristi lidanden.” 241
Det McFague tycks mena är att vi lever i alla Kristi tider samtidigt: lidandet, korsfästelsen,
påsken. Jag kan i viss mån hålla med henne, även om man som människa och medmänniska
ändå behöver följa med i den fas i livet man själv eller medmänniskan är i. Egentligen
uttrycker Paulus detta: ”Lider en kroppsdel, lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så
gläder sig också alla de andra.” 242
Om jag uppfattar Paulus rätt så sker hela vårt liv med varandra i uppståndelsens ljus, om vi
lider eller gläds. ”Mina kortvariga lidanden väger oändligt lätt mot den överväldigande, eviga
härlighet de bereder åt mig.” 243 Paulus har ett evighetsperspektiv, som jag uppfattar att Sallie
McFague har lämnat. Så länge världen finns så länge finns Gud.
”We meet the world as a thou, as the body of God where God is present to us always in all
times and all places.” 244
Det Sallie Mc Fague och Cristina Grenholm har gemensamt är att de betonar Guds närvaro.
Mc Fague betonar Guds närvaro i världen, och därmed också Guds sårbarhet. 245 Grenholm
betonar att Guds närvaro hos Maria när hon fick reda på att hon skulle föda Jesus, Guds
närvaro i sårbarheten. 246
Också för de asylsökande uppfattar jag att vår närvaro med varandra i sårbarheten är
avgörande.
Det är denna närvaro med varandra som McFague försöker uppmuntra oss till genom sina tre
olika modeller av Gud, som mor, älskare och vän. Hon menar att detta är en frälsande
närvaro. Hon beskriver denna närvaro som ”destabilizing, inclusive, nonhierachical vision of
fulfilment for all creation.” 247
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En närvaro som asylsökande behöver.
När Sallie McFague söker modeller för hur vi kan förstå Gud menar hon att det finns ett värde
att söka dem bland det vi är mest förtrogna med och av störst betydelse för våra liv, mor,
älskande248 och vän är sådana företeelser.
Cristina Grenholm uttrycker sig så här: ”Enligt min mening måste teologin alltid ta hänsyn till
det mänskliga för att kunna säga något om Gud.” 249
Christina Grenholm menar sig ha ett annat syfte med sin bok än Sallie McFague har med sin
bok. Cristina Grenholm bearbetar schablonen moderskap både allmänt och teologiskt, för att
sedan analysera bibeltexter om Maria utifrån begreppet moderskap.
Båda använder bibeltexter. Ingen av dem menar att bibeltexten är identisk med
uppenbarelsen. 250 Sallie McFague uttrycker sig så här:
”Scripture (both the Hebrew Scriptures and early Christian literature) is the sedimentation of
experiences of salvic power of God in pessuasive, powerful metaphors, models and concepts,
contemporary to the various times of interpretation.” 251
Det både Cristina Grenholm och Sallie McFague ytterst vill beskriva är kärleken, Guds och
människors. 252
Sallie McFague beskriver hur hon tar befrielseteologin till hjälp. Hon menar att teologi, som
görs utifrån att möta förtryck, kan hjälpa till att fokusera på vad evangeliet handlar om. 253
Att försöka förstå, hur vi förhåller oss, som bistår asylsökande, blir också ett sätt att fördjupa
sin förståelse av evangeliet. Också för de asylsökande handlar det om utsatthet.
Sallie McFague beskriver de tre grunddragen i Jesu verksamhet som att:
han talade i liknelser, han delade bordsgemenskapen med alla och han dog på ett kors.254
I liknelserna utmanas vår förståelse, egentligen en slags livsåskådningsreflektion. Begrepp
och traditioner ställs på huvud, för att få oss att omvärdera hur vi lever. ”What is suggested is
a radical egalitarian, nondualistic way of being in the world.” 255 De handlar egentligen om att
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ifrågasätta dualismer, till exempel: ”vi och dom”. Bordsgemenskapen är som en
förkroppsligad liknelse, och betonar hur alla hör ihop, betonar glädjen i att vi som vänner
delar måltiden med varandra.256 Med tanke bland annat på berättelserna om den kanaaneiska
kvinnan och den blödande kvinnan menar jag att Jesus också hade hjälp av andra i att gestalta
Guds rike. Enligt Sallie McFague handlar Jesu död på korset om vad som händer när
människor vägrar hävda hierarkier och istället söker leva i ömsesidig kärlek.257
Några av de asylsökande jag har kontakt med har vägrat att låta sig förtryckas i sina
hemländer, och därför blivit utsatta för våld och hot om våld. De har sökt sig hit för att kunna
få leva människovärdiga liv, men för en del av dem accepterar vi inte deras skäl för att söka
asyl.
8:2 Metaforen ”Gud som mor” som en lampa
Sallie Mc Fague citerar Paul Tillichs definition av kärlek ”the ´moving power in life` as that
`which drives everything that is towards everything else that is` the elements of need, desire
and mutuality are evident in all forms of love.” 258
Hon fortsätter med att uttrycka det specifika i föräldrars kärlek: ”Det är bra att du finns!” och
sedan verka för att alla barnen ska växa till.259
”A theology that sees God as the parent who feeds the young and, by extension, the weak and
the vulnerable understands God as caring about the most basic needs of life in its struggle to
continue.” 260 Detta är väl en slags bild av Gud som hönsmamma, full av moderlighet.
Det innebär också rättvisa. ”Finally, God as parent wants all to flourish. Divine agapic love is
inclusive and hence a model of impartial justice.” 261
Sallie McFague fortsätter med att beskriva modern också som domaren ”who is angry when
for any reason the fulfilment of life is thwarted – we find a clue of the nature of sin.” 262
Ändå är det inte att döma syndare hon är ute efter utan det konstruktiva i domarrollen att se
till att det blir en rättvis fördelning av det vi behöver.263
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Sallie McFague fortsätter med att komma in på Sofia i den judiska vishetslitteraturen. Sofia
finns med i skapelsen och har också att göra med rättvisa. Det berättas om henne att hon
söker upp människor för att äta med dem så att de blir Guds vänner, detta gäller särskilt de
hungriga, de lidande och de utslagna. 264
Sallie McFague avslutar kapitlet med att beskriva våra samhällen, kapitalistiska demokratier
där vår individuella frihet hyllas, men där vi också behöva kunna göra vår röst hörd. Våra
rättigheter och vårt ansvar finns där men ofta ordnat på ett mekaniskt sätt.
Om vi i högre grad skulle uppfatta Gud som både vår mor och far, och vår uppgift att i vår tur
utöva vår moderlighet och faderlighet, så skulle vi möta dem som sökte asyl annorlunda än
nu.
”Det är bra att du finns!” Om det uttrycket skulle möta dem som söker asyl, skulle processen
bli annorlunda. Jag uppfattar att det är Sallie Mc Fague starkt uppmuntrar till denna
moderlighet och faderlighet i förhållande till världen i sin helhet, 265 hon uttrycker sig så här:
”If one thought of one self as parent to the world, that is, if one moved oneself inside that
model and walked around in it, acting the role of parent, what changes might come about in,
say, how one spent one´s time, one´s money, one´s vote?” 266
Det Sallie Mc Fague betonar är att olika modergudinnor och Mariagestalter inte bara föder
sina barn utan trofast verkar för sina barns bästa genom hela deras liv i alla avseenden.267 När
processen att få asyl inte fungerar väl, känner jag mig verkligen som en hönsmamma som
protesterar mot ett väldigt slöseri av livsmöjligheter för människor som annars skulle kunna
på ett mycket mera aktivt sätt ta del av livet för egen del och befrämja livet för andra.
Sallie Mc Fague frågar sig om det är möjligt att tänka sig att ett lands regering skulle uttrycka
föräldraskap. Så här står det i den nya utlänningslagen kapitel 1 §10 ”I fall som rör ett barn
skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i
övrigt kräver.” 268 En portalparagraf för barns bästa har funnit med sedan utlänningslagen
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1996.269 Ändå fick vi apatiska barn i Sverige. När jag följer Sallie Mc Fagues argumentering
så uppfattar jag att hon skulle kunna beskriva världen som Guds kroppssubjekt. I det tror jag
också vi kan uppfatta den allmänna opinionen. Det som hände i samband med Påskuppropet
var att man i den allmänna opinionen artikulerade sig tydligt vad gäller asylfrågan. ”Det sättet
vi bedriver asylpolitik i Sverige främjar inte mänskligt liv”. Där uppfattar jag att det fanns ett
slags föräldraskap.
Det finns en en stark tendens i vad Sallie McFague skriver, en väldig drivkraft för att vi ska
verka för världens överlevnad. Hon skriver polemiskt mot dem som inte verkar bry sig om
världens överlevnad utan ägnar sig åt hota varandra med kärnvapen. Eftersom hon skriver så
starkt polemiskt problematiserar hon inte om överbeskyddande moderlighet som egentligen
vill tillfredsställa sig själv. Hon låter lampan ”Gud som mor” lysa med allt sitt sken. När
Sallie Mc Fague väl har gjort det, avslutar hon avsnittet om Gud som mor, med att själv säga
att denna metafor för Gud förstås har sina brister och kanske också felaktigheter, men att den
ändå förmår att kasta ett visst ljus över vår förståelse av Gud och då också av oss själva som
vill leva som kristna.270 Om Sallie McFague hade stött på kvinnor som tog sig an asylsökande
som hönsmammor så tror jag att hon först skulle ha pekat på deras förtjänster, även om hon
också skulle ha kommit in på hur deras livshistoria spelar in i deras engagemang.
I en fotnot skriver hon så här:
”I have noted a number of characteristics shared by a type of religious autobiography that I
call vocational; that is, a type that links personal and public in such a way that the personal
life is in the service of a commitment to public issues, such as issues of peace, abolitionism,
women´s rights, and poverty, within a religious context. Some of these characteristics are a
profound, ongoing practice of meditation and prayer; a concern with the use of money and
often the adoption of a very simple lifestyle, combined with a monetary discipline; a
relinquishment of the nuclear family or at least an enlargement of it to include many others in
a communal family; a wrestling with sexuality either as a problem to conquer or as a freedom
to achieve a more inclusive kind of love, as barrier after barrier of race, creed, sex, class and
religion falls.” 271
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Jag känner jag igen mig i Sallie Mc Fagues starka fokusering på utsatthet. Sallie McFague
fokuserar världens utsatta situation, eftersom hon upplever världen hotad. Jag, och många
med mig, fokuserar på de asylsökandes utsatta situation, eftersom vi upplever deras situation
hotad, och vårt samhälle hotat om vi inte väljer att vara närvarande i sårbarheten med dem
som söker asyl och först därefter dra slutsatser om de ska ha uppehållstillstånd eller ej. Detta
fokus på utsatthet har skärpt hennes blick så för behovet av våra helhjärtade insatser för
världens överlevnad, såsom föräldrar, älskare eller vänner. Just behovet av hängivenhet
fokuserar Sallie McFague på.
Sallie McFagues beskrivning påminner mig också om Gamla Testamentets profeter. Jag
uppfattar att de också med hela sin varelse identifierade såren i samhällskroppen och ägnade
sina liv och sitt tal för att uppmärksamma dessa sår och gestalta samhällskroppens helande
och räddning.
8:3 Metaforen ”Gud som älskande” som lampa
I kyrkans tradition har man ofta dragit sig för att använda metaforen ”Gud som älskande”.
Skulle Gud ha begär till oss? 272 Skulle Gud ha ett egenintresse i sin kärlek till oss?
Skulle inte det göra Guds kärlek alltför jordisk? Här finns en beröringspunkt med karikatyren
hönsmammor, och ifrågasättandet av detta med att få egna behov tillfredsställda.273
I traditionen har bilden av Gud som älskande oftast uttryckt närhet, omsorg men också
längtan, begär och passion. Bilden finns i Höga Visan, i berättelserna om Gud som brudgum
och om Israel och /eller kyrkan som hans brud.274
Höga Visan börjar med att en ”hon” sjunger. Hon uttrycker sig så här:
”Jag är svart och skön, ni Jerusalems döttrar, svart som Kedars tält, som Shalams hyddor.” 275
Om vi skulle bejaka att en asylsökande känner så om sig själv, uttrycker sig så, skulle
situationen verkligen vara annorlunda.
Sedan handlar Höga Visan om att de båda älskande lämnar sina respektive ”rum”, för att de så
längtar efter att mötas och förenas. 276 Augustinus ”säger att det finns två slags skönhet: den
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som är behaglig at ta del av, och den som kallar oss ut ur oss själva”.277 Kanske är det också
det som är så annorlunda i asylprocessen. Vad som förmodligen gäller för de flesta
asylsökande är att de har varit tvungen att lämna sitt ”rum”, och söka sig ett nytt ”rum”, inte
på grund av skönhet som har kallat dem ut ur dem själv. På ett eller annat sätt har det egna
”rummet” blivit obeboeligt på grund av förföljelse, hot, våld, att man har blivit tvingad att
leva som objekt för andra. Det egna ”rummet” har gått om intet eller man kanske aldrig
riktigt har haft något eget ”rum”.
Vi sitter i vårt eget ”rum” bakom skrivbord, fulla av gamla beslut, om huruvida asylsökande
med liknande omständigheter har bevärdigats uppehållstillstånd i det som vi uppfattar som
vårt eget ”rum”. Några knackar på dörren och ber om tillåtelse att få leva i vårt ”rum”, andra
tar sig in på andra sätt och bara finns i vårt ”rum”, gömmer sig någonstans och försöker hålla
sig borta från vår ordningsmakt. Myndigheterna i Sverige säger att man måste börja med att
knacka på dörren för att bli insläppt. Ryktet går att det är mycket svårt att få asyl. Man kan bli
avvisad och i värsta fall eskorterad tillbaka till det ”rum” som våra myndigheter tror finns och
som våra myndigheter menar är tryggt. Sanna Vestin uttrycker sig så här: ”Hela idén med att
vi måste verkställa utvisningarna för att inte människor ska leva under jord bygger på ett
missförstånd, nämligen att alla människor skulle vara födda med ett skyddande hemlandspass
hängande i navelsträngen.” 278
Denna situation är inget bra utgångsläget för en ömsesidig kärleksrelation. Skönhetssinnet
avtrubbas. Inte bara det vanliga skönhetssinnet, utan också för skönheten i att vi olika möts
och förenas. Det finns också asylsökande som inte söker oss, som ett subjekt som söker ett
annat subjekt, utan söker oss för att göra oss till sina objekt och tillfredsställa sig själva på vår
bekostnad. 279 Det här är komplicerat. Jag tänker egentligen att den som utnyttjar andra har
själv blivit utnyttjad, och känner det sättet att leva. Men vi behöver ändå en asylprocess.
David Qviström skriver i avslutningen av sin reportage bok Välgrundad fruktan :
”Regeringen, myndigheter, kyrka och de flesta frivilligorganisationer delar faktiskt grundsyn
om asylpolitiken. För det första är alla överens om vi ska värna asylrätten i enlighet med
folkrätten och svensk och europeisk lag, och det genom en asylprocess som är human,
förutsägbar och rättssäker. Motsättningarna handlar om uttolkning, om nivåer, om
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handläggning, om synen på beviskrav, om praxis och uttolkning av praxis, om hur
information används, och om synen på vad ”barns bästa” faktiskt innebär.” 280
Detta är i sig en allvarliga motsättningar.
McFague ärende är att uttolka vad människors kärnvapenhot gentemot varandra innebär
teologiskt. Vi människor tillåter att hela skapelsen går om intet för att vi människor ägnar oss
åt att hota varandra med kärnvapen. Även om inte hela skapelsen går under om en människa
som behöver asyl blir avvisad så är handlingen stick i stäv mot Guds vilja för den människas
framtid. Hon eller han blir avvisad tillbaka till dem som förföljer och värsta fall dödar henne
eller honom. McFague resonerar kring begreppet ondska:
” . . . much of what we call evil does stem from human selfishness, from the desire of the self
for the self, from the refusal to direct one´s passion, one´s innate drive toward unity, outward
toward others. What results is estrangement and alienation, the wounding of God´s body, the
fragmenting of relationships, the refusal of interdependence. Hierarchies, dualisms, and
otcasts become the norm: the inclusive vision of all is perverted beyond all recognition.” 281
De flesta som söker asyl har redan mött en sådan ondska, det är därför de ger sig av på flykt
och söker asyl. I deras ansökan om asyl, kan jag också tolka in en fråga till oss: Vill ni vara
med och rädda mig och mitt liv? Mera teologiskt uttryck vill ni delta i frälsningsverket? Jag
tror att det är inför denna frågeställning som asylpolitiken också har värjt sig. Skulle vi
behöva ta reda på konsekvenserna av allt ont som sker i världen? Jag tror inte bara att man
uppfattar uppgiften som övermäktig. Många skulle inte beskriva sina liv som att de deltar i
Guds frälsningsverk. Då inte på det viset som de flesta ser på sig själva och tillvaron. Liksom
kärnvapenhotet driver Sallie McFague att formulera om vad frälsning och synd är, så
uppfattar jag att frågan om hur vi möter dem som söker asyl hos oss, också ställer frågor till
oss om frälsning och synd. Enligt Sallie Mcfague är själva problemet, att vi istället för att
rikta vår kärlek utåt gentemot andra riktar den enbart mot oss själva på ett osunt sätt. Det är
detta som är synd. 282 Jag tror att det finns ett stort antal uppgifter för kristenheten i vårt
samhälle idag, men jag uppfattar definitivt att en av uppgifterna är att vara med i
frälsningsverket i förhållande till dem som invandrar till vårt land.
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Jag kommer senare att påminna om Betelskeppet John Wesley som låg i New Yorks hamn
mellan 1845-1875. Där var egentligen frågeställningen densamma, fast situationen var
annorlunda. Se kapitel 10.
Sanna Vestin skissar på alternativen. ”Skräckscenariot för framtiden är ett Europa med ett
formellt likformigt regelverk som med benhård uteslutningsmetodik stänger legala flyktvägar,
definierar bort flyktingar och deporterar förföljda tillbaka till förföljarna.” 283
Sanna Vestin vill hitta goda sätt att öppna dörren till vårt ”rum”.
”Det är ingen naturlag att flyktingdiskussionen handlar om hur varje land ska minska sin
andel asylsökande. Det kunde lika gärna handla om hur man ska se till att få så stor andel som
möjligt av den viktiga invandringen. Diskussionen kunde handla om hur EU ska skapa legala
vägar att söka skydd. Det kunde handla om bistånd, studentutbyte, invandringsprogram –
istället för människohandel.” 284
8:3a En tolkning av berättelsen om den kanaaneiska kvinnan
i jämförelse med Höga Visan
När jag tolkade texten om Jesu möte med den kanaaneiska kvinnan fick jag syn på något av
den skönheten ”som kallar oss ut ur oss själva”.285 Både Jesus och kvinnan var i en
bemärkelse ute ur sina vanliga ”rum”, när de möttes. Kvinnan sökte upp Jesus. Hon hade
lämnat sitt ”rum” för sin dotters skull. Också i föräldrakärleken finns detta, att barnet har ett
sådant värde, att man lämnar sitt eget rum för barnets skull. När Sallie McFague fortsätter att
beskriva Gud som älskare, säger hon, att det Gud vill är att rädda, och sättet att göra det på är
att hela. Man kan så småningom i bibelberättelsen uppfatta att Jesus ser ett värde både hos
mamman och hennes dotter, även om det verkar som om han inte riktigt vet hur han ska
hantera det. Genom dialogen lämnar han också sitt teologiska ”rum”, eller han kanske snarare
upptäcker att rummet är mycket rymligare än han från början trodde. Skulle man kunna
beskriva mötet mellan den kanaaneiska kvinnan och Jesus som en slags Höga Visa mellan två
hårt ansträngda föräldragestalter eller herdar 286 som ändå båda sträcker sig ut ur sig själva för
att rädda och hela?
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Är det möjligt för oss också? Kanske uppfattar vi vårt ”rum” mycket mera begränsat än vi
skulle behöva? Och vårt rum blir därför tommare och mer ensidigt befolkat än det skulle
behöva vara?
Helga Krook skriver så här ett år efter att hennes son har fötts:
”Världen
När mitt barn kom till världen måste jag åter börja leva i världen. Ljud, röster, gator,
lekplatser, kök, händer. Jag som arbetat så länge på att inte vara totalt utlämnad åt världen,
blir nu återigen utsatt och sårbar som i min egen barndom, när jag inte kunde välja. Bara att
gå på gatan med dig i vagnen. Bilarna, bruset, de jäktande människorna, avgaserna. Hjärtat i
halsgropen. Jag läser om den ökande stressen och hörselskadorna på dagis därför att
barngrupperna blivit så stora på grund av alla besparingar. Och föreställningar om det riktiga
livet installerar sig i mig. Det riktiga livet i denna värld, väl att märka! För länge sedan hade
jag insett att jag kunde överleva i denna värld endast genom att till stor del leva i fantasin, i
språket. Och nu har jag ett barn som upplever allt omkring sig med vidöppna sinnen, och
därmed kastas jag också tillbaka till denna konkreta värld utan hjälp av språket. För att rädda
detta barn måste jag också försöka bidra till att rädda världen. Om jag enbart försöker rädda
mitt barn kommer jag att stänga in det.”287
Ett nytt rum öppnar sig för Helga i och med att hon får barn. ”Får” vi asylsökande? Är de en
gåva till oss? Som öppnar världen för oss? Eller önskar vi också att förbli i språket, kanske
språket som talar om allas rätt till asyl? Men när de faktiska asylsökande kommer, låter vi då
dem ta oss med ut i världen? För att de med sina vidöppna sinnen ska berätta för oss om sin
fruktan för förföljelse? Vi är rädda att de också är kvar i språket, i berättelser som är till för att
lura oss, så att de kan tillskansa sig något av vårt välstånd.
Så handlar detta om vi alla behöver det ömsesidiga mötet. Steg för steg kanske vi vågar oss ut
i världen, för att möta varandra. Av egen erfarenhet vet jag att det inte är lätt och att båda
parter kan förskansa sig i språket. Jag vet också att det kan vara smärtsamt att ta del både av
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de asylsökandes berättelser och besluten från Migrationsverket men jag vet också att vi kan
utforska världen tillsammans. Jag tänker att det är första steget i att tillsammans rädda
världen.
Sallie McFague är mycket inne på att Gud längtar efter och behöver vårt gensvar på sin
passionerade kärlek. Och vårt gensvar är att älska Gud som kroppssubjekt, hela Guds älskade,
högt värderade värld. När vi ser att världen är hotad blir vårt gensvar att rädda världen. Och i
världen finns också de asylsökande.
I berättelsen om den kanaaneiska kvinnan är det kvinnan som tar initiativet. Det är det också i
Höga Visan. När det gäller asylsökande är det också ”de andra” i förhållande till oss som tar
initiativet. Jag återknyter till Cristina Grenholms beskrivning av erosteologi. Hon beskriver
Carter Heywards paradigmatiska kärleksrelation som den erotiska relationen mellan jämnlika
parter. Carter Heyward ”. . . förutsätter inte att relationen skapas av någondera parten eller att
den kan beskrivas som vare sig självisk eller osjälvisk. Den uppstår i mötet, som samtidigt gör
oss mer autentiska som individer och ställer oss mer i relation till varandra. Ömsesidighet och
samspel är konstitutiva för kärleken hos Heyward.” 288
Det som beskrivs är kärleken som flöde. Kan man säga att det är ett flöde med förhinder? Jag
uppfattar att hindret är den patriarkala föreställningen om att räddningen är begränsad till det
egna folket. Jag tror att Jesus också förorsakar nöd hos kvinnan när han inte på en gång
uppfattar hur han kan möta henne. Tack vare att kvinnan i djupet av sin person vet att mötet
med Jesus skulle kunna rädda hennes dotter, låter hon sig inte avskräckas, fastän kärlekens
flöde verkar förhindras. Jesus låter sig upplysas av kvinna. Hindret övervinns och jag
uppfattar att kärleken övervinner. Trots förhindret, uppfattar jag att det man ändå kan säga om
den kanaaneiska kvinnan och Jesus är att de båda är uppmärksamma på detta flöde i sin
sårbarhet och djupa nöd för andra, och att de låter sig vägledas av kärleken för att finna
helandet och räddningen.
Sallie McFague uppfattar Jesus som en som svarade på denna kärlek med hela sitt liv, men att
Jesus inte är unik i detta. Sallie McFague skulle nog säga att det gjorde också den kanaaneiska
kvinnan. I denna bibelberättelse har hon liksom ett försprång i förhållande till Jesus. Vi förstår
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att hon redan tidigare har lidit med sin demonbesatta dotter. Om kärleken för hennes del
började med det passiva medlidandet med sin dotter så förstår hon på något sätt att i mötet
med Jesus, i samverkan med Jesus, kan helandet ske. Och kvinnan älskar verkligen Gud ”med
hela sitt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” 289 I slutet av berättelsen
spelar inte det någon avgörande roll, vem som tog initiativet: den kanaaneiska kvinnans dotter
blev helad. 290
Jag tror, att det att vara uppmärksam på detta kärlekens flöde, är räddningen i varje relation,
vare sig det gäller relationen mellan jämlika parter eller en asymmetrisk relation som den
mellan hönsmamman och hennes skyddsling. Att söka ömsesidigheten och samspelet riktar
också relationen mot ökad jämlikhet. Det blir också påtagligt i berättelsen om Jesus och den
kanaaneiska kvinnan, där Jesus bekräftar hennes starka tro, och svarar henne: ”det ska bli som
du vill.” i slutet av berättelsen. 291
Sallie McFague talar också om ormen i Paradiset och människans synd : ”. . . the temptation
to exceed one´s place is a constant, atrractive lure which so invades existence that it appears
inevitable that we succumb.” 292 Hon fortsätter: ”It is a horizontal refusal to be part of the
body of God rather than a vertical refusal to be inferior to God.” 293
Balansen oss emellan går om intet, och det blir bland annat påtagligt i asylpolitiken.
Augustinus skriver om synd att det åstadkommer kaos i alla livets dimensioner. Också det blir
påtagligt i asylpolitiken. 294 Vad är då svaret?
Enligt Sallie McFague är frälsningen inte något som skedde en gång för oss. ”Rather, it is the
ongoing healing of the divided body of our world which we, with God, work at together.”295
Vi får uppleva oss älskad bortom allt förnuft för dem vi är, inte trots att vi är syndare, utan på
grund av vi och hela skapelsen är så värdefull. Vårt gensvar är vår kärlek till hela Guds
kroppssubjekt. Kärleken ger oss energi att vara med och älska hela Guds skapelse och hela
dess sår. Att bli frälst och vara med och frälsa hör allt igenom ihop. Sallie McFague tonar helt
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ned den individuella frälsningen. Det handlar om Gud som kroppssubjekt. Hela
kroppssubjektet måste räddas. Det går inte att nöja sig med några enskilda individer.
Så här uttrycker sig Sallie McFague om motsatsparet synd och frälsning:
”Inordinate human desire is sin, and the acceptance of limits, the willingness to share basic
necessities, and the desire to bring order out of disorder are all aspects of the salvation our
world needs.” 296
När det gäller oss som hjälper asylsökande tar detta sig uttryck på olika sätt. Vi människor
möter ändå varandra som individer. En del av oss försöker följa och bistå enskilda människor
i asylprocessen. Vi gör det som är praktiskt möjligt och lider och gläder oss med dem allt
eftersom processen utvecklas. Vi möter också dem som inte får asyl, antingen för att de inte
har skäl att få asyl eller därför att processen att få asyl har misslyckats. Att vara trofast i sin
kärlek också till dem som inte får asyl är en ännu större utmaning. ”One of the characteristics
of genuine love is that it endures, it is faithful through all manner of barriers and difficulties
finding the beloved valuable when othes may or may not see it any longer.” 297 De flesta av
oss försöker också på det ena eller andra sättet arbeta opionsbildande eller politiskt för att
förändra själva asylpolitiken.
Håkan Sandvik, präst i Svenska Kyrkan, och med stor erfarenhet av arbetet med asylsökande,
betonar direktkontakten med de asylsökande. Även om det enda man kan göra, är att vara ett
medborgarvittne i själva asylprocessen, har det ett särskilt värde.
I evangeliernas berättelser får vi följa hur Jesus möter människa efter människa, delar
vanmakt och helar. Om man arbetar bara med generella åtgärder för att förbättra
asylpolitiken kan man undkomma människors vanmakt, bibehålla distansen, men då kan man
också gå miste om kärleken, både att älska och bli älskad. Sallie McFague uttrycker sig så
här: ”The second, passive phase of the healing model – identification with the sufferers in
their pain – is an inevitable dimension of the model if salvation is seen as involving God as
lover.” 298
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8:3b Uttrycket ”Resisto Ergo Sum” som lampa i samband med begreppet frälsning
Kirsten Grønlien Zetterqvists analys av Sara Lidmans romanfigur Rönnog
Sallie McFague talar om kärlekens två uttryck: den ena aktiv för att göra motstånd mot det
onda som bryter ner och göra det man kan för att upprätta och hela människor och hela Guds
skapelse. Det andra uttrycket är att lida med den som lider.299 Jag låter Anne-Louise Erikssons
uttryck: ”Resisto Ergo Sum” bli som en lampa, och jag följer än en gång med i hur Kirsten
Grønlien Zetterqvist använder detta uttryck när hon belyser berättelsen om Rönnog. 300
Jag påminner om romangestalten Rönnog. Det är författaren Sara Lidmans gestaltning av sin
mamma i romanen ”Lifsens rot”. Gestalten Rönnog är inte beskrivningen av en
överbeskyddande hönsmamma, utan av en kvinna som avslöjar livslögnen i den familj hon
gifter in sig i.301
Rönnog påminner mig om asylsökande jag möter, även om de yttre omständigheter hon levde
under är annorlunda. Jag skulle kunna använda uttrycket ”Resisto Ergo Sum” för att beskriva
i stort sett alla vuxna asylsökande jag känner. Alla skulle de på ett eller annat sätt kunna säga
´jag motstår alltså är jag till`. Det gäller situationen i deras forna hemländer. Tyvärr gäller det
också i olika grad i förhållande till asylprocessen här i Sverige. Några har till en början inte
ens vågat påbörja asylprocessen av rädsla för att bli avvisade. Vad gäller oss, som hjälper
asylsökande, så ägnar en del av oss att bistå vid överklaganden efter avslagen. Vi fortsätter
alltså att bjuda motstånd.
Rönnog är kvinna. De asylsökande jag har haft mest att göra med är kvinnor, och deras
ursprungliga problematik i sina hemländer påminner om Rönnogs problematik.
Jag tar med mig Sallie McFagues inklusiva syn på frälsning och använder också den som en
lampa. ”Salvation in the model of God as lover is not individualistic, antropocentric or
negative; rather, it is holistic, inclusive, and positive, for the heart of salvation in this view is
the making manifest of God´s great love for the world.” 302
Mc Fague menar också att frälsning egentligen är en fördjupning av skapelsen.
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Frälsningen är ett skapelseverk, ett helande.303
Det kan tyckas motsägelsefullt att jag använder denna förståelse av frälsning på berättelsen
om en enskild person. Men jag uppfattar att vad vi får följa är ett slags skapelseverk.
Det som också kan uppfattas märkligt är att berättelsen egentligen handlar om på vilket sätt
Rönnog kan ta till sig kärleken till sig själv och kämpa för att hon är värd att älskas av sig
själv. Skulle det vara frälsning? ”Du skall älska din nästa som dig själv” 304 Sallie McFague
menar att vi är älskade på grund av att vi är dem vi är ”wondrous, attractive, and valuable
beyond all imaging.” 305 Att ta till sig denna kärlek för oss själva och bjuda motstånd mot dem
som vill ta vårt värde från oss blir så en del av frälsningen. Mc Fague skriver om synd att det
är en vägran att bli älskad och i sin tur bli en som älskar Guds skapelse. 306
Jag försöker kombinera dessa lampor för att förstå begreppet frälsning i förhållande till
Rönnog. På något sätt kände Rönnog sitt värde, kanske från sin farmor, som var hennes
stöd,307
kanske också från sin lille utvecklingsstörde bror, som hon kallade ”Själva Glädjen”. Senare
får hon uppleva värde utifrån den utbildning hon får till mejerska från fröken Märta
Pettersson, 308 Hon väljer också ”de män som blir hennes vänner”.309
Sallie McFague uppehåller sig mycket över det värde vi får i kärleken. Hon uttrycker sig så
här: Life ”. . . is valuable and precious, and we need to feel that value in the marrow of our
bones if we are to have the will to work with the divine lover toward including all the beloved
in the circle of valuing love.” 310
Hur det än kommer sig har hon tillräcklig kontakt med kärleken för att förstå att hon har rätt
att motstå det onda och hon tar upp kampen mot ”patriarkal projektion”. Kirsten Grønlien
Zetterqvist fortsätter att följa Rönnog genom hennes livshistoria av motstånd. Det kommer till
en brytpunkt där hennes motstånd mot patriarkatet gör henne till sin egen motståndare.
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I sig själv upplever hon kraven på sig själv övermäktiga. ”Det finns inget eget rum för
henne”.311 Hela hon som ett kroppssubjekt motstår detta.
Hon som ammade sin dotter blir sin. Skeendet kan tyckas banalt. De är ute på slåtter. En liten
pojke har följt efter henne till en lada, där hon pumpade ur sina bröst, som rann över av mjölk.
Han stod och tittade på henne genom ladans glesa brädor. I hans panna ser hon en mygga,
som är sprickfärdig av blod. ”Rönnog identifierar sig med myggan som vill loss från att ingå i
kedjan av närande och sugande.” 312 Hotet från barndomens patriark, hennes far, det riskabla
i att vara en fruktsam kvinna, som omöjligt kan värja sig i det sammanhang hon är, blir tydligt
för henne.
”. . . något kvalitativt förändras efter händelsen i ladan. Hon förlorar sin mjölk och börjar
fostra Märta och de andra barnen i stugan på ett sätt som gör att dottern inte längre söker sin
mors blick. Flickebarnets blick som nyss var en möjlig källa till självinsikt för Rönnog upphör
alltså att flöda efter mötet med blicken från andra sidan av laduväggen.” 313
Jag använder denna tolkning av Rönnogs berättelse för att belysa frågan om den apati som
drabbar asylsökande barn och också vuxna.
Det här är berättelsen om Daniel, som vägrat begå grymheter mot fienderna i sitt land utan
istället sökt asyl i Sverige, fått avslag, skickat in en ny ansökan och sedan får avslag igen. Han
bor hos en kompis till Sanna Vestin :
”Daniel reagerade konstigt. Han lade sig ner på golvet.
Han hade varit dämpad ett tag redan. Förut hade han lagat mat och bakat, pratat om vad han
skulle utbilda sig. Nu hade inte pratat om framtiden på länge. Faktum är att han inte hade
pratat mycket alls.
Nu åt han inte heller.
Min kompis blev fly förbannad. Hon trodde att jag hade lockat Daniel att hungerstrejka, för
att han skulle få stanna. Men så var det inte. Det som hade hänt var att Daniel hade fått veta
att hans liv inte var värt något. Han kunde åka hem och bli dödad, det gjorde ingenting för
dem som fattade beslut om hans öde. Daniels kompisar från hemlandet bar iväg honom för att
han skulle få höra sitt språk och känna doften av maten hemifrån och pigga på sig lite. Men då
låg han bara på deras golv istället.
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Jag hoppades att han bara spelade. Det kändes bättre att tro att han hungerstrejkade än att han
tappat taget. Livsfarligt var det hur som helst. Ett par gånger måste han bli körd till sjukhus
för att få näring. Daniel fick till slut stanna i Sverige, på nåder. Senare berättade han hur det
kändes när han låg där på golvet. ”Jag var långt nere i en svart grop.” sa han. ”Det fanns ljus
högst upp, ibland hörde jag era röster. Men jag kunde inte svara.” ” 314
Också Sanna Vestin kommer in på vårt behov av att känna att vi är värda något. Om det är
som Sanna Vestin skriver, att upplevelsen är att ens liv inte är värt något alls för den som har
makt, så är det kanske inte så konstigt att man reagerar som totalt kroppssubjekt, och blir
aapatisk. När man också har försökt som Daniel att använda sig av sitt ”Resisto Ergo Sum”
för att inte använda våld mot andra, och därmed erkänna deras värde och rätt till livet.
Apatin kan vara kroppssubjektets svar på kärlekslösheten hos dem som har makt, men inte
använder den för att försvara livet. Man bjuder sitt yttersta motstånd.
Berättelsen om Rönnog fortsätter. Kirsten Grønlien Zetterqvist menar att det var nödvändigt
för Rönnog att bjuda ett sådant starkt motstånd som hon gjorde. ”Ju starkare detta
sammanhang begär henne desto mer ökar risken för hennes ofrihet, ett tryck utifrån som hon
måste möta med ett ännu starkare tryck inifrån.” 315
”Rönnog kan inte ge efter, för vad jag kan kalla, ”sankmarkens blick” därför att hon har kvar
en uppgörelse med den patriarkala traditionen som inte är slutförd. Även om hennes älskade
Isak Mårten inte är som sin far Didrik, kan han bli det. Vänner kan bli fiender om den
patriarkala traditionen fortsätter, och dess väg går vidare genom henne när hon föder
Storsonen. Alla väntar på att hon ska föda honom, inte minst Isak Mårten. Hon gör allt för att
motstå denna starka förväntan. När hon åter blir med barn kallar hon det för ”stenfostret”.
Hon vet själv att hon bär på fel frukt, och befinner sig i en stark inre konflikt. Samtidigt
trappas den yttre konflikten upp. Rönnog och Didrik möts i en konfrontation där döden sätter
punkt för kampen mellan dem, mellan den gamla patriarken och den myndiga kvinnan,
mellan gamla strukturer och nya förutsättningar.” 316
Kan man säga att Rönnog ger sitt liv i kampen för att få leva sitt liv? Om jag förstår Sallie
Mcfague rätt, när hon menar att vi deltar i hela världens frälsning, så skulle hon inkludera
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också en person som Rönnog i detta frälsningsskeende. En anledning till att jag så utförligt
har berättat om Rönnog är den uthålliga kampen för kvinnoblivande och människoblivande.
Det intressanta är att när kampen väl är över,
kan hon ” . . . släppa fram samma ursprungliga ömhet för sitt ofullgångna foster som en gång
hade när hon satt med Själva Glädjen i famnen.” 317 Kan man säga att kärleken har segrat,
och att det är det frälsningen går ut på?
Offret blir för en tid kontakten med dottern. Hon har ingen mjölk för henne ”. . . och börjar
fostra Märta och de andra barnen i stugan på ett sätt som gör att dottern inte längre söker sin
mors blick. Flickebarnets blick som nyss var en möjlig källa till självinsikt för Rönnog upphör
alltså att flöda efter mötet med blicken från andra sidan av laduväggen.” 318
För en tid tappar Rönnog balansen mellan att motstå det onda och kunna skapa goda miljöer.
Är detta en berättelse om kärleken som balansakt? Att det är lätt att tappa balansen? Att
kampen inte är enbart ”ren och ädel”?
Att det också på grund av dessa svårigheter ingår mycket motstånd och uthållighet för att
kärleken ska få segra? Mycket moderlighet? Också vad gäller asylsökande?
Det jag kan uppleva när jag läser berättelsen om Rönnog är att hon saknar en mamma. Hon
har mejerskan Märta Pettersson till förebild. Hon älskar sin man, men i kvinnoblivandet och
människoblivandet tycker jag att hon saknar en mamma eller syster.
Det Rönnog behövde var frihet att få vara sig själv och rum för skapande, i synnerhet av
”miljöer för kvinnoblivandet, den mor hon blir för sin dotter och den dotter barnet blir för sin
mor.”319 Jämför asylsökande. Det behövs ett ”rum”, ett livsutrymme där man inte bara måste
utöva motstånd, det måste också finnas utrymme att få skapa nya livsmiljöer.
Det McFague betonar när det gäller frälsning är att det inbegriper hela människan, människan
som kroppssubjekt. Bilden av Gud som älskande, som vill hela och läka överensstämmer med
bilden av Gud som mor och domare, som är mån om att alla har det de behöver för att leva
och vara friska.320 Frälsning handlar om att känna delaktighet, samhörighet, med hela
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skapelsen, och med i frälsningsverket är alla som på olika sätt är med och bidrar till alla
människors och skapelsens livsmöjligheter och fortlevnad. 321 McFague talar om denna
samhörighetskänsla så här: ”It assumes that relationship, unity with others, is more basic than
individuality, seperation from others, and that although human beings differ enourmously
from one another and our species differs in untold ways from other species, there is a shared
substratum that provides a basis for imaginitive and sympathetic identification with others.”322
I Jesus Kristus kommer denna Guds passionerade kärlek till Guds värld till uttryck. Den som
är älskad får känna sitt värde i förhållande till den som älskar. 323 ”The bond between the two
meanings of passion emerges in the story of Jesus of Nazareth, whose deep feeling for those
who believed themselves to be without value brought on his suffering with and for them.” 324
8:4 Metaforen ”Gud som vän” som lampa
Sallie McFague använder sig av ytterligare en bild för att beskriva Gud: Gud som vän. På
vilket sätt kan den gudsbilden kasta ljus över vårt mottagande av asylsökande?
Buber skriver att vi människor blir till i relationerna till varandra325. Grenholm skriver hur vi
medskapar varandra.326 Också Aristoteles beskriver oss som skapade för att leva i relation till
varandra. Ändå blir det sprängstoff när Jesus beskriver sig som vän med tullindrivare och
syndare.327 Motbilden är att vänskap är något exklusivt, att man väljer vänner väldigt
sparsmakat, de få som skulle vara jämbördiga och som man skulle ha ett ömsesidigt utbyte
av.328
Det finns en skillnad mellan bilderna av Gud som mor eller älskande å ena sidan och bilden
av Gud som vän å andra sidan. Bilden av Gud som mor eller älskande har att göra med vår
fysiska överlevnad. Relationen mellan mor och barn och partners präglas mycket mer av
fysiska behov än relationen mellan vänner. Man väljer inte sin mor, ibland kan det tyckas som
man inte riktigt medvetet väljer den man blir förälskad i, däremot kan man fritt välja sina
vänner.
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McFague uttrycker sig så här: Man väljer vänner utifrån dem man gärna vill vara tillsammans
med. Men det händer också att man blir vänner, med dem som man delar en gemensam
angelägenhet med. McFague uttrycker sig så här: om två älskande vänder sig mot varandra,
vänder sig ibland två vänner gemensamt mot något annat som är angeläget för dem.
McFague citerar Emerson: ”Do you see the same the same truth? – or at least, Do you care
about the same truth?” 329
På detta sätt möts människor som söker asyl och människor som hjälper dem. Ibland är det
dock så att behoven hos dem som söker asyl verkligen är fysiska, och att de asylsökande i hög
grad är beroende av dem som hjälper dem. Då påminner relationen mer om relationen
föräldrar-barn. På tid och längd kan det ändå vara så att situationen för den asylsökande
stabiliserar sig, och om man då har som Grenholm uttrycker sig varit mån om ömsesidigheten
också i den asymmetriska relationen så kan man mer och mer beskriva relationen som en
vänskapsrelation.330 Det som också ofta händer är att de som själva är illa ute hjälper
varandra, människor som nu har fått uppehållstillstånd fortsätter att hjälpa andra som ännu
inte har fått uppehållstillstånd. Det jag också i hög grad känner igen är de olika människor
som hjälper asylsökande att vi blir vänner på detta sätt. Vi bryr oss om samma sanning, och
förenas i denna gemensamma angelägenhet att bistå asylsökande. Där är öppenheten som
McFague betonar också påtaglig, ytterligare andra kommer och delar samma angelägenhet.331
Detta blev också påtagligt när det gällde Påskuppropet, många enskilda och många olika
organisationer stöttade arbetet för en humanare asylpolitik. 332
Jesu vänskap med tullindrivare och syndare innebar en väldig kraft, en gränsöverskridande
och upprättande kraft. Först och främst är vi människor och varandras medmänniskor. Det
intressanta är ju att han beskriver sig som deras vän, inte först som deras frälsare. Alltså
tillmäter han dem värde. McFague var inne på detta resonemang när det gäller Gud som
älskare, att Gud älskar oss därför att vi är värdefulla inte trots att vi är syndare.333 Vänskap
uttrycker att det finns ett ömsesidigt utbyte.
McFague betonar också att vänskap är den mest ”vuxna” relationen av de tre hon beskriver.
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Det handlar om att kunna leva i ett inbördes beroende, utan att för den skull luta sig tillbaka
och tänka att jag blir försörjd av de andra, som ett barn. Det handlar om att låta utbytet och
ömsesidigheten råda. Utbytet och ömsesidigheten mellan asylsökande och de som hjälper
asylsökande ser säkert ut på olika sätt. När jag tolkade berättelsen om den kaaneiska kvinnan
och Jesus menade jag att det var kvinnan som förstod hur långt brödet, Guds goda frälsningen, egentligen räcker, och jag menade att det ofta är asylsökande som gärna delar sitt
bröd och sin mat med oss.334
McFague summerar:
”Solidarity friendship says: ”We are not our own” but it also says, ”We are not on our
own.”335
Detta påminner mycket om det afrikanska tänkandet om ”the extended family”.
Detta sätt att förhålla sig till varandra ger också hopp.
McFague beskriver bordsgemenskapen som uttrycket för denna gemenskap
”Let us, all of us, break bread together in fellowship and joy.” 336
Genom bibeln finns maningen till gästfrihet, att främlingen och den utstötte är välkommen
vid bordet, att hon eller han får det de behöver för sin överlevnad. McFague citerar ett keltiskt
ordspråk: ”The one who bids me to eat wishes me to live.” 337
McFague är också inne på samma tanke som i femte Mosebok:
”Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.”
Tankegången i bibeln är att ena gången är man själv värd, när en främling behöver vår
gästfrihet, den andra gången är man själv främling och behöver någon annans gästfrihet.
Rollerna är inte fasta. I en fotnot utvecklar McFague resonemanget:
”The fluidity between these categories is suggested by the Greek noun xenos which means
both ”host” and ”guest” or ”stranger”. In the New Testament, philoxenia means not simply
”love to the stranger” but a delight in the reversals and gains in hospitality situation.” 338
McFague påminner också om berättelsen om Emmausvandrarna när Jesus är främlingen som
bjuds in och sedan tar rollen av värd: bryter brödet och då kände de igen honom som den
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Uppståndne. Likaså i Matt 25, när vi i texten påminns av Jesus att vad helst vi gör ”för dessa
mina minsta”, det gör vi för Gud själv. Samma tankegång känner vi igen i berättelsen när de
tre kommer på besök till Abraham och Sara för att komma med bud om att Isak ska födas, så
är det Herren som är på besök.339
Så ser livsåskådningsreflektionen ut i bibeln vad gäller främlingar, och själva förståelsen av
tillvaron blir att vi först och främst är människor, den ena gången i behov av gästfrihet, den
andra gången med möjlighet att utöva gästfrihet. Gud själv är där i dessa möten.
McFague gör en intressant jämförelse med grekisk kultur, där är tankegången motsatt. På
grund av att man inte kan förvänta sig att gudarna skulle komma till ens hjälp var
människorna hänvisade till varandras gästfrihet: ”Providing basic necessities for the stranger
before the identity of host or stranger was disclosed symolized the bonding among human
beings apart from barriers of class, race, family, religion and politics.”
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Ansatser till detta finns också i svensk asylpolitik, under tiden människor är i asylprocessen,
men beslutsprocessen kastar sin skugga över det hela, eftersom det är så svårt att få asyl.
Det judiskt-kristna likaväl som det grekiska sättet att tänka som möter oss i dessa
tvåtusenåriga texter påverkar själva världsbilden. Även om vi förstås inte känner alla, så blir
begreppet främling, en som kanske kommer att hjälpa mig att klara mig, likaväl som jag kan
vara någon som hjälper en annan människa att klara sig.
Begreppet främling, blir då den okända andra eller andre.341
Vi är långt ifrån båda dessa tankemönster. Vi lever i ett annat samhälle. Också i en fotnot
utvecklar McFague det resonemanget:
”Brain claims that democracies, unlike communities built on the organic model, are based on
the rights and responsibilities of individivuals, not on affectional ties: ”Democrats owe
nothing to any man and expect nothing from any man . . . It is only in a democratic,
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individualistic universe - and the capitalist West is the best example - that one can afford to
ignore one´s neigbour, cousin, and the rest of the world”. 342
Istället känner vi av främlingsfientlighet. Enligt detta resonemang handlar det mycket om att
inte vilja ge sig in på mötet med den främmande, utan att vilja behålla för sig själv och för det
sina vad man menar sig ha uppnått.
McFagues ärende är ju egentligen hela världens överlevnad. Hon betonar det vuxna
ansvarstagandet för vår värld.343 Men i det ansvarstagandet ingår också bemötandet av
främlingen. McFague citerar Meagher: ”The city which forgets how to care for the stranger
has forgotten how to care for itself.” 344 I det sammanhanget tänker jag på KG Hammars fråga
i sitt julbrev: ”Vad händer med oss om vi stänger ute barns behov och solidariteten med den
som är utsatt? Vad händer med vårt Sverige? Kollapsar det inte utan medkänsla?”345
McFague kommer också in på den synd, som är förbunden med vänskap: svek, förräderi, att
utlämna sin vän. Judas är väl själva sinnebilden, för den som utlämnar sin vän till fienden.346
Här blir också sårbarheten och risken för utsatthet vad gäller vänskap och asylsökande
uppenbar. Så länge de asylsökande inte har fått sitt uppehållstillstånd finns det en rädsla att
asylprocessen inte ska lyckas. De jag känner har då gömt sig och levt här illegalt. Deras
sårbarhet är mycket allvarlig. De är rädda att någon ska komma på att de är här illegalt,
anmäla dem för polisen och de ska bli utvisade. Om man då har en ”välgrundad fruktan” att
man blir utvisad till förföljelse och död, så är man naturligtvis livrädd. Bland en del av de
gömda är misstänksamhet stor inför att människor kan vilja dem illa, eller att människor inte
ska ta situationen på tillräckligt stort allvar, så att de försäger sig. De gäller att människor i
deras närhet är mycket varsamma. Det är inte alltid fallet. Asylsökande drar sig undan för
varandra, och för andra de misstänker kan komma att skada dem. Det förekommer hot om att
anmäla till polisen. Detta gör också att relationen till asylsökande och i synnerhet till gömda
kan bli så asymmetrisk. Medan andra asylsökande eller gömda uttrycker inte samma rädsla.
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Men för oss som då har hemortsrätt här gäller att försöka vidmakthålla ömsesidigheten så gott
det går.
Jesus beskrivs som vän med tullindrivare och syndare och han åt med dem. Han delade
bordsgemenskapen med dem. Som svar på de skriftlärdas ifrågasättande svarar Jesus:
”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla
rättfärdiga, utan syndare.” 347
Det är som att bordsgemenskapen också skulle innebära att helande. Alla vi som delar denna
måltid erkänner varandra. I det finns ett helande.
När det gäller de olika bilderna av Gud och vårt asylmottagande, så tror jag att de flesta
människor känner sig mest hemma med bilden av Gud som vän, och vi som varandras vänner.
Jag tror också att många känner igen sig i maningarna om gästfrihet och bordsgemenskap.
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9 Lena Cronqvists bilder i Nina Weibulls och Mårten Castenfors tolkning som lampa
”Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre,
den store Gud och fruktansvärde hjälte,
som aldrig är partisk och inte kan mutas,
som ger den faderlöse och änkan rätt och älskar invandraren och ger honom mat och kläder.
Även ni skall visa invandraren kärlek,
ty ni har själva varit invandrare i Egypten”. 348
Jag kan känna ett väldigt grepp i denna bibeltext: Kärlek ska det råda mellan er och
invandrarna, kärlek och inget annat. På något sätt tror jag att vi förhåller oss till detta grepp,
både som enskilda och nationer. På samma sätt upplever jag ett grepp i Lena Cronqvists
bilder. Hur ska vi förhålla oss till greppet? Till kärleken som förväntas av oss i relationerna i
familjen? Det är ingen som hävdar att det inte ska råda kärlek i dessa relationer ändå är det
svårt. Vad är det som gör det så svårt? Jag använder dessa bilder och tolkningarna av dem för
att belysa relationerna mellan oss och invandrarna.
Liksom Cristina Grenholm tar sig Lena Cronqvist sig an frågeställningen om glorifieringen av
modern. Jag påminner om hur Lena Cronqvist ser på vad hon gör:
”Jag har en röst, ett språk. Jag är människa och kvinna. Mina bilder bygger på erfarenheter av
min situation och mina upplevelser av trygghet, utsatthet, mina förkrympningar, mitt fängelse,
mitt beroende av mitt fängelse. Jag försöker arbeta på mytens baksida med verkligheten som
jag upplever den, arbeta i mytens sprickor, redovisa min ambivalens i den gamla kvinnorollen
. . .”349
Hon målar sviten Förortsmadonnor. Jag har valt ut en av dem här: Madonna, 1969350
Det är påtagligt att Cronqvist skapar sina bilder i dialog med konsthistoriens madonnabilder.
Detta är också ett sätt att bearbeta schabloner. Jag menar att detta arbete skapar tankeutrymme
och därmed möjligheter till nya handlingsalternativ.
Lena Cronqvist bearbetar frågan om moderskap i sin tid och sitt samhälle. Mårten Castenfors
uttrycker sig så här: ”Det som frammanas genom ett tätt och påträngande perspektiv är
348
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sålunda en vidare berättelse om utsatthet och uppror.” 351 Nina Weibull skriver så här:
Cronqvist ”. . . målar en rad madonnamotiv där barnet griper om moderns hals och modern
famlar valhänt om barnets kropp. Mor och barn pressar kinderna mot varandra, samtidigt som
modern tycks kippa efter luft med blottad tunga. Uttrycket av ambivalens härrör ur denna
växling mellan inkännande och livshotande närhet. Till ambivalensen bidrar paradoxen i att
vara en och samtidigt två.”352
Är detta en hotbild för oss som land som tar emot asylsökande? Att det blir ”för mycket för
oss”? Det förs en debatt om vårt samhälle skulle utvidga rätten till subventionerad vård åt
asylsökande, inte bara ge vård i akutfall som nu. I debatten talas också om att alla papperslösa
som vistas i Sverige skulle ha laglig rätt till vård. FARR, Flyktingrörelsernas och
asylkommittéernas riksråd höll en debatt i frågan den 9 mars 2007. Då uttrycker den moderate
och den socialdemokratiske riksdagsledamoten sitt motstånd mot att utöka rätten till
subventionerad sjukvård. Det skulle ”bidra till ökad inströmning av asylsökande och till ökat
stöd för främlingsfientliga partier.” 353
För mig är det en bild av att ”kippa efter luft” och av att närheten till den behövande blir
livshotande för oss!
Weibull skriver så här: ”I centrum för relationen mellan mor och dotter står – generellt – en
problematik som rör identiteten: å ena sidan vara, om inte identisk, så åtminstone synnerligt
nära förbunden med någon annan, och att å andra sidan vara ett avskilt jag som främst är
identiskt med sig själv.” 354 Kan de upprätta ett läge av jämvikt?
Weibull kommenterar vidare madonnabilderna: ”Men Cronqvists skildring av madonnan och
barnet skiljer sig i ett väsentligt avseende från traditionen. Mor och barn vilar inte i varandras
blick, möts inte i ömsesidig samhörighet. Kind mor kind vänder var och en blicken mot
bildens betraktare.” 355 Det är långt ifrån dynamiken och upplösningen i berättelserna om den
kanaaneiska kvinnan eller kvinnan med blödningar och deras möten med Jesus. Det är liksom
ett fruset ögonblick.
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Jag vänder på perspektivet och tänker mig oss, svenskar, som barnet i moderns famn.
Om jag förstår dem som argumenterar för att vi inte ska utvidga den subventionerade vården
till alla, så vill de kanske egentligen bara lösgöra sig, kanske som barnet skulle vilja göra. Då
blir de som kommer till oss, som en krävande moder, kanske motsägelsefull, själv utsatt och
behövande, samtidigt som de försöker krama oss, kanske krama ur oss vad vi har?
Christian Foster, samordnare för asylvården i Stockholms län bekräftar också ”att den främsta
anledningen till att Sverige är ett av de länder som ger minst vård till asylsökande och
papperslösa är att man inte vill locka andra migranter.” 356
Jag påminner om Ulla Holms ord. Hon uttrycker sig så här:
”att osentimentalt och klarsynt erkänna begränsningar, att vidgå brister i omsorg gentemot
barnet befriar, hur paradoxalt det än kan låta, från känslan av skuld – en ansvarsfrihet under
ansvar som skänker intellektuell energi och emotionell kraft att fortsätta att modra trots
allt.”357
Kanske är det något av detta som Lena Cronqvist ägnar sig åt i sina bilder? ”att osentimentalt
och klarsynt erkänna begränsningar, att vidgå brister i omsorg gentemot barnet”, att
detronisera den glorifierade modern.
Jag påminner åter igen om Lena Cronqvist ord :
”Jag försöker arbeta på mytens baksida med verkligheten som jag upplever den, arbeta i
mytens sprickor, redovisa min ambivalens i den gamla kvinnorollen . . .”358
Jag skulle vilja göra samma sak i förhållande till svensk asylpolitik. Jag hoppas att denna
uppsats kan bidra till detta.
Och jag uppfattar att de olika aktörerna inom flyktingrörelsen också försöker göra det i
förhållande till vår asylpolitik ”arbeta i mytens sprickor”, myten om vår asylpolitik,
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avslöja asylpolitikens missförhållanden, för att kunna förändra asylpolitiken. Vi behöver
upprätta ett läge av jämvikt: svenskar och invandrare.
Jag fortsätter med ytterligare en målning av Lena Cronqvist. Anna själv tredje 1984359
Weibull ser en förebild i Lenardo da Vincis skiss Anna själv tredje (1500/1507)360
Så här beskriver Weibull Lenordo da Vincis skiss: ”Leendet och modersfamnen förenar Anna
och Maria. I denna gemenskap sträcker sig den lille Jesus mot Johannes. I förebildens
”mänskliga treenighet” omfamnar två mödrar var sitt barn: en vuxen dotter, en liten son. Så
skall det vara enligt ett kristet ideal; så är det inte i parafrasen Anna själv tredje. . . Anna är
”själv”, i betydelsen ensam, medan skuggan alternativt spegeln kan framstå som ett ”tredje”.
Under alla förhållanden kan relationen mellan helfigur och skugga beskrivas som
rivaliserande och antagonistisk snarare än ömsesidigt kärleksfull.” 361
Weibull beskriver också relationen som ”en form av ofrivillig samhörighet.” 362
Weibull kommenterar också spegeln:
”Begreppet mise-en-abîme framstår som adekvat beteckning av relationen mellan de svarta
ögonhålen och spegeln i . . . synnerhet i Anna själv tredje. Mise-en-abîme syftar på den känsla
av svindel som infinner sig man när man ställs inför en spegling av en spegling utan slut. . .
Så länge som ”hon” söker efter bilden av sig själv i en spegel – en spegel i gestalt av en mor
som söker efter bilden av sig själv i en spegel – hänvisar ”hon” sig själv till ett schakt utan
botten.” 363
I asylpolitiken finns denna hänvisning till hur andra tänker kring asylpolitk, till exempel de
som kallas för främlingsfientliga. I argumentet till att inte utöka den subventionerade vården
fanns detta argument med: det skulle ge ett ökat stöd åt främlingsfientliga partier. Är det som
att titta sig i en svart spegel och söka efter sin bild där?
Istället för att möta den vårdbehövande människan ansikte mot ansikte?
Sårbarheten är uppenbar i Anna själv tredje, men ingen kärlek som skyddar. Sårbarheten blir
till utsatthet, och övergivenhet. Weibull skriver: ”I Anna själv tredje ser jag uttryck för
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tomhet, blindhet, nakenhet, åldrande och fåfäng önskan att ”själv” bli sedd, i kontrast mot de
förebildliga mödrarnas betecknande av kärleksfull gemenskap.” 364
Min fråga blir: Är detta också en bild av Sverige?
På baksidestexten av Weibulls avhandling står det: ”Konstnärens/dotterns förhållande till
modersobjektet, hennes makt och begär, skugga och död, är en rik men riskabel källa till
skapande. När målaren/dottern speglar sig i modersbilden hotas den gräns som ligger till
grund för hennes erfarenhet av att vara ett autonomt och skapande jag.” 365
Är det så vi kan känna inför dem som invandrar till vårt land att ”den gräns som ligger till
grund för vår erfarenhet av att vara autonoma och skapande hotas?” Att vi är rädda att de som
invandrar till vårt land också invaderar oss? I Anna själv tredje anges gränsen mellan helfigur
och skugga ”knivskarpt genom överarmens raka kontur som förstärks med en vit
ytterlinje.”366
Cronqvists svar på hotet om upplösning är att bearbeta, att skapa, att berätta och det
paradoxala inträffar att hon i och med det finner en rik ”källa till skapande”, och också
förlösning, och utveckling.367
Kan det också vara vårt svar: att berätta och bearbeta, att skapa. Det Lena Cronqvist gör är att
låta hotbilderna träda i dagen. Birgitta Trotzig uttrycker sig så här: ”I bildvärlden får
livsskådespelet tillstånd att existera i alla sina dimensioner, det glänsande livets, den djupa
dödens. I bilden får uppträdena på livsscenen, jagets utforskande av sig själv och tillvaron
genom maskspel och gestalter livsrum och ocensurerad frihet att framträda som skönhet eller
groteskeri, som grå människohudtyngd eller snäckors, bladnerver, fjärilsvingars utsökthet.”368
Det är en av anledningarna till att konsten är så betydelsefull för oss.
Jag tror att konsten kan hjälpa oss att kännas vid det vi är rädda för. Vad skulle hända om vi
hade en mer generös asylpolitik? Vilka hotbilder skulle framträda?
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Jag vill avsluta det här kapitlet med ytterligare två målningar av Lena Cronqvist.
Den första har titeln Modern 1975369
Nina Weibull uttolkar henne på följande sätt: ”I hennes knä stretar en figur med en kropp som
en trasdocka och en åldrad kvinnas ansikte; målningens titel kan syfta på båda figurerna.
Moderns ansiktsdrag hänvisar till konstnärens. Med långa hårda fingrar griper hon om
”barnets” liv som för att hålla det på plats mot dess vilja. Moderns ansikte och hållning
uttrycker plågad anspänning.” 370
Nina Weibull fortsätter: ”Jag ser i Modern en omsorgsfull utförd framställning av kopplingen
mellan vackert och fult, gott och ont, struktur och kaos, och ytterst mellan kärlek och hat samt
den skuld som följer med hatet.” 371
Att vara medveten om denna ambivalens som kan finnas i relationen mellan mor och dotter är
naturligtvis väldigt viktigt.
Nina Weibull arbetar med psykoanalytisk teori i sitt tolkningsarbete. Han använder sig av
psykoanalytikerns Melanie Kleins teorier som beskriver hur vi bygger upp vår inre värld av
goda och onda objekt. Föräldrarna är de primära yttre förebilderna för dessa goda och onda
inre objekt. Nina Weibull citerar Klein och beskriver också hur vi i vuxen ålder är beroende
av dessa inre objekt, att ”behålla både sina objekt och deras kärlek och dessutom sin egen
kärlek till dem, och därigenom ha kvar eller åter bygga upp sina inre liv och sin harmoni även
i farliga situationer.” 372 och att vi i ”farliga situationer” till exempel vid sorg och förluster
känner av en starkare ambivalens mellan de goda och onda objekt. 373 Detta är den situation
många asylsökande befinner sig, i en situation av förlust och sorg, av hemland, men också av
föräldrar i en del fall. Då är de i en situation där det handlar om ”att på nytt bygga upp och
integrera sin inre värld”. 374
Vad spelar vi för roll i detta, om vi ger oss in i processen att hjälpa asylsökande?
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Att relationen mellan asylsökande och oss är asymmetrisk, är påtagligt.
Bilden av Modern är inte bara asymmetrisk utan också hierarkisk. Den visar inga möjligheter
till ömsesidighet och då bli den som inte har makt helt vanmäktig och hjälplös, upplever sig
som en trasdocka. Den här bilden är ett varnande exempel hur utlämnad en person kan bli till
den som skulle vara hjälpare. Även om den vuxna person man hjälper är i hög grad utlämnad
åt oss som hjälpar, måste man upprätthålla respekten för den andra personen som ett
självständigt subjekt med ansvar för sitt liv, och ge det rum man kan åt ömsesidighet.
Nina Weibull fortsätter att uttolka Modern:
”Den monumentala figuren i Modern utstrålar inte godhet inte heller ondska men däremot
makt. Makten ligger i den fullvuxna moderns kraftfulla händer.” 375
Nina Weibull går vidare med tolkningen och beskriver tavlan som den inre tvekampen inom
den vuxna kvinnan i förhållande till sina inre objekt. Nina Weibull fortsätter: ”Tvekampen
pågår till dess att kvinnan förmår släppa greppet om sin ”förkrympta” mor och – istället för att
stöta bort henne – låter henne träda fram i andra, mer verklighetsförankrade former.” 376
Kan detta också ha att göra med det resonemang jag förde tidigare, om invandraren som den
som hotar oss? Att det behöver ske en bearbetning, och kanske en tvekamp i ens inre mellan
föreställningarna om invandrare, innan man kan släppa taget, och möta faktiska invandrare?
Detta påminner om Rönnogs berättelse. Förmodligen måste man först ”motstå” innan man
kan ”släppa taget”. För Rönnogs del handlade motståndet mer om motståndet mot patriarkal
projektion. 377 Men också för Rönnog handlar det om en tvekamp. 378 Den tar slut i och med
att patriarken, hennes svärfar, dör och också att hennes blivande son dör. Då är det möjligt för
Rönnog att släppa taget och andas ut. 379 Då kan Rönnog också öppna sig för och inte stöta
bort sin förkrympta svärmor, som faktiskt i denna ”farliga situation” är i högsta grad
konstruktiv och ser till att det ofullgångna fostret hamnar i vigd jord tillsammans med
”patriarken”.
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På olika sätt uppnås en tillräcklig jämvikt, också i asymmetriska relationer, och ömsesidiga
möten blir möjliga. Jag uppfattar att det behövs en trofasthet, en kärlek som skyddar, särskilt i
de ”farliga situationerna” när så mycket står på spel både i den yttre världen och den inre
världen för den som är i asylprocessen eller har misslyckats i den och också för den som
hjälper.
Kirsten Grønlien Zetterqvist visar på en utveckling hos Rönnog. Nina Weibull visar på
utvecklingen i Lena Cronqvists måleri. Modern målades 1975. 1976 målar Lena Cronqvist
Madonnan.380 Jag citerar hennes uttolkning av Madonnan:
”Det dubbla självporträttet Madonna framstår som en utveckling av motivet i Modern.
Rummet öppnar sig åt det håll varifrån ljuset faller över konstnären, som bär en version av sig
själv som flicka. Denna figur framstår som ett i Kleins mening ”gott inre objekt”.
Förtroendefullt sitter flickan i famnen på den vuxna kvinnan. Den vuxna ”Lenas” fritt
hängande armar och händer stå i kontrast till Moderns hårda grepp; hennes ansiktsuttryck är
inåtvänt men samlat och avklarnat. Den lilla ”Lenas” vaket iakttagande blick söker sig mot ett
mål utanför bildrummet. Både Madonnan och flickan i hennes knä kontrasterar mot den
okroppsliga Maria. Lilla ”Lenas” tidigpubertala kroppsformer får kläderna att strama.
En väg att undkomma den ”kvinnlighet” som förbinds med ett stereotypt moderskap är att ta
sig an sig själv som ”dotter” och betrakta ”världen” med hennes blick. Det är ett sätt att
undslippa den ”död” som traditionens moderliga ideal föreskriver det kvinnliga subjektet.” 381
Grønlien Zetterqvist var också inne på vad dotterns blick betydde för Rönnog, även om det
var blicken från en nyfödd dotter.
”När hon möter barnets blick, tar hon även emot det vetande som bor i den nyföddes ögon och
bekräftar att barnet vet något om henne som hon inte själv känner till. Barnet får samma namn
som Rönnogs förebild bär, nämligen Märta, och hon ammar Märtaflickan sjungande. Det som
skulle kunna bli en konflikt med alla de hotbilder som följer henne sedan barndomens stuga
blir ingen konflikt. Hon förmår integrera den vita mjölkens väg och detta barn som kommer
ur ett stort mörker. Det nya som kommer med barnets födelse behöver Rönnog skydda.” 382
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Rönnog blir en mamma! Jag kombinerar de här två konstnärliga bilderna med mina tolkningar
av Jesu möten med den kaananeiska kvinnan och kvinnan med blödningar.
De kvinnorna visste något som Jesus inte visste. Han tillåter sig att integrera deras blick i sin
förståelse av Guds kärlek. På detta sätt hoppas jag att jag som tar mig an asylsökande som en
mamma också tar mig an deras blick. Kanske är det jag behöver.
Modern håller inte längre dottern i ett grepp, men dottern sitter ändå i moderns knä. Det finns
närhet och förbundenhet dem emellan, men också frihet. Jag uppfattar att en jämvikt har
uppnåtts, och att det finns livsmöjligheter för dem båda. Skulle detta vara en god bild för
förhållandet mellan dem som invandrar till vårt land och oss?
En del skulle säkert värja sig. Behövs överhuvudtaget detta moderskap, denna närhet? För en
del kanske det inte alls behövs. Andra bilder av att älska invandraren skulle vara mer
tillämpliga. Men jag uppfattar att det ändå finns tillfällen, i synnerhet när sårbarheten har
utnyttjas och blivit till utsatthet, där bilden av moderskap ändå är en god och fruktbar!
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11 Vårt mottagande av invandrare belyst av mottagandet av invandrare
vid Betelskeppet John Wesley i New Yorks hamn
– ”den skandinaviska metodismens vagga”.
I inledningen påminde jag om svenskarnas erfarenhet av att vara invandrare i ett främmande
land. Jag påminde om invandringen i USA under 1800-talet och början av 1900-talet. I det
sammanhanget vill jag berätta om Betelskeppet John Wesley.
Många skandinaviska sjömän kom till New York vid 1800-talets mitt. 1850 besöktes New
Yorks hamn av 12 000 skandinaviska sjömän. Detta var väckelserörelsernas tid. Tillvaron
beskrevs dualistiskt: att leva gudaktigt eller ogudaktigt. Så här beskrivs Peter Bergner,
initiavtagaren till sjömansmissionen: ”I många år hade han levt ett ogudaktigt liv men blev
väckt till nytt liv genom en traktat, ” 383 Han känner nöd för sina kamrater och börjar hålla
gudstjänster på fartyg. Verksamheten växer. Han ber Metodistkyrkans missionsbyrå om hjälp
i sitt arbete. De anmodar en av de svensk-amerikanska metodistpredikanterna Olof Gustav
Hedström, att ta fortsätta arbetet. Från början ställer sig Hedström negativ till förslaget, men
verksamheten växer så mycket att ”en avtacklad brigg” inköps, inreds som gudstjänstlokal
och förtöjs vid pir 11. 384 År 1845 höll Metodistkyrkan årskonferens i NewYork. Olof Gustav
Hedström ”blir föreställd för Peter Bergner och införsatt i förhållandena. Slutet blir att
Hedström efter samtal och bön i Bergners hem sade:
- Jag tror, att det är av Herren och om biskopen utnämner mig, skall jag komma till
skeppet.”385 Så här beskrivs hur han mötte de svenska fartygen:
”Vi hade nätt och jämnt kommit till ankars i New Yorks hamn, ungefär mitt emot Castle
Garden, förrän en medelålders storväxt man med korpsvart hår, bärande en packe biblar och
traktater kom ombord. Detta var pastor Hedström. Sedan han hade hälsat på kaptenen och
talat några ord med honom och styrmannen, gav han sig i samspråk med emigranterna och
besättningen, sporde hurdan resa vi haft, frågade varifrån vi kommo, bad oss vara välkomna
till Amerika, utdelade några ströskrifter samt inbjöd oss slutligen, pekande på ett avtacklat
fartyg, från vilket svenska flaggan vajade, att komma dit på aftonen, ty svensk gudstjänst
skulle hållas där. Detta var det s.k. ´Betelskeppet´ .” 386
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Det är onekligen ett annat bemötande än det de flesta asylsökande får som kommer till
Sverige idag. På Betelskeppet hölls gudstjänster, där gavs undervisning i engelska språket och
Amerikas geografi. 387
I mitten av 1800-talet var detta den enda svenska verksamhet som fanns i New York.
Så här analyserar Carl Thunström en av anledningarna till att verksamheten vid Betelskeppet
kom att bli så betydelsefull:
”En sak, som man inte får förbigå vid bedömandet av Hedströms själasörjaregärning och som
i väsentlig mån bidrog till att öka det inflytande han utövade på själarna, var att just dessa
människor, sjömän och emigranter, voro långt borta från sitt hem, sina anhöriga och sitt
fosterland. De kommo i en helt ny miljö, de hörde ett annat tungomål, ingen brydde sig om
dem. Det är naturligt att en människosjäl i känslan av övergivenhet och rådvillhet, långt borta
i ett främmande land, söker sin tillflykt där man har ett ord av kärlek och deltagande att säga
henne, ett råd att giva, en bön för hennes själ.” 388
Olof Gustav Hedströms bror Jonas Hedström var också metodistpredikant i USA. Han bodde i
Illinois. Där var det bördigt. Dit sände Olov Gustaf Hedström emigranter, och där bistod
Jonas Hedström ”med råd och dåd och blev deras själavårdare.” 389
Jag tror inte att Olof Gustaf Hedström skulle ha blivit karikerad som hönsmamma.
Det bildades en metodistförsamling på Betelskeppet. ”År 1869 var församlingen som störst
med 204 medlemmar i full förening och 65 förberedande medlemmar.” Men de flesta som
kom i kontakt med Betelskeppet blev inte medlemmar där. Karaktäristiskt för verksamheten
var den stora rörligheten. Sjömännen kom och for. Immigranterna kom till New York och
fortsatte vidare i USA. Så här skriver Thunström: ”Det är naturligt att de sjömän och
emigranter, som funnit sin Gud på Betelskeppet, skrevo till sina anhöriga och berättade huru
stora ting Gud gjort med dem. Varje brev var en missionär. På detta sätt kom en ny länk att
knytas med svenskar i hemlandet och metodismen. Och när så många av dessa omvända
sjömän kom hem och begynte tala om den nåd Gud bevisat dem, förmanande andra att söka
Guds rike, uppstod ofta väckelser och små grupper bildades än här än där.” 390
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Människor i dessa grupper skrev både till missionsstyrelsen i Amerika, liksom
distriktsföreståndare C. Willerup i Köpenhemn att de skulle sända predikanter.391
Det fanns en tveksamhet eftersom de engelska metodistpredikanterna J.R. Stepens och Scott
inte hade kunnat grundlägga en Metodistkyrka i Sverige. Scott hade till och med varit tvungen
att lämna Sverige.392 Men Olof Gustaf Hedström stöter på. Han menade att ”det icke var rätt
att låta dess böner förbli ohörda.”
Några predikanter sändes, men det var först 1867, när en annan svensk-amerikan, pastor
Victor Witting sändes till Sverige, som Metodistkyrkans arbete i Sverige grundlades på
allvar.393
När jag ur mitt perspektiv som kvinna och pastor 2008 i Sverige, tar del av Carl Thunström
skildringen av verksamheten på Betelskeppet är det samtidigt problematiskt.
Det kan tyckas orättvist att ifrågasätta en verksamhet som ägde rum i mitten av 1800-talet
med frågor som feministteologer ställer i vår tid. Kanske det är i högre grad Carl Thunström
som jag ska ifrågasätta. Han har gjort urvalet och valt perspektivet i sin berättelse.
Jag försöker mig ändå på att ställa mina frågor om det arv som Metodistkyrkan bär med sig.
Den enda kvinna som beskrivs mera ingående är sångerskan Jenny Lind. Efter att ha hört Olof
Gustaf Hedström predika och ha samtalat med honom bestämmer hon sig för att inte mera
uppträda som skådespelerska.
Olof Gustaf Hedström hade bett för henne att hon måtte ”undfly den tillkommande vreden”.
Hon tar till sig den dualistiska världsbild som är förhärskande inom väckelserörelserna:
antingen är du gudaktig eller ogudaktig, och det uttrycker du i ditt liv. Skådespel och alkohol
tillhör det ogudaktiga. Hon ger pengar till det fattiga och det är nu hennes möjliga bidrag. 394
Det är svårt att finna plats för det konstnärliga uttrycket.
Jag skulle kunna fortsätta att ifrågasätta kvinnornas plats och kulturens utrymme, det
dualistiska och det individualistiska i synen på frälsning, men jag gör inte det. Utan jag
försöker se det jag känner igen från det arbete som utförs av flyktingrörelsen idag.
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Det jag framför allt känner igen är att se den sårbara situation som människor befinner sig i
när de invandrar till ett nytt land, att möta människor som medmänniskor. Cristina Grenholm
skriver: ”Kärlek är den goda närvaron i sårbarheten. Den förhindrar att sårbarheten blir till
utsatthet.” 395 Så skulle nog många kunna ha beskrivit Betelskeppets verksamhet.
Jag tror att Messers beskrivning av ”sårade helare i en gemenskap präglad av medkänsla ”
också är en förklaringsmodell som kan hjälpa till att förstå den stora betydelse verksamheten
på Betelskeppet fick. 396Det berättas om både Peter Bergner och Olof Gustaf Hedström att de
hade farit illa i sina liv. Jag berättade tidigare att Peter Bergner ”blev väckt till nytt liv genom
en traktat.” 397 Traktatet fick han av en kristen sjökapten, när han låg på sjukhus efter att för
tredje gången ha brutit benet när han var berusad. Jag kan föreställa mig att han längtade efter
ett annat slags liv, och uppfattade att Gud ville ge honom det, och inte bara honom utan också
vidare åt andra. Dem han från början tänkte på var människor i hans egen situation som
kommit till New York och inte behärskade engelska utan behövde få fira gudstjänst på sitt
eget modersmål. Det blev Peter Bergner som med iver och uthållighet satte igång med denna
verksamhet fast han inte själv egentligen är predikant.398
Om Olof Gustaf Hedström berättas hur han som sekreterare åt befälhavaren på båten ”af
Chapman” kom till New York och hur han blev bestulen på allt han ägde första natten i New
York.399 Detta var kanske inte det viktigaste, utan han blev, som han själv säger ”förd ut i
synd och otro, så att dessa makter hade herraväldet i min själ.” 400 Olof Gustav Hedström gifte
sig med Caroline Pinckley. Hon var metodist, och på så sätt kom han i kontakt med
Metodistkyrkan. När Olof Gustav Hedström hörde förkunnelsen där, blev det ett andligt
uppvaknande för honom och han uppfattade möjligheten att leva ett annat liv.401
Också han skulle nog beskriva sig som en ”sårad helare”. Det som är uppenbart för dessa män
är att de vittnar om Gud, som den som helar och upprättar dem själva och vill hela och
upprätta människor.402
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Jag vill använda berättelsen Om Betelskeppet som en lampa för att belysa hur den kristna
kyrkan var närvarande i sårbarheten och var kyrka där. Jag tänker på Jesu liknelse om
såningsmannen ”En man gick ut för att så . . .en del föll i den goda jorden och gav skörd,
hundrafalt, sextiofalt, trettiofalt.” 403 Jag uppfattar att den liknelsen är tillämplig på arbetet på
Betelskeppet. Människor har sått och skördat Guds ord och sått igen, och använt Guds ord i
sin livsåskådningsreflektion Nu går män och kvinnor ut tillsammans och sår. Vi använder
skådespel i gudstjänsterna. Arbetet förändras. Men konsekvenserna av att kyrkan var där och
mötte människor i deras sårbarhet går inte att överblicka.
Jag skulle kunna säga att det är tack vare det arbete som utfördes på Betelskeppet som
Metodistkyrkan finns i Sverige. När jag nu drar ut konsekvenserna i sin förlängning för min
egen del, skulle jag kunna säga att det är tack vare det arbetet, som jag sitter skriver en
uppsats om att just ta sig an invandrare.
Gudsordet som sås ut är detsamma: När det första Betelskeppet skulle bytas ut gavs det ut
tackkort till dem som skänkte pengar. Samma bibelord som inleder den här uppsatsen: ”Även
ni skall visa invandraren kärlek,
ty ni har själva varit invandrare i Egypten”. 404 var tryckt på dessa kort.405
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11 Kärlek och asylpolitik
Kan detta arbete användas profetiskt? Kan det avslöja oss?
Kan det hjälpa oss att förstå varför vår asylpolitik har varit som den har varit,
och är som den är?
Jag förstår att profeten både har uppgiften att kasta ljus över missförhållanden i samtiden,
men också ange den riktning Gud vill för framtiden.
Skulle detta arbete också kunna uppmuntra till att våga vara närvarande i sårbarhet,
trots att det inte är någon enkel sak? Eller skarpare uttryckt utmana till ”närvaro i sårbarhet”
som vår enda överlevnadsmöjlighet?
11a Ett försök till en sammanhängande berättelse av svenskt asylmottagande 2004 till
augusti 2007
I början av 2000-talet var möjligheten att få asyl liten i Sverige.406 Detta förändrades i viss
mån när de nya utlänningslagarna togs. Enligt Migrationsverkets statistik beviljades 13%
bifall på sina asylansökningar i första instans 2005. Det vill säga Migrationsverket gav dem
bifall direkt. 2006 var procentsatsen 42%.407 Av Migrationsverkets diagram kan man se att
trenden för beviljade uppehållstillstånd vänder uppåt.408 Men av nästa diagram kan man också
se att den tillfälliga lagen spelar en stor roll i denna uppåtgående trend. 59% av dem som hade
sökt asyl i Sverige och fick uppehållstillstånd 2006 fick det på grund av den tillfälliga
lagen.409 Det var främst barnfamiljer vars barn hade rotat sig i Sverige och människor som
kom från länder dit man inte kan avvisa dem med tvång, som fick stanna på grund av den
tillfälliga lagen. 410 För dessa grupper kom lagen att likna en amnesti. Deras asylskäl prövades
inte igen.
Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 15 november 2005 och togs ur bruk den 31 mars
2006.411
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Sanna Vestin beskriver hur opinionen under 2005 drev frågan om amnesti för dem som levde
gömda för de inte hade fått asyl i vårt land. ”Till slut hade opinionen som upprördes av
inhumana beslut blivit så stor att den blev viktigare än regeringens rädsla för
främlingsfientliga alternativ. Rörelsen hade dessutom blivit så stark att Miljöpartiet valde att
sätta flyktingpolitiken ovanför alla andra frågor, ställa saken på sin spets och riskera
regeringssamarbetet. Tillsammans drev Vänsterpartiet och Miljöpartiet regeringen framför sig
och fick igenom den ovanliga lagen”.412 En del av opinionsarbetet var namninsamlingen
Påskuppropet.413
Ett exempel på vänskapen som kraft
Donald E. Messer i boken Contempory Images of Christian Ministry skriver om oss som
pastorer och kristenhet att vi ofta beter oss likadant om den lame vid Betesda som hade väntat
på att komma först ner i vattnet när det började svalla. Den lame hade väntat i 38 år. Jesus
säger åt honom. ”Stig upp, ta din bädd och gå.” Messer menar att vi tänker på samma sätt att
vi ska invänta det lämpliga tillfället att agera och tiden bara går.414
Jag uppfattar det så att kristenheten i Sverige agerade när det gäller frågan om asylpolitik för
ett par år sedan, och att man kan beskriva det som en vänskapens kraft. Inte alla förstås, och
inte alla lika mycket, och inte alla lika snabbt, men det fanns en rörelse för en humanare
asylpolitik, som var tydlig också i samhället. Vi steg upp, tog vår bädd och gick. Av
förklarliga skäl började denna rörelse hos människor som har egen personlig kontakt med
asylsökande och gömda personer. Som helt enkelt var vänner med dem.
I reportageboken Välgrundad fruktan finns ett antal berättelser om hur människor ”steg upp,
tog sin bädd och gick”. Där finns berättelser om människor i och utanför kyrkor, om
församlingar, om hur också så småningom skribenterna på Svenska Kyrkans Tidning själva
blir opionsbildare.415 Eller skulle man kalla dem profeter? Det tog ett tag innan engagemanget
på gräsrotsnivå på allvar tog tag i kristenheten nationellt. Många som mötte asylsökande på
gräsrotsnivå var mycket frustrerade, både över hur de asylsökande blev behandlade av
Migrationsverk och Utlänningsnämnd men också över att de saknade stöd från Svenska
Kyrkans ledning. Här kan man säga att vänskapens kraft väcker och så småningom
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kombineras med kraften hos kyrkan som institution. I maj 2004 kändes ärkebiskop KG
Hammar vid kritiken i en debattartikel i Svenska Kyrkans Tidning.416 Rådslag anordnades och
KG Hammar och hans teologiske sekreterare Dag Hedin läser in sig på asylpolitiken.417 I
december 2004 skriver KG Hammar sitt julbrev till regeringen och ställer den till svars för
den asylpolitik som förs.418 Jag själv minns när det julbrevet kom, och jag var en av de många
som skickade ett tack. 419 Det jag tackade för var just vad Messer efterlyser: ett kristet
ledarskap som lever mitt i samhällsproblematiken och utrönar vad som är vår tjänst i detta
samhälle. I januari 2005 möttes presidiet i Sveriges Kristna Råd. Här blir också vänskapen
kyrkor emellan tydlig på nationell nivå. KG Hammar tackade för gensvaret på julbrevet.420
Många var aktiva i det opinionsarbetet. Michael Williams kom att spela en nyckelroll. Han är
ansvarig för flykting- och asylfrågor i Västerås stift och sedan 1988 ordförande i FARR,
Flyktinggruppernas och Asylkommitternas riksråd. Han är också med i SKRs arbetsgrupp för
migration och integration. Michael Williams tog initiativ till ett nationellt upprop för
flyktingbarn i anslutning till KG Hammars julbrev 2004. Det undertecknades snabbt av16 000
och blev på så sätt en upptakt till påskuppropet. År 2006 fick han Martin Luther King- priset
för sina insatser. 421
Jag tänker mig att hela detta skeende är vad Messer efterlyser i sin bok.422
Messer betonar att prästers, pastorers och lekfolkets tjänst hänger ihop, att vi tillsammans
tjänar Gud och människor i världen. Det är påtagligt i tjänsten för de asylsökande. Hela
samhällen blev involverade. 423
Jag tycker om när Messer betonar mysteriet eller miraklet i den kristna tjänsten.
När han tar bilden av den lame mannen vid Betesda som stiger upp, tar sin bädd och går, så är
det berättelsen om ett mirakel. När jag beskriver den vändning asylpolitiken fick i Sverige så
uppfattar jag det också som ett mirakel, ett mysterium. Jag tror inte att någon hade kunnat
föreställa sig den händelseutvecklingen.
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Den ekumeniska prägeln av arbetet för de asylsökande har varit genomgående. Från
Påskuppropet som samlade alla de kristna kyrkorna, några av riksdagspartierna, sammanlagt
ett 60-tal organisationer, 424 till de råd och den praktiska hjälp vi ger varandra här och tvärs
över samfundsgränser på gräsrotsnivå.
David Qviström beskriver den väldiga bredd av olika organisationer ställde sig bakom
Påskuppropet: ”Syndikalister liksom högkyrkliga Missionsprovinsen, och Svenska kyrkans
fria synod anslöt sig till kraven, tidningen Dagen och Ung Vänster likaså, vidare
Centerkvinnorna och Manliga Nätverket, Reportrar utan gränser, Borås (s) studenter,
Individivuell Människohjälp, Folkpartiet Liberalerna i Kronobergs län, Iranska musik- och
kulturföreningen, Riksförbundet för hivpositiva, Riksförbundet Pensionärsgemenskap Södra
Norrlands län, Somaliska riksförbundet . . .” 425
”Vänsterpartisten Kalle Larsson citerar i brist på bibelcitat i stället ur Karl-Bertil Jonssons
julafton, angående påskuppropet, att ´det här förbanne mig var det finaste jag har hört sen jag
konfirmerades.
Den känsla som väcktes av en rörelse om är så överens och enig om någonting så viktigt som
att ge människor på flykt möjligheten till ett värdigt liv, det är någonting av det vackraste man
kan åstadkomma tror jag, säger Kalle Larsson som ni gått i kyrkan för första gången på tjugo
år, på bönen i S:ta Eugenia inför överlämnandet av namnlistorna. ” 426
Påskuppropet, samlade in 157 251 namnunderskrifter.427
SKR ville egentligen ha amnesti för dem som vägrats asyl 428.
”- Kyrkan har sagt att de överlåter åt politikerna att utarbeta ett förslag till hur amnestin ska se
ut, så nu sitter vi här och försöker verkställa det, säger Gustav Fridolin.” 429 Han var en av
undertecknarna av den motionen som de fem riksdagspartierna, kristdemokraterna,
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folkpartiet, vänsterpartiet, centerpartiet och miljöpartiet, skrev för att driva igenom kravet om
amnesti.430 Men motionen avslogs av riksdagsmajoriteten.
SKRs generalsekreterare Sven-Bernhard Fast och biträdande generalsekreterare Lennart
Molin skriver ett uttalande från SKR samma dag, där de uttrycker sin sorg över att motionen
inte antogs. De avslutar uttalandet så här:
”Nu kvarstår utmaningen att vara lyhörd för behoven hos alla dem som tvingas fortsätta att
leva i osäkerhet och rädsla. Det var deras röster som födde Påskuppropet och stödet för dem
måste fortsätta. Vi får inte ge upp.” 431
Sven-Bernhard Fast och Lennart Molin uttrycker sig så att de var de människor som behövde
amnesti som ”födde” Påskuppropet. De fortsätter ”stödet för dem måste fortsätta. Vi får inte
ge upp.” Deras ordval uttrycker en förbundenhet. De uttrycker också att Påskuppropet
”föddes”. Både aspekten av skapelse och moderskap finns med i det ordvalet, även om man
kanske inte ska försöka läsa ut för mycket av deras ordval. Det som händer är att SKR
fortsätter att uppmärksamt följa utvecklingen. Den 18 oktober kommer ett nytt uttalande.
Kravet på amnesti höll på att omvandlas till den tillfälliga lagen och den 18 oktober uppmanar
SKR alla polismyndigheter att sluta leta efter dem som fått avslag på sin ansökan om asyl,
inför att den nya lagen ska börja gälla i början av november. 432
Bakgrunden var att några polismyndigheter hade beslutat att sluta spaningarna efter gömda
barnfamiljer, men inte alla.
Jag kan inte låta bli att tycka att SKR verkligen börja likna en mor!
I mina ögon är det då något gott, och nödvändigt. Mönstret håller i sig att myndigheter
sinsemellan förhåller sig olika i förhållande till dem som lever utan uppehållstillstånd i vårt
land. Det senaste numret av Flyktingrörelsernas tidning ”artikel 14” handlar om vård till dem
som lever gömda i Sverige. Michael Williams lyfter fram Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
som ett exempel, där
”Sjukhusets styrelse har fattat beslut om att gömda ska få tillgång till vård, och därefter tagit
fram rutiner för hur det rent praktiskt ska fungera med registrering, ekonomi med mera.” 433
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Jag uppfattar Michael Williams närmast fostrande. Han påminner regeringen om EU:s
mottagningsdirektiv för vård till asylsökande, och påpekar att i flera andra länder har alla rätt
till vård oavsett legal status. ”Att ge plats åt”, att inkludera, är möjligt också för institutioner
som Sahlgrenska sjukhuset.
Sanna Vestin beskriver en opinion som blir ”stor”, en rörelse som blir ”stark”.
Jag uppfattar att man kan beskriva denna opinion som ett skapelseverk som vi ”gav plats åt”
och alla våra olika sammanhang ”var platsen för det.” Gemensamma sammanhang skapades
också, ekumeniska gudstjänster som morgonbönen i Klara kyrka, 434
demonstrationer över vårt land som anordnades av ett nybildat flyktingnätverk
Flyktingamnesti 2005, lördagen den 7 maj.435 Också styrelsen för en institution som
Sahlgrenska sjukhuset låter sig finnas med i detta sammanhang.
Frågan är vad som hände där näst?
Hösten 2007, var det främst irakier som kommer. I januari fick 85% av de irakier som sökt
asyl här stanna, i juni var bifallsprocenten 73%.436
Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson beskriver hur han fattar praxisbeslut
angående Irak:
”Jag har kommit fram till dessa beslut genom att analysera Migrationsöverdomstolens domar
under våren när det gäller asylsökande irakier. Deras tolkning av utlänningslagstiftningen –
som är vägledande för oss – innebär att den allmänna situationen inte automatiskt leder till
uppehållstillstånd, utan den sökande måste ha individuella skäl som åberopas,” 437
FARR svarar genom sin ordförande Michael Williams och vice ordförande Ingeborg Sevastik.
De hänvisar till UNCHR FNs flyktingorgan och dess tidskrift nr 2/07 som har som rubrik
”Iraq bleeds”. De för också fram att Europadomstolen har fastställt att UNCHRs ”guidelines”
”är en viktig komponent i riskbedömningen för återsändande.”438 Åter igen tar FARR på sig
en fostrande roll, och påminner Migrationsverket om det internationella sammanhang vi ingår
i. Migrationsverket talar dessutom gärna om samarbetet med FN och EU .439
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Den 22 augusti tar DN upp frågan i sin ledare. Vad Migrationsöverdomstolen uttryckte vara
att det inte råder en väpnad konflikt i Irak, tvärt emot vad FN och Röda Korset menar.
Ledarskribenten använder sig av berättelsen om Pontius Pilatus som tvår sina händer och
uttrycker: ”Jag är oskyldig till den här mannens blod. Det får bli er sak.” 440 Så uppfattar
ledarskribenten att regeringen förhåller sig till Migrationsöverdomstol och Migrationsverk
och menar att: ”Regeringen måste agera på den internationella arenan för en humanitär
europeisk politik för alla dem som flyr från en katastrofal situation istället för att två sina
händer. Men det förutsätter förstås en egen bedömning av vad som händer i världen.” 441
DNs tecknare Magnus Bard ger sin syn genom en karikatyr!
Också ledarskribent och tecknare gör sitt för att peka på farorna med den asylpolitik som
utformas nu. De tar först och främst upp farorna för dem som befinner sig i Irak. Det är deras
perspektiv. Jag uppfattar att de egentligen manar till ”närvaro i sårbarhet”. Det är det uttryck
Cristina Grenholm använder för att beskriva hur Gud är med Maria i bebådelseberättelsen.
Nu får jag presentera ytterligare ett nätverk som ägnar sig flyktingfrågan: Ny asylprocess.
Det är ett projekt som drivs av tidigare nämnda FARR, Flyktinggruppernas och
Asylkommitternas riksråd och Broderskapsrörelsen – Sveriges kristna socialdemokrater.
De anordnar seminarier om den nya asyl- och integrationsprocessen. De kommer också att
utreda dialogen som förs mellan politiska aktörer och frivilligorganisationer i asyl- och
integrationsfrågor och också försöka få en bild av hur de asylsökande själva uppfattar
asylprocessen och hur de bemöts.” 442 De uttalar sig också tillsammans:
Michael Williams ordförande i FARR, Peter Weiderud, ordförande i Broderskapsrörelsen och
Magdalena Streijffert, förbundsordförande, socialdemokratiska studentförbundet visar på
regeringens perspektiv i en artikel i Göteborgsposten 070312.
Sverige tar emot ungefär hälften av de irakiska flyktingarna som överhuvudtaget når EU.
”Vi hör allt för sällan migrationsminister Tobias Billström ta upp de irakiska flyktingarnas
anledning till flykt, han väljer istället att beklaga sig att inte de övriga EU-länderna tar emot
fler flyktingar.” 443
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”Närvaro i sårbarhet är ingen enkel sak”,444 vare sig för regeringar eller andra. Men vad
händer när man väljer bort den? Cristina Grenholm tolkar bebådelseberättelsen.445
”Kärleken är den goda närvaron i sårbarheten. Den hindrar att sårbarheten blir till utsatthet.
Den är ett värn mot förtryck. Min tolkning av bebådelseberättelsen visar just på att kärleken
skyddar.” 446 Om man väljer bort närvaron i sårbarhet blir det till övergivenhet för den andre,
den andra, och jag menar att man också själv går miste om skapelseprocessen. 447
Jag går tillbaka till artikeln i DN den 19 augusti.
Där för Dan Eliasson ett resonemang om det råder väpnad konflikt i Irak nu. Om
myndigheterna skulle göra den bedömningen att det råder en väpnad konflikt i Irak, så får den
som söker asyl i Sverige stanna. ”Redan med dagens strikta linje räknar Migrationsverket med
att det saknas 8,6 miljarder i verkets budget fram till 2010, där de stora bristerna finns i
kontot för ersättningar till kontot för kommuner.
- Då kan man sätta en etta före och en nolla efter i budgetunderlaget. Tänk på de två miljoner
irakier som sitter i Jordanien och Syrien.” 448
Jag uppfattar att det blir en kamp mellan perspektiven. Ska vi se på frågeställningen ur
irakiernas perspektiv eller måste vi enbart se om vårt hus? Det jag uppfattar att både
ledarskribenten i DN och artikelförfattarna i Göteborgsposten manar regeringen till är inte
fastna i sitt eget perspektiv. Cristina Grenholm ” . . .betraktar sårbarhet som ett ofrånkomligt
faktum. Dess negativa konsekvenser måste tas på största allvar, men det får inte hindra oss att
vi ser att sårbarheten också är en förutsättning för det goda i livet. Den som är osårbar är
avskuren från andra. Sårbarhet är en förutsättning både för skapande och kärlek, ” 449
Om jag nu använder min lampa och frågar om det råder brist på moderlighet i svensk
asylpolitik, så menar jag att dessa exempel visar att så är fallet. Men dessa exempel visar
också på ett samhälle som inte bara stillatigande åser detta. Vi är som kommunicerande kärl.
Både frivilligorganisationer och press ifrågasätter och visar på alternativ. Om jag uppfattar
443

bilaga 33: Streijffert , Magdalena, Weiderud, Peter, Williams ,Michael,
”De irakiska flyktingarna måste få förutsättningar att söka asyl”
artikel i Göteborgsposten 070312
444
Grenholm Moderskap och kärlek (2005) 127
445
Luk 1: 26-38
446
Grenholm Moderskap och kärlek (2005) 127
447
Jämför kapitel 9: Lena Cronqvists bilder i Nina Weibulls och Mårten Castenfors tolkning
som lampa
448
bilaga 23: www.dn.se/nätupplaga070819/
449
Grenholm Moderskap och kärlek (2005) 111
114

DNs ledarskribent rätt, så är uppmaningen: Var närvarande i sårbarheten och sök upp de
europeiska kollegorna och var skapande!
Likaså SKR samlade erfarenheter från sitt engagemang i asylpolitiken. De reflekterade över
dem och bearbetade dem tillsammans med bibeltexter och FNs allmänna förklaringar över de
mänskliga rättigheterna. De gav ut en skrift: ”Detta vill vi! Kyrkorna och
migrationsfrågorna”450
Jag bearbetar inte den skriften vidare här i uppsatsen, men ger ett exempel på hur Svenska
Kyrkan arbetar vidare i denna riktning:
Svenska Kyrkan satsar på att nya svenskar ska få praktisera i Svenska Kyrkans församlingar.
Projektet har särskild anknytning till Uppsala stift. En person, Peter Lööv, är anställd och har
sin arbetsplats i Valsta kyrka, i Märsta. Projektet kallas: Integration i praktik. Peter Lööv
menar att det är fråga om integration åt två håll. De nya svenskarna behöver få komma ut i
arbetslivet och lära sig mer svenska, men människorna i Svenska Kyrkan behöver också
komma mer i kontakt mer de nya svenskarna. Församlingarna behöver bli mer integrerade
miljöer.451 Detta gäller församlingar i alla kyrkor, tror jag.
Detta uppfattar jag både som att se människors möjligheter, men också som en moderlighet
eller faderlighet som sträcker sig både mot de nya svenskarna och infödda svenskar. Några
behöver skapa utrymmen och möjligheter, som invandrare som inte är inne i arbetslivet
behöver, och mötesplatser för människor, som inte har egna kontakter med invandrare.
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12 b Diskussion ”Börda och möjlighet”
Jag försöker mig på att belysa de frågeställningar jag ställde upp i kapitel 3 med hjälp av de
lampor jag har funnit. Frågeställningarna handlar om moderlighet och asylpolitik. Asylpolitik
är en fråga som ytterst är på liv och död för människor. För att belysa asylpolitik har jag
funnit begrepp som också ytterst är på liv och död. Dessa begrepp har blivit som lampor för
mig: moderlighet, faderlighet, kärleken mellan älskande, vänskap och gästfrihet, syskonskap.
Jag behövde ta del av vad andra hade kommit fram till när de har bearbetat dessa begrepp. Jag
behövde vända och vrida på dessa begrepp, kombinera vad olika hade kommit fram till i sina
bearbetningar. Jag behövde själv bearbeta dessa begrepp. Det har jag främst gjort i de
bibeltolkningar jag har gjort.
Som lampor i mitt bearbetande fann jag inte bara teologiska texter och bibeltexter, utan också
bilder av Lena Cronqvist uttolkade av Nina Weibull, liksom en av Sara Lidmans
romangestalter, Rönnog, uttolkad av Kirsten Grønlien Zetterqvist. Jag fann också journalisters
texter, bland annat berättelser om konsekvenserna av vår asylpolitik.
Moderskap och moderlighet belyses särskilt av teologerna Cristina Grenholm och Sallie
McFague, samt av konstnären Lena Cronqvist och hennes uttolkare, konstvetaren, Nina
Weibull.
Faderskap och faderlighet belyser jag främst med hjälp av bibeltolkningen av liknelsen om
den förlorade sonen.
Den ömsesidiga kärleken mellan älskande belyses också av Grenholm och McFague och med
hjälp av bibeltolkningar, särskilt berättelsen om mötet mellan den kanaaneiska kvinna och
Jesus.
Sallie McFague belyser vänskap och gästfrihet.
Att erkänna andras rätt till liv är ett slags moderskap och faderskap, att ställa sig till
förfogande som Maria och Josef gjorde. Cristina Grenholm behandlar något hon kallar
genderiseringsprocess. ”Det är den process, där innebörderna i att vara kvinna och man
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konstrueras.” 452 Hur mycket av moderskap och faderskap har med kön att göra? När det
gäller moderskap och faderskap i biologisk mening är frågan om kön avgörande. Cristina
Grenholm definierar moderskap så här: ”Modern hyser en skapelseprocess och är delaktig i
skapandet av den människa som är hennes barn.” 453
Moderskap har en tydlig könsaspekt. Barnet blir till i kvinnans kropp. Samtidigt som
begreppet moderskap har en tydlig könsaspekt menar jag att begreppet moderskap kan
användas för att belysa hur vi tar emot asylsökande och hur människor integreras i det
svenska samhället. Jag använder även begreppet faderskap i överförd bemärkelse för att
belysa hur vi möter varandra. Jag menar att vi har något att lära både av moderskap och
faderskap vad gäller vår asylpolitik. Jag uppehåller mig inte så mycket vid skillnaden mellan
moderskap och faderskap, utan önskar egentligen att vi ska kunna inspireras både av
moderskap och faderskap i asylpolitiken.
Det är uppenbart att moderskap är starkt laddat,
”Börda och möjlighet” som Lena Cronqvist uttrycker sig i titeln på en av sina
”Förortsmadonnor” 454 Jag känner igen denna ambivalenta hållning när jag tänker på hur vårt
land har tagit emot dem som har sökt asyl här.
I kapitel 3 frågar jag mig:
Hur stor räckvidd har förklaringsmodellen:
Det råder brist på moderlighet i svensk asylpolitik?
I hur hög grad kan förklaringsmodellen kasta ljus över svensk asylpolitik?
Profeten Jesaja uttrycker sig så här om Guds kärlek:
”Sion sade: ”Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.” Glömmer en kvinna sitt lilla barn,
bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag
aldrig dig.” 455 Med denna bild av moderskap tänker jag att profeten Jesaja vill uttrycka hur
entydig Gud är i sin kärlek till oss.
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När det gäller vårt förhållande till de asylsökande uppfattar jag att det finns tvetydighet.
”Sverige har vid en europeisk jämförelse ett bra system för mottagande av asylsökande. Fri
rättshjälp, garanterat husrum, kläder, mat, sysselsättning, akut sjukvård och skolgång för
barnen.” 456 Men det har varit svårt att få uppehållstillstånd och därmed få stanna i Sverige.
Vårt asylmottagande kan därför upplevas som tvetydigt. 457 En replik från en person i en
invandrarförening när det blev avslag på asylansökan: ”-Vi förväntar oss att Sverige är ett
snällt land och inte att det ska bete sig som andra europeiska länder.” 458
Att söka asyl är ytterst en fråga om liv och död. Förväntningarna gentemot den som börjat
göra väl påminner om förväntningarna gentemot en glorifierad moder. Cristina Grenholm
bearbetar föreställningarna om den glorifierade och den demoniserade modern.459
Den glorifierade modern: den moder, man i varje läge väntar sig allt gott av och motsatsen,
den demoniserade modern: den svekfulla modern. Cristina Grenholm tar till sin hjälp ett citat
av Ulla Holm för finna en fungerande moderlighet. Ulla Holm kallar det för att ”modra”: ”att
osentimentalt och klarsynt erkänna sina begränsningar, att vidgå sina brister gentemot barnet
befriar, hur paradoxalt det än kan låta, från känslan av skuld – en ansvarsfrihet under ansvar
som skänker intellektuell energi och emotionell kraft att fortsätta att modra trots allt.” 460
Jag uppfattar att det är goda ord för människor som verkar för att underlätta
integrationsprocessen mellan de som kommer till Sverige och oss ”gamla” svenskar.
När Lena Cronqvist använder sig av olika Madonnebilder som utgångspunkter bearbetar hon
och därmed motstår föreställningarna om den glorifierade modern. Jag tolkar hennes
Madonnebilder så här: Efter att ha bearbetat sig igenom en mängd svåra förhållanden
uttrycker hon så småningom också ett nära och fritt förhållande mellan en mor och hennes
dotter.
Men det är inte detta nära och fria förhållande många asylsökande möter.
Många asylsökande upplever att de har mött misstro gentemot deras asylskäl. Är verkligen
deras fruktan att råka ut för förföljelse så välgrundad som de påstår? Många har fått avslag på
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sin ansökan om asyl. Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet var möjligheten att
få asyl liten. 13 % beviljades asyl i första instans 2005. 461 Människor har upplevt att deras liv
inte har något värde för oss.462 Detta är motsatsen till den moderlighet som Sallie McFague
uttrycker ”Det är bra att du finns!” 463
Om jag använder mig av Lena Cronqvists bild ”Börda och möjlighet” som en lampa, har vi
uppfattat dem som kommer i mycket högre grad som börda än möjlighet. Det som har hänt i
det svenska samhället är det som också händer i en familj. Om man fokuserar på barnet som
börda, och inte försöker att först och främst fokusera på möjligheterna, blir det svårt både för
barnet och för dem som ska ha hand om barnet. När det har behövts, har vi inte heller på ett
konkret och konstruktivt sätt resonerat om dem som kommer som en börda, för att finna på
råd, och finna möjligheterna.
Carl Bildt var inne på det när han var statsminister 1992. Han talar om friktionsyta. ”Han
säger att det stora problemet är ”de som är i friktionsytan”, de tysta, de rädda. De som blir
främlingsfientliga om inte problemen hanteras rätt.” 464 Situationen då, var att en man som
kallades Lasermannen, John Ausonius, hade mördat en invandrare och försökt mörda flera.465
Egentligen såg Carl Bildt då på invandringen i hög grad som möjlighet.
På ett möte i Rinkeby 1992, med anledning av våldsdåden, uttrycker han sig så här:
”En motsatsernas dynamik i detta tidigare så enhetliga svenska samhälle, en friktionsyta
uppstår förvisso, men den är motsatsernas fredliga dynamik som med mitt sätt att se betyder
oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället.” 466
Det som har blivit tydligt för mig är att dessa människor ”i friktionsytan” också behöver en
slags moderlighet, att en del av dem på något sätt har fastnat i en polariserad bild av Sverige
där de hamnar i konkurrens med de nyanlända om ”arbetstillfällen, bostäder och bidrag.” 467
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Jag menar att Lasse Granestrand har gjort väl i att söka upp några av dem och låta dem
komma till tals. Hans slutsats är denna: ”Det har funnits en valhänt tystnad som gynnat de
främlingsfientliga krafterna. Men det handlar om något större. Om att handfast ta itu med de
problem och konflikter som finns i utanförskapsområdena där en stor del av invånarna har
utländsk bakgrund, och om att politikerna erkänner människors upplevelser och oro utan att
för den skull godta några främlingsfientliga lösningar.” 468
Jag uppfattar att det handlar om det svenska samhällets brist på egen integration, att
segregationen också finns mellan infödda svenskar. Den lampa som särskilt belyste detta för
mig, handlar inte om moderlighet utan faderlighet. Det är liknelsen om den förlorade sonen.
För att tolka den liknelsen låter jag ytterligare en lampa lysa, en feministteologisk.
Cristina Grenholm bearbetar uttrycken sårbarhet och utsatthet. Hon säger: ”Moderskap
tvingar oss att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatthet möts.”469
När man en gång har blivit mor förblir man alltid mor. ”Modern är alltid sitt barns
föderska.”470 Grenholm lyfter fram det ofrånkomliga i ett moderskap. Hon lyfter fram
heteronomin i moderskapet, att sakna kontroll både över sitt eget och sina barns liv. Ändå
försöker mödrar likaväl som fäder, att så som det är möjligt ta sig ur utsatthet, för sin egen
skull och för deras skull, som man älskar.
Jag uppfattar att det är just det de asylsökande har gjort i förhållande till sig själv. De har
uppfattat att de är utsatta för förföljelse i sina hemländer och försöker ta sig ur den situationen
genom att försöka att bli asylsökande. Man kanske skulle kunna säga att de utövar moderskap
i förhållande till sig själva? Problemet uppstår när vi inte möter dem i deras sårbarhet med vår
sårbarhet utan på nytt gör dem utsatta för oss genom det sätt vi bedriver asylpolitik. Kanske
är de asylsökande lika den förlorade sonen, inte för att de har förslösat något arv eller på annat
sätt har gjort något, de behöver be om förlåtelse för, utan för att de har gett sig av hemifrån,
och många har riskerat att gå under på dessa färder.471
När den förlorade sonen kommer hem och fadern ställer till med fest för honom, blir den
hemmavarande sonen arg. Fadern går ut och är närvarande med sonen i hans sårbarhet. Den
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hemmavarande sonen känns vid sin besvikelse: ”Här har jag tjänat dig i alla dessa år, och mig
har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner.” 472 Sedan möter fadern honom
med sin sårbarhet och erbjuder honom att ta del i festen:
”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara
glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och återfunnen.” 473 Fadern kallar
den hemmavarande sonen ut ur hans instängdhet, ut ur hans eget rum in i festen och
samhörigheten med andra.
Den hemmavarande sonens ilska gör inte fadern rädd för honom. Fadern förkrymper inte sig
själv, utan tar sig rätten att glädjas fullt ut tillsammans med den förlorade sonen, som nu åter
igen är på hemmaplan. Fadrns entydiga uppmaning till den hemmavarande sonen är också att
glädja sig: ”Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han
var förlorad och är återfunnen. ” 474
Jag uppfattar att Guds maning till oss hemmavarande är att skilja mellan stort och smått i
livet. Att en annan människa lever och får möjlighet att skapa sig ett hem och fungera i ett
samhälle, har ett oerhört värde i Guds ögon. Jag tror att Gud manar oss att se på samma sätt
på varandra, att av hjärtat glädja oss när en medmänniska får möjligheter att ta vara på sitt liv
och sina möjligheter. Jag uppfattar att detta är också tankegången i Sallie McFagues metafor
av Gud som mor. Hon sammanfattar föräldrars inställning inför sitt barn: ”Det är bra att du
finns!” 475
Jag uppfattar att denna glädje också finns hos Maria när hon sjunger sin lovsång.
Hon ger Gud plats att bli till i sig själv.
”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare” 476
Och så fortsätter hon med att beskriva vad detta får för återverkningar i samhället:
”Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han
störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina
gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.” 477
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Jag känner igen den glädjen från Påskuppropets överlämnade, även om ingen ännu då hade
fått uppehållstillstånd på grund av detta, och när sedan uppehållstillstånden så småningom
kom.
”Vänsterpartisten Kalle Larsson citerar i brist på bibelcitat i stället ur Karl-Bertil Jonssons
julafton, angående påskuppropet, att ´det här förbanne mig var det finaste jag har hört sen jag
konfirmerades.
Den känsla som` väcktes av en rörelse om är så överens och enig om någonting så viktigt som
att ge människor på flykt möjligheten till ett värdigt liv, det är någonting av det vackraste man
kan åstadkomma tror jag, säger Kalle Larsson som nu gått i kyrkan för första gången på tjugo
år, på bönen i S:ta Eugenia inför överlämnandet av namnlistorna. ” 478
I Sätunakyrkan har vi haft sporadisk kontakt med en av familjerna som fick uppehållstillstånd
tack vare den tillfälliga lagen som blev resultatet av Påskuppropet. När denna familj kom in i
kyrkan och jag kunde berätta att de hade fått uppehållstillstånd tog församlingen upp en
spontan applåd!
Budskapet i liknelsen om den förlorade sonen är inte att vi ska dämpa vår glädje med dem
som får hemortsrätt i vårt land, utan att vi ska söka kontakt med dem som ifrågasätter
generositeten, och betona allas behov hemortsrätt, och om möjligt bjuda in dem till festen, till
möjligheterna att uppleva integrationens fördelar.
Faderligheten i liknelsen lyser med ett klart sken för att påminna oss om att vara med
varandra i sårbarhet och glädja oss med varandra när vi får nya livsmöjligheter, och därmed
leva med varandra. Det motsatta alternativet är ödesdigert, att avsöndra oss från varandra, och
faktiskt gå miste om livet tillsammans.
I liknelsen kom den förlorade sonen hem. Men i asylpolitiken är vi inte med om att alla
förlorade söner och döttrar kommer hem. Jag har dragit slutsatsen att det råder brist på
moderlighet i svensk asylpolitik. Jag tror att en av anledningarna är att vi ibland inte klarar av
att möta de asylsökande som kommer. Fast vi gör vad vi menar att vi kan så räcker det inte.
De kanske inte får uppehållstillstånd. De kanske inte har rätt till uppehållstillstånd. Även om
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de får uppehållstillstånd så kommer inte integrationsprocessen igång som vi skulle önska.
Helga Krook myntar ett begrepp Skuggmor i sin artikel Jag är en mor. De handlar om de barn
som hon har burit men som inte har fötts.
Kanske finns som en dröm inom oss, en önskan att människors rörlighet över våra olika
gränser skulle vara mycket enklare och mer okomplicerad än vad den är? Så är det en del
människor som inte lyckades få någon hemortsrätt i det här jordiska livet. Många har dött. En
del har ännu inte lyckats få denna hemortsrätt. Vad gör vi med de erfarenheterna? Jag citerar
Helga Krook, och låter hennes text bli till en lampa:
” Skuggmor
De kvinnor vars barn dött inom dem innan de fötts, är de mödrar? Varje kvinna måste kanske
ge sitt eget svar. För mig tog det många år innan jag kom fram till att det var så. Jag fattade
beslutet att jag ändå var en sorts mor. Det hjälpte mig att hämta hem mina förluster, att ge
dem ett rede av sorg och ofrånkomlighet att vila i. Jag var en skuggmor som förlorat sina barn
innan de fötts. Förlusten skapade ett avtryck i mig. Det avtrycket, det tomrummet bar jag med
mig som ett osynligt, ett ut-och-invänt moderskap. Min son har små syskon som aldrig helt
blev till. Moderskapet sträcker sig bortom döden. Liksom alla andra nära relationer. ” 479
Kanske hjälper den här texten oss också att sörja dem som vi inte förmådde hjälpa?
Både sorgen och glädjen hör hemma i kärleken.
Jag tror att det är viktigt att begrunda vår del av asylprocessen, vi som redan har hemortsrätt.
Men nu vill jag gå vidare och belysa ömsesidigheten oss emellan.
Alla skulle inte hålla med mig när jag efterlyser mer moderlighet:
Jag reflekterar över den överdrivna moderligheten som karikatyren hönsmamma visar på.
Ur vems perspektiv är den överdriven? Den svenske betraktarens? Den asylsökandes?
Hönsmammornas eget?
Ur detta kommer en ny frågeställning:
I vilken mån finns det en risk i en moderlighet som uppfattas som överdriven?
För den som utövar den? För den som blir föremål för den?
479
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Mauricio Rojas, en folkpartistisk debattör, menar nog istället att vi har varit för moderliga,
kanske som överbeskyddande hönsmammor. ”Sverige har misslyckats med invandrarna.
Arbetslöshet och bidragsberoende präglar alltmer gruppen. Er goda vilja stal vår stolthet.” 480
Mauricio Rojas och folkpartiet talar om krav: ”jobb- och utvecklingsgaranti”. ”Garantin ska
innehålla samhällsnyttigt arbete kombinerat med språkinlärning. Den som inte deltar förlorar
sitt försörjningsstöd. Inga pengar utan ”krav på motprestation” ” 481
Det krav som fick mest genomslag i medierna var kravet på språktest för att få svenskt
medborgarskap. ”Kravet är idag inte mer specificerat av folkpartiet än ”godkänt deltagande i
svenska för invandrare”. Äldre och analfabeter ska kunna få dispens.” 482
Istället för att själva sakfrågan, ”friktionsytan” diskuteras, så misstänkliggörs folkpartiet för
att försöka blidka de främlingsfientliga, istället för att gå i dialog med dem, som fadern i
liknelsen om den förlorade sonen. ”Folkpartiet fiskar i grumliga vatten inspirerade av det
danska högerpopulistiska Venstre”. 483
Henrik Berggren, ledarskribent på DN, försöker analysera folkpartiet:
”Men på sätt och vis har dagens liberaler återknutit bandet med det kärva frisinne som en
gång skapade folkpartiet. Bönhusens och nykterhetslogernas folk var människor som ställde
stora krav – både på sig själv och andra” 484 ”. . . Men den stränga folkrörelsemoralen hängde
samman med en stark, ofta kristen, solidaritet i civilsamhället. I den lokala gemenskapen
fanns makten att stöta ut, men också att försonas och återvända, att ta nya tag, att fortsätta
striden för att bli en fullvärdig människa. Frisinnet misstrodde överheten, men litade till
sammanhållningen. Detta folkrörelseland finns inte längre. Det enda redskap som står dagens
folkparti till buds är att använda staten och centralisera ännu mer. Det är inte enbart
folkpartiets dilemma – men det borde särskilt bekymra ett liberalt parti.” 485
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Jag vet inte om Henrik Berggren, liksom jag, efterlyser moderlighet, däremot kanske mer
syskonskap? Det jag uppfattar att han efterlyser är den skapelseprocess Cristina Grenholm
talar om: ” . . . människor blir till i gemenskap med varandra. Vi medskapar varandra.” 486
Kanske är det så att denna kärlek inte är så synlig i samhället?
Jag som är uppvuxen ”med den stränga folkrörelsemoralen” kan beskriva att det fanns och
fortfarande finns ett fostrande drag i den moralen, ett slags moderlighet eller faderlighet.
Henrik Berggren menar att detta folkrörelseland inte finns längre. Nej, inte den omfattning
som det tidigare fanns, men eftersom jag lever både i min egen kyrka, Metodistkyrkan, och i
den ekumeniska gemenskapen, vet jag att det ändå finns något av detta kvar i samhället. Inte
minst visade gemenskapen omkring Påskuppropet på detta.
Också i exemplet från Malmköping framträder denna sammanhållning och solidaritet:
” . . .1997 , när Carmen och José, en peruansk familj blev avvisad efter sju och ett halvt år i
Sverige, då drog demonstrationståget genom köpingen som slutade med en gudstjänst i
kyrkan. De köpte 50 facklor och tyckte att de tog i. Det kom 400 personer i snön en
fredagskväll i februari. Carmen hade jobbat frivilligt på skolan i Dunker. Barnen satte sig med
en ringlista, och sedan ringde de var och en med fem minuters mellanrum till handläggaren på
Utlänningsnämnden och krävde att familjen skulle få stanna. Till slut fick Carmen och José
sitt uppehållstillstånd. José jobbar på Migrationsverket i dag, och hon jobbar fast på
skolan.”487
Det som framträder är ömsesidigheten, kärleken som uppkommer mellan älskande.
Inför valet 2006 kom också socialdemokraterna att uttrycka sig i samma riktning som
folkpartiet: om man inte deltar i språkundervisning och samhällsinformation kan man förlora
rätten till försörjningsstöd.488 Att förvänta sig att människor tar del och gör vad de kan i
samhället, är det moderlighet? Det har ingen tydlig könsaspekt. Däremot handlar det om
asymmetri. Det är det svenska samhället som ger eller förvägrar försörjningsstöd. Kan man
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säga att det handlar om ett föräldraskap i förhållande till redan vuxna barn? Ni är vuxna, ni
måste bidra.
Det Mauricio Rojas motsatte sig var hur vi förhöll oss till människors stolthet, att vi skall
räkna med att alla bidrar. I sitt skarpa uttalande uttrycker han att det är vi som har gjort
invandrarna i allmänhet till en börda för oss i stället för en möjlighet. Kanske skulle Mauricio
Rojas känna igen sig i uttrycket ”Resisto Ergo Sum”. Jag motstår alltså finns jag till. Många
av dem som kommer till oss har motstått förtryck och utsatthet. Låt oss bemöta dem som
kraftfulla människor.
Mauricio Rojas skulle nog varna för en överdriven moderlighet. ”Er goda vilja, stal vår
stolthet.” 489 Det han särskilt pekar på är en släpphänt attityd från oss. Han menar att vi inte
ifrågasätter, om några inte bidrar. Vi låter det vara. Vi har inte så stora förväntningar. Jag tror
att det mest handlar om avståndet människor emellan och anonymiteten.
Slutsats:
Jag tror egentligen inte att det handlar om överdriven moderlighet, utan att så mycket i vårt
samhälle sköts av tjänstemän som ska följa regler. Om människor uppfyller formella regler
för att få bidrag ifrågasätts inte något mer. Så har det varit tidigare i vårt samhälle. Men jag
menar att det har förändrats. Sveriges nya integrationsminister, Nyamko Sabuni, talar om att
satsa generellt på utanförskapsområden, inga riktade åtgärder mot enbart invandrare. Detta
finns det politisk enighet om, men främst talar hon om satsa på att människor ska få arbete.490
Henrik Berggren pekar på kraven i folkrörelsemoralen, men kommer också in på behovet av
närhet människor emellan: att tillsammans identifiera behov och sedan hjälpas åt med det som
behöver göras. Samma sak uttrycks i berättelsen om Malmköping.
Jag uppfattar att moderlighet och faderlighet behövs i början av integrationsprocessen så att
den kommer igång och inte spårar ur. När integrationsprocessen väl är igång handlar det mer
om ömsesidigheten älskande emellan, syskonskap eller vänskap.
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Jag fortsätter att reflektera över dessa frågeställningar kring den överdrivna moderligheten:
Ur vems perspektiv är den överdriven? Den svenske betraktarens? Den asylsökandes?
Hönsmammornas eget?
I vilken mån finns det en risk i en moderlighet som uppfattas som överdriven?
För den som utövar den? För den som blir föremål för den?
Impulsen till den här uppsatsen fick jag genom en karikatyr av en överbeskyddande
hönsmamma. Det var en karikatyr av några kvinnor som tog sig an asylsökande. Frågan som
ställdes var vilka behov de tillfredsställde, om de inte hade fått utöva moderlighet i
förhållande till egna barn. Kvinnorna befann sig i ett större sammanhang. I början av 2000talet växte sig en opinion stark för att ge amnesti till människor som levde i Sverige illegalt,
utan uppehållstillstånd. En stor del av denna opinion för en humanare asylpolitik kom att
kanaliseras i Påskuppropet 2005. Jag kände igen mig i karikatyren av hönsmamman och
omedelbart fick jag en insikt: om vi uttrycker ett överskott av moderlighet, så beror det på att
det finns ett underskott av moderlighet i svensk asylpolitik.
Så blev karikatyren till en lampa för mig. Den belyste mitt eget liv och andras liv: För min
egen del är det så att jag får tillfälle att utöva moderlighet i mitt engagemang för asylsökande.
Men i den här uppsatsen motstår jag att reduceras till en person som enbart tillfredsställer
mina egna behov genom att ta mig an asylsökande. Den risken finns och den risken måste
man vara uppmärksam på. Men genom att rikta ljuset enbart på dem som hjälper och deras
egna behov lägger man resten av asylpolitiken i mörker. Jag uppfattar att lampan har betydligt
större räckvidd än över mitt och några andra barnlösas liv.
Slutsats:
Karikatyren belyser att det är viktigt i alla sammanhang att rannsaka sig själv varför man gör
det man gör. Det finns risker i att ta sig an människor och att bli omhändertagen. Det är
viktigt att vara uppmärksam på sina egna behov, och inte först och främst tillfredsställa dem, i
mötet med andra människor.
Men de egna behoven spelar med i allt det vi gör. Det gäller för oss ”gamla” svenskar likaväl
som det gäller för dem som kommer till oss. Om man istället kan söka ömsesidigheten, också
i asymmetriska förhållanden, finns det en stark kraft i ömsesidigheten.
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Vad är då tankarna kring moderlighet och moderskap bra för?
”Moderskap tvingar oss att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatthet möts.”491
Min nästa fråga blir:
Hur kan då utsattheten undvikas?
Jag tar hjälp av bibeltolkningarna jag har gjort:
Bibeltolkningarna om den kanaaneiska kvinnan och kvinnan med blödningar handlar om
människor som uppfattar sig vara utsatta. När det gäller asylpolitiken kan det vara människor
som uppfattar att de inte lever integrerade i samhället vare sig det beror på att de inte på allvar
släpps in i samhället eller att de är utkonkurrerade av de nya svenskarna. Båda bibeltexterna
handlar om kvinnor som söker sig bort från sin utsatthet. Kvinnorna beskrivs som ansvariga
för sina liv. De tar ansvar för att söka sig ut ur sin utsatthet, men de är också medvetna om sitt
beroende av Gud. De är medvetna om sin sårbarhet, men de vill ur sin utsatthet. Man skulle
också kunna beskriva dem med uttrycket ”Resisto Ergo Sum” De motstår utsattheten och
finner på råd. För att komma ur sin utsatthet söker de Jesus, och Jesus möter dem med sin
sårbarhet och helandet sker. Det vi har sett i asylpolitiken är att främst asylsökande och också
gömda har sökt sig till kyrkorna, och att kyrkor också har varit sammanhang där de, i alla fall
ibland, har funnit människor som har mött dem med sin sårbarhet. Sedan har vi inte aning om
hur många ”gamla” svenskar som tack vare sitt engagemang i kyrkorna fått kontakt med
nyanlända svenskar.
Jag påminner om Svenska Kyrkans fortsatta arbete för ”Integration i praktiken.”492
Slutsats:
Hur kan då utsattheten undvikas? Det kan tyckas självklart:
Genom att erkänna att sårbarhet är ett mänskligt livsvillkor.
Genom att alla tar på sitt ansvar att söka sig ut ur utsatthet och
genom att inte utsätta andra för förtryck.
Uttrycket ”Resisto Ergo Sum” hjälper till att belysa frågeställningen.
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”Jag motstår, alltså är jag till.” Det handlar om att motstå förtryck, både för egen och andras
skull.
Jag fortsätter att fråga:
Är det verkligen mer moderlighet som behövs?
Är det inte mer ömsesidighet?
Jag konstaterade i början av min uppsats: ”Jag förstår att faderskap, vänskap, kärleken mellan
två älskande, också skulle kunna vara starka bilder att belysa svensk asylpolitik, och jag
kommer i viss mån in på dem.”
Nu kommer jag in på den ömsesidiga kärleken mellan två älskande. Jag prövar den bilden på
berättelsen om den kanaaneiska kvinnan och Jesus.
Det är intressant i berättelsen om den kanaaneiska kvinnan, att Jesus till att börja med
uttrycker sig som den hemmavarande brodern: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de
förlorade fåren av Israels folk.” 493 Skillnaden är att han själv väljer att tala med kvinnan, att
han väljer att vara kvar i ”friktionsytan”, och fortsätta samtalet, även om han gör det med en
karikatyr. I bibeltolkningen tog jag upp hur han ändå kanske också erkände sin likhet med
kvinnan, att till synes olika ”förlorade” var beroende av dem båda, och att de båda ställde sina
liv till förfogande för dessa förlorade. Så menade jag att både Jesus och den kanaaneiska
kvinnan ändå var i kärlekens tjänst och kunde känna igen det hos varandra.
Båda hade tagit på sig kravet att hjälpa de förlorade. De kunde känna igen kärleken och tron
hos varandra och helandet kunde ske. Jesus kunde känna igen, både att uppdraget var större,
och att det goda, han hade att dela, räckte längre än han från början hade insett. Från början
hade han nog mest uppfattat kvinnan som börda, men så småningom ser han hur hon också
visar honom på nya möjligheter. För kvinnans del var det kanske tvärtom. Hon var övertygad
om att mötet med Jesus var den enda möjligheten för att hennes dotter skulle kunna helas.
Kvinnan höll fast vid att Jesus var denna möjlighet, även om hon förmodligen också upplevde
bördan i att inte genast bli förstådd och mottagen. Utifrån deras olika utgångspunkter
uppfattar jag ändå att båda tog på sitt ansvar att kärleken skulle få segra. Är det så att jag har
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för ensidigt betonat ena partens ansvar, oss som sedan länge har haft Sverige som vårt
hemland?
Det är viktigt att vi tar vår del av ansvaret för att kärleken ska segra, men vi kan inte göra det
ensidigt. Det kunde vare sig kvinnan eller Jesus göra heller. När Jesus sedan ska beskriva
detta beroende av honom, som kvinnorna redan kände till, så beskriver han sig själv som en
hönsmamma och oss som kycklingarna. I asylpolitiken eller egentligen i samhällsdebatten i
stort, så är detta vårt mänskliga beroende av Gud, egentligen väldigt undanskymt. Vi uttrycker
sällan, att vi skulle leva i tacksamhet till Gud för att vi av nåd har ett land att leva i. Men en
dag, så kommer jag i samspråk med Naili El Duardi. Naili är en tunisier som driver en
servering, där jag är stamgäst. Jag hör honom säga att vi har fått våra liv till låns av Gud, att
göra det vi kan för varandra den stund vi har på jorden.
När Jesus talar om sig som hönsmamma, säger han egentligen att alla behöver moderlighet.
I bibeltexten uttrycker han att människor väljer bort att vara beroende av Gud. Jag menar att
det i förlängning innebär att vi tror att vi kan välja bort också att vara beroende av varandra.
Martin Lönnebo menar tvärtom: ”I den värld du lever skall du själv vara skuggande vingar för
människor och djur, växter och allt skapat. Du skall inte utesluta någon från din
barmhärtighet. Och du skall leva i ödmjukhet . Detta är dina särskilda uppgifter på jorden.” 494
Sallie McFague skulle hålla med.
För mig har berättelsen om mötet mellan den kanaaneiska kvinnan och Jesus blivit min
viktigaste lampa. För mig belyser deras möte allra bäst möjligheterna i mötet mellan oss som
är bofasta här och de som kommer till oss. Gång på gång återkommer jag till den berättelsen
och tolkar den varv på varv. Nu kommer det yttersta varvet av dessa tolkningar i den här
uppsatsen.
Jag har tolkat berättelsen om mötet mellan den kanaaneiska kvinnan och Jesus också utifrån
begreppet asymmetri. Jag tror att vi i Sverige ofta har önskat att det finns mer jämbördighet
oss emellan än vad som faktiskt är fallet, medan förhållandena människor emellan är mer
asymmetriska än vad vi oftast tror.
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Jag har försökt belysa svårigheten att leva i ömsesidighet med varandra i en asymmetrisk
relation, men också vilka möjligheter det rymmer om vi ändå söker ömsesidigheten.
Den kanaaneiska kvinnan söker sig till Jesus för att hon vet att mötet med honom i sårbarhet
är hennes dotters möjlighet. Till en början verkar det som om mötet enbart är till för den
demonbesatta dotterns skull. Förhållanden mellan alla tre är i det yttre asymmetriska, den
sjuka dottern i förhållande till sin mamma, den kanaaneiska kvinnan i förhållande till Jesus.
Den kanaaneiska kvinnan söker ändå upp Jesus. De möts. På samma sätt kommer
asylsökande till oss för de också vet att mötet med oss i sårbarhet är deras möjlighet. Frågan
är bara om vi förstår att det också är vår möjlighet att vara närvarande med dem i sårbarhet?
Även om relationen mellan den kanaaneiska kvinnan och Jesus är asymmetrisk, och även om
Jesus nästan tappar balansen mellan att motstå utsattheten för ”de förlorade fåren av Israels
hus” och välja sårbarheten tillsammans med den kanaaneiska kvinnan och hennes dotter, så är
Jesus och kvinnan ändå kvar i sårbarheten. Det är ingen enkel sak vare sig för dem, men de
förblir i dialog med varandra. Jag menar att det också finns ömsesidighet dem emellan. Jag
har frågat mig om deras möte är som en Höga Visa mellan två hårt ansträngda herde- och
föräldragestalter. Kvinnan framhärdar i sin bön och hon förmår belysa hur mycket
vidsträcktare räddningen är än Jesus från början hade föreställt sig. Jesus erkänner hennes tro
och de blir alla räddade. Så menar jag att när vi förblir i dialog med de asylsökande så förstår
vi också att våra möjligheter att leva tillsammans är mycket vidsträcktare än vad vi från
början hade föreställt oss.
Detta att förbli i dialog med de asylsökande handlar om att hålla ut i att leva i ömsesidighet.
Jag uppfattar att det också finns en aspekt av moderskap eller faderskap i detta, att inte ge
upp, så som den kanaaneiska kvinnan inte gav upp om möjligheten att hennes dotter skulle bli
räddad.
Jag menar på samma sätt att det är avgörande för oss att vi möts, vi som uppfattar att vi har
hemortsrätt i Sverige och de som kommer till oss. Det är själva mötet som är avgörande och
att vi uthålligt är närvarande med varandra i sårbarhet. Eftersom förhållandena oftast till en
början är asymmetriska, mellan oss som är bofasta här och dem som kommer till oss, så
passar det att säga att det behövs moderlighet eller faderlighet i förhållande till dem som
kommer.
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Det som är mycket intressant i berättelsen om den kanaaneiska kvinnan och Jesus, är att det
till slut är kvinnan som upplyser Jesus. Vi uppfattar till en början att förhållandet är
asymmetriskt på det sättet att det är Jesus som har övertaget. Så uppfattar också Jesus det.
Men till slut är det kvinnan som upplyser Jesus. Jag tänker också att de som kommer till oss
är de som kan upplysa oss om hur vidsträckt Guds räddning är. Då är förhållandet
asymmetriskt, men tvärtom mot hur det var från början. Jag påminner om Marias lovsång.
”Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.” 495 I den
bibeltexten vändes också asymmetrin upp och ner, men bestod. Berättelsen om den
kanaaneiska kvinnan och Jesus slutar inte i asymmetri utan i det ömsesidiga erkännandet.
Till slut är den asymmetrin, som fanns i de yttre föreställningarna upphävd.
Slutsats:
Liksom den kanaaneiska kvinnan och Jesus, befinner vi oss i ett samhälleligt landskap som
präglas av yttre föreställningar, där den ene är mer värd än den andre.
Jag tänker att vi som människor också har gjort dessa yttre föreställningar till våra, men att vi
också kan mötas i ömsesidig kärlek och bearbeta dessa föreställningar till dess att vi förstår att
vi är människor som behöver varandra och kan vara varandra till hjälp. Till slut upphävs den
yttre asymmetrin.
Den ömsesidiga kärleken är också ett av svaren på den fråga jag ställde om styrka.
Vad kan man säga om styrkan hos asylsökande? Hos dem som hjälper asylsökande?
Kombinationen av deras styrkor?
Vem ger vem styrka? Vilken styrka utvinns ur själva situationen?
När vi söker ömsesidigheten också i dessa asymmetriska förhållanden:
Skulle man kunna uttrycka att vi är profetiska i förhållande till vårt samhälle
genom själva våra liv och vårt handlande?
Om jag dessutom reflekterar över varför vi handlar som vi gör,
kan jag på det sättet också med ord verka profetiskt i vårt samhälle?
Man skulle kunna beskriva vårt samhälle så att vi dels har varit tvetydiga i vår moderlighet
men också värjt oss mot moderligheten och istället mött de asylsökande på ett restriktivt sätt.
När Migrationsverkets budgetutrymme är slut och det inte längre finns plats på
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flyktingförlängningarna, när integrationen av de nya svenskarna inte har lyckats, då uppfattar
de ledande politikerna de asylsökande som en börda och inte som en möjlighet. Upplevelsen
är att vi inte vill ge avkall på det som vi uppfattar som vårt, och det ges sällan tillfälle till det
bebådelseunder som jag uppfattar att integration innerst inne handlar om.
Kanske Påskuppropet var som ett bebådelseunder?
Påskuppropet gav röst åt en växande opinion, som menade att vår asylpolitik var för restriktiv
och därmed blev inhuman. Kanske var det mer en profetisk röst, än rösten av en mamma?
Profeter avslöjar omänskligheten i sina samhällen och visar på Guds möjligheter för
människorna. Jesus själv liknar sig vid en hönsmamma, som vill samla sina kycklingar, för att
ge dem sin kärlek. Jesus avslöjar oss när vi inte vill vara beroende av honom som kycklingar
är beroende av sin mamma.
Kanske Påskuppropet ändå belyste hur beroende vi är av varandra för att skapa ett gott
samhälle? Och att detta också uttrycks i begreppet moderskap?
Var de asylsökande och gömda som ängeln Gabriel, som sa att vi hade ”funnit nåd hos
Gud”?496 De som hade misslyckats i asylprocessen, frågade oftast istället: Finns det nåd för
oss hos er? Ville vi, som var bofasta här, söka rätten att få asyl tillsammans med dem som
hade kommit hit? Det är en annan fråga än ängeln Gabriels, men ändå uppfattade jag att
många av oss bejakade den frågan. Därmed lät vi en process påbörjas och det var som en
bebådelse. Denna rörelse blev ett kollektivt Resisto Ergo Sum ”Vi motstår, alltså finns vi till”
för de asylsökande och de som vistades här illlegalt, men också för vårt samhälle. Ett slags
moderskap påbörjades. En skapelseprocess där vi medskapade varandra. Kanske bådas
moderskap? ”Moderskap tvingar oss att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatthet
möts.”497 Rörelsen växte sig så stark att den kunde göra sig gällande i budgetförhandlingarna
2005 och driva igenom en tillfällig lag, som gav först och främst barnfamiljer större
möjligheter att få uppehållstillstånd.
En av initiativtagarna till Påskuppropet var förre ärkebiskop KG Hammar. I sitt julbudskap
2004 skrev han så här: ”Det verkliga samhällsintresset måste vara, att vi samhällets
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medborgare orkar tänka längre än våra egna fördelar, och att vi orkar känna medkänsla och
vågar handla solidariskt med den som är utsatt.
Vad sker med dig och mig om vi tvingas lära oss blunda för barns behov för att orka gå
vidare? Vad händer med vårt Sverige? Kollapsar det inte utan medkänsla?” 498
Jag uppfattar att det är detta vi får fortsätta att göra genom hela integrationsprocessen, för att
kunna leva sårbara med varandra. På det sättet kan vi bli till hjälp och glädje för varandra och
vara med och skapa och vidmakthålla människovärdiga samhällen. Jag uppfattar att vi finner
och utforskar Guds nåd tillsammans, kanske som Maria?
Jag uppfattar att, bebådelsen handlar om att bereda rum för att Guds rike ska förkroppsligas i
världen. Jag uppfattar att vi kan vara till hjälp genom att bereda rum, både faktiska rum och
mötesplatser, till exempel i våra kyrkor. På dessa mötesplatser kan vi hjälpa varandra till
tankeutrymme och handlingsalternativ. Men det är också rum, där vi kan påminna varandra
om Guds närvaro, så som Maria blev påmind om Guds närvaro i sin sårbarhet. Liksom jag
tänker på Resisto Ergo Sum som kollektivt, ”Vi motstår, alltså är vi till”, så tänker jag på
ängeln Gabriels ord kollektivt: ”Helig Ande ska komma över er, och den Högstes kraft skall
vila över er.” 499
Nu kommer jag in på ytterligare en bild: vänskap
Sallie McFague belyser behovet av vänskap människor emellan och gästfrihet. Det handlar
också om att bereda mötesplatser och vara där som människor som man kan reflektera
tillsammans med, hur man kan gå vidare i asylprocessen, men också i livet.
Sallie McFague belyser också glädjen i gästfriheten, själva glädjen i att rollerna kan växla
mellan att vara värd och att vara gäst. Den lampan belyser också bristen på jämbördighet
mellan oss och asylsökande. De flesta av oss som är födda här i Sverige har svårt att föreställa
oss att vi någon gång skulle behöva vara på flykt i ett annat land och behöva söka asyl där. De
bland oss som en gång har sökt uppehållstillstånd här, och sedan fått det, lever som ”sårade
helare”. De vet hur det är att leva utan hemortsrätt och är mer benägna till gästfrihet i sina
hem. De har fått rum i vårt samhälle. Nu skapar några av dem rum för flera.
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De profeter jag har mött i det här arbetet är de författare och Lena Cronqvist som har
bearbetat sina erfarenheter av livet.
Lena Cronqvist belyser med sitt konstnärskap behovet av bearbetning. Hon ställs inför
begreppet moderskap, sitt eget och sin mammas, och också samhällets förväntningar på
moderskap. Så bearbetar hon föreställningar om och erfarenheter av moderskap. Hon skriver
så här: ”Jag försöker arbeta på mytens baksida med verkligheten som jag upplever den, arbeta
i mytens sprickor, redovisa min ambivalens i den gamla kvinnorollen . . .” 500
Det är också detta jag har velat göra i förhållande till svensk asylpolitik.
För mig kastar Lena Cronqvists konstnärskap ljus på samhällsdebatten om asylfrågor. Jag
önskar att vi på samma utlämnade sätt skulle våga bearbeta vårt samhälles ambivalens inför
dem som söker asyl, och se hur vi alla kan vara både börda och möjlighet för varandra.
Nina Weibull tolkar Lena Cronqvists konstnärskap. Nina Weibull belyser hur Lena
Cronqvists bearbetande blev en ”rik, men riskabel källa till skapande.” 501 För Lena Cronqvist
är närvaron i sin egen sårbarhet ingen enkel sak, men hennes möjlighet. Jag önskar att vi
också i högre grad skulle våga oss på detta riskabla bearbetande. Det skulle kunna bli till en
rik källa till skapande för oss tillsammans, vi som uppfattar att vi har hemortsrätt här och de
som kommer till oss. Min önskan är att vi tillsammans skulle kunna skapa ett
människovärdigare och människovänligare samhälle för oss alla.

Moderskap har att göra med att bereda rum för en skapelseprocess.
Moderskap har också med kroppslighet att göra.
Vad kan aspekten kroppslighet kasta för ljus på svensk asylpolitik och på oss som hjälper?
Det allra tydligast svaret på den frågeställning kommer att handla om apati, främst barn som
blev apatiska, men också vuxna. Det intressanta är att när jag kommer in på denna fråga,
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möter jag människor i deras styrka Resisto Ergo Sum ”Jag motstår, alltså är jag till.” och i
deras svaghet, deras sjukdom och apati.
Alltså finns i detta avsnitt också resonemang kring frågorna:
Vad kan man säga om styrkan hos asylsökande? Hos dem som hjälper asylsökande?
Kombinationen av deras styrkor?
Vem ger vem styrka? Vilken styrka utvinns ur själva situationen?
En av de konstnärliga lamporna jag har använt är Sara Lidmans gestaltning av sin mamma i
romangestalten Rönnog, i romanen Lifsens rot. Kirsten Grønlien Zetterqvists läsning av
Rönnog riktar in lampan på kvinnoblivandet. Kirsten Grønlien Zetterqvist i sin tur använder
sig av uttrycket Resisto Ergo Sum: ”Jag motstår, alltså är jag till.”, som lampa. Detta uttryck
har Kirsten Grønlien Zetterqvist hämtat från Ann-Louise Eriksson. Med hjälp av uttrycket
Resisto Ergo Sum belyser Kirsten Grønlien Zetterqvist Rönnogs utveckling som kvinna och
mor. Rönnog motstår de männens föreställningar som vill begränsa hur kvinnoliv kan och ska
utformas. Jag uppfattar att Resisto Ergo Sum handlar om kärlek till sig själv. Jag kopplar ihop
denna kärlek till sig själv med Sallie McFagues förståelse av frälsning. Frälsningsverket
handlar om att ta till sig kärleken till sig själv, så att man också kan älska
Jag har fört resonemang om Rönnog med hjälp av uttrycket ”Resisto Ergo Sum” – jag
motstår alltså är jag till. Rönnog gifter sig in i ett sammanhang som hon upplever förljuget.
Orden mister sitt värde. Rönnog kommer att uttrycka sig mer med handling när hon ställer i
ordning sitt hem, sköter det och har makt över det. Så länge hon har handlingsutrymme att
skapa bryter inte hennes motståndskraft mot patriarkatet ner henne.
Det som hände Rönnog, var att hon hamnade i en situation där hennes utsatthet som kvinna
uppenbarades för henne. När hon instinktivt motstod denna utsatthet, blev hon sin egen
motståndare. Hon kunde inte länge amma sitt barn, eftersom hon blev sin och inte hade någon
mjölk åt sitt barn. Hon reagerade som det kroppssubjekt hon var. Hennes egen kropp uttryckte
motståndet mot utsattheten. ”Motståndet får för stort utrymme och blir därför en nedbrytande
kraft.” 502 Men Rönnog förmår ändå att kämpa och till slut uppfattar jag att hon vinner
kampen för sitt eget liv och därmed kan kärleken åter igen få flöda också till de andra.
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I Rönnogs fall blir det riskabla bearbetandet av kvinnorollen till en källa till skapande.
Slutsats beträffande styrka:
När berättelsen om Rönnog belyses med uttrycket Resisto Ergo Sum framträder en väldig
styrka. Jag känner igen denna väldiga styrka hos många asylsökande.
När jag låter uttrycket Resisto Ergo Sum belysa asylpolitiken finner jag att alla de vuxna
asylsökande jag känner lever efter ett: Resisto Ergo Sum. De har motstått andras
föreställningar hur de ska leva sina liv och därför gett sig av på flykt för att få kunna utforma
sina liv i frihet. De asylsökande, som tvingas kämpa för sina uppehållstillstånd här, kan
uppleva att det inte finns något handlingsutrymme för dem. Den upplevelsen kan göra dem till
sina egna fiender om deras kroppar säger ifrån. De kan bli sjuka fysiskt och /eller fysiskt, eller
i värsta fall apatiska. Berättelserna om detta blev en lampa för oss i samhället. Vill vi ha ett
samhälle där människor far så illa, på grund av vår asylpolitik?
Jag undrar, om det är något liknande som hände romangestalten Rönnog, som händer dem
som blir apatiska, både de vuxna och barnen. Jag berättade om Daniel, en vuxen man som
blev apatisk efter att ha fått avslag på sin ansökan om asyl. Sanna Vestin resonerar kring
begreppet värde. Tillmäter vi dessa människor, vars asylansökningar vi underkänner, något
värde? I Daniels fall hade han använt sitt Resisto Ergo Sum till att vägra strida i sitt hemland
och låta bli at döda människor. Han hade erkänt andra människors värde, deras rätt till att leva
och var därmed själv tvungen att fly. Nu erkänns inte hans asylskäl. Han har skyddat andra
människors liv. Nu får han inget skydd. Det finns inget handlingsutrymme kvar. Han blir
apatisk.
Och barnen som uppfattar att föräldrarna inte länge mäktar som föräldrar. De kan också
uttrycka detta med att bli apatiska. Det finns inget handlingsutrymme längre. ”De söker asyl i
sjukdomen.”503
I svensk asylpolitik blev detta oerhört provocerande. Dåvarande Migrationsminister Barbro
Holmberg uttryckte en rädsla, att barn i familjer som riskerade att utvisas kom att bli apatiska
som i en epidemi, om någon familj skulle få uppehållstillstånd på grund av sitt apatiska barn.
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KG Hammar uttryckte det en del av allmänna opinionen menade: det är omänskligt att barn
ska bli apatiska på grund av vår asylpolitik. Särskilt det barnen uttryckte genom sina apatiska
kroppar kom att få stor betydelse i den svenska debatten och också hur opinionen växte för
en humanare asylpolitik. De apatiska barnen åskådliggjorde svensk asylpolitik när den är som
sämst, och fler ville bli barnens hjälpare. Opinionen för en humanare asylpolitik växte och
politiken förändrades, i alla fall tillfälligt, i och med den tillfälliga lagen.
Slutsats:
På något sätt kan svagheten hos de asylsökande som drabbats av apati, väcka vår styrka.
Likaväl, som jag uppfattar att vi som har personlig kontakt med asylsökande också blir
inspirerade av de asylsökandes styrka. Som jag tidigare nämnt tror jag att det är den
ömsesidiga kärleken som ger oss styrka i det långa loppet.
Nu kommer jag tillbaka till kroppsligheten:
När jag försökte mig på tolkningen av Höga Visan och svenska asylpolitik, var jag inne på att
våra beslutsfattare sitter kvar i det ”rum” som vi uppfattar som vårt eget, bakom skrivbord. På
de skrivborden ligger redan gamla beslut. Beslutsfattarna använder de besluten som mall när
de ska fatta nya beslut. I värsta fall får stereotypa föreställningar fäste: Det händer att, när
beslutsfattare har hört många likartade berättelser bestämmer de sig: de här personerna ljuger.
Föreställningen kan bli att det är vi gamla svenskar som är utsatta för dem som söker asyl i
Sverige, och inte tvärtom. Jag påminner om Cristina Grenholms ord: ”Moderskap tvingar oss
att konfrontera den punkt där sårbarhet och utsatt möts.”504 En mor eller far behöver ta itu
med den situationen som uppstår, om de uppfattar att deras barn försöker utnyttja dem, så att
de inte blir kvar i utsatthet eller istället utsätter barnet. Föräldrarna behöver kunna leva i
sårbarhet med barnet, så att föräldrar och barn kan älska varandra. Om det föräldraskapet
rådde på Migrationsverket, skulle upplevelsen att ha blivit lurad av en, inte bli till en schablon
som gäller flera.
Möten mellan Migrationsverkets tjänstemän och de asylsökande kan äga rum på detta vis:
Människorna berättar om förföljelse av olika slag. En del berättar om förföljelser som redan
har drabbat dem. De känner av det i sina kroppar. De berättar som kroppssubjekt om traumat.
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Det ingår inte beslutsfattarna uppgift att bearbeta det traumat utan att ta ställning till det som
faktiskt kan hända om de som söker asyl återvänder. De asylsökande sitter på ena sidan
skrivbordet med sina kroppsliga erfarenheter. På andra sidan skrivbordet sitter beslutsfattare
och ska försöka göra sannolikhetsbedömningar om de som söker asyl har tillräckligt
välgrundad fruktan för att bli utsatt för förföljelse på nytt om de skulle återvända till sitt
hemland.
De kroppsliga erfarenheterna ska också helst vara dokumenterade för att man ska bli trodd.
Min slutsats blir:
Ojämnlikheten och asymmetrin är påtaglig. Det vill verkligen till att tjänstemännen är
närvarande i sårbarhet för att de asylsökande inte på nytt ska uppfatta sig utsatta.
Jag uppfattar en tendens hos tjänstemännen att avskärma sig som de kroppssubjekt de är.
Är det för att bibehålla ett slags styrka?
Eva Norström, forskare om asylprocessen, menar:
”- Migrationsverket har för lite resurser. Personalen är utsatt och får för lite stöd i sitt många
gånger livsavgörande arbete. Den arbetar som i ett slutet rum och börjar då kanske bekräfta
varandras mindre bra attityder.” Eva Norström menar också att det är den restriktiva
flyktingpolitiken som är grundproblemet.505
Frågan om kroppsligheten kastar ljus över ojämnlikheten oss emellan. De asylsökande som
far illa fysiskt och psykiskt kan inte avskärma sig från detta, utan är i asylprocessen som de
kroppssubjekt de är. De tjänstemän som möter de asylsökande kan i alla fall i yttre måtto,
avskärma sig som de kroppssubjekt de är.
Karikatyren av hönsmammor som tar sig an asylsökande uttrycker att vi med våra kroppar
visar på att vi tar oss an asylsökande. Jag vet att det ibland är fallet med mig. Jag använder
kroppsspråket när orden inte räcker till, både för att situationen ibland är så svår och för att vi
också ibland saknar ett gemensamt talspråk.
Kroppsligheten finns också med i den praktiska gästfriheten, i att upprätthålla mötesplatser.
505
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Kroppsligheten finns också med i att följa med till Migrationsverk, advokater, Förvaret: den
låsta del av Migrationsverket, där de vistas, som polisen har tagit, för att de ska utvisas.
Frågeställningen blir: Vem är uppmärksam på de utifrån kommande hoten?
Hur tas denna uppmärksamhet emot i asylpolitiken?
I denna uppsats har jag uppmärksammat flera olika slags hot. Först försöker jag sammanföra
dessa hot, och sedan urskilja de hot som specifikt har att göra med asylpolitik, för att sedan
försöka se hur de olika hoten hör ihop.
Jag börjar med Olof Gustaf Hedström på Betelskeppet John Wesley. Han varnade
människorna så att de skulle ”undfly den tillkommande vreden”. Jag tror att han tänkte sig
hotet först och främst i andliga termer, att leva ett ogudaktigt liv. I hans starkt dualistiska
världsbild, gällde de att avhålla sig från det ogudaktiga, som sådant uppfattades skådespel,
alkohol. De var markörer för det ogudaktiga i tillvaron. Men egentligen är
frälsningsupplevelsen en starkt omdanande upplevelse i hans liv. Han var en ”sårad helare”
som hade känt av ogudaktigheten i tillvaron, i en livsstil som han egentligen hade velat ta
avstånd ifrån. Han fann sin frälsare och sin glädje i livet, och han ville förmedla denna glädje
och tillförsikt till Gud till alla dem som han mötte. Han var besjälad av denna längtan att möta
människor och därmed också hjälpa dem att ”undfly den tillkommande vreden”. Likaväl
som glädje, finns ett starkt allvar och nit hos Olof Gustaf Hedström. Jag har tidigare skrivit att
jag inte tror att Olof Gustaf Hedström skulle ha blivit karikerad som en hönsmamma, men
likväl kommer han som själasörjare i ett asymmetriskt förhållande till dem som anförtror sig
till honom. Jenny Lind uppfattar att hon måste sluta som skådespelerska om hon ska kunna
leva ett gudaktigt liv. Jag tänker att denna berättelse är ett varnande exempel för oss som tar
oss an människor, att det måste ges frihet att utforma sitt liv och sin världsbild.
Ett liknande allvar och nit möter jag hos Sallie McFague. Hon uppfattar hotet om världens
undergång eller allvarliga förstörelse i en kärnvapenkatastrof. När Sallie McFague talar om
frälsning avser hon inte enskilda individer utan hela jordens överlevnad. Hon griper sig an det
teologiska arbetet att utforma gudsbilder för att uppmuntra oss alla att ta del av
frälsningsverket av hela världen, egentligen för att om möjligt eliminera ”den tillkommande
vreden”.
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På samma sätt möter jag allvar och nit hos Rönnog. Hon förstår redan som barn hur hotat ett
kvinnoliv är: Hon kan bli med barn med fel man och vid fel tillfälle. Hennes kusin blir med
barn och tar livet av sig eftersom hon inte ser några möjligheter för sig och sitt foster.
Rönnog fick en bror som hon älskade, men som inte kunde leva vidare. Hon uttryckte ömhet
och glädje för sin utvecklingsstörde lillebror. Hennes far å sin sida utryckte hur meningslöst
det var. Rönnogs lillebror dog i hennes armar. Det fadern uttryckte var att det fanns inget
möjligt gott kvinnoliv.
Dessa hot mot sitt kvinnoliv motsätter sig Rönnog, och genom att genomgående utforska vad
som hotar henne och stå emot det, menar jag att hon till slut och sistone vinner sitt kvinnoliv,
sin självständighet och sin integritet, på ett sådant sätt att hon också kan uttrycka kärlek för
det ofullgångna foster som dog i kampen.
Lena Cronqvist undersöker i sina bilder också hoten mot kvinnors liv, också mot sitt eget
kvinnoliv. Medan hon skapar sina bilder och därmed bearbetar hoten förändras de. Det som
också hände för Rönnog, att hon så småningom inte längre uppfattade sin svärmor som ett
hot, hände också för Lena Cronqvist. När hon väl i sitt skapande har bearbetat relationen till
sin egen mamma har relationen förändrats. Jag uppfattar att det finns frihet men också närhet.
KG Hammar uttryckte ytterligare en hotbild i sitt julbrev:
”Men den fråga vi måste ställa oss är denna: vad händer med oss, om vi låter barn fara illa?
Det verkliga samhällsintresset måste vara, att vi samhällets medborgare orkar tänka längre än
till egna fördelar, att vi orkar känna medkänsla och vågar handla solidariskt med den som är
utsatt. Vad sker med dig och mig om vi tvingas lära oss att blunda för barns behov för att orka
gå vidare? Vad händer med vårt Sverige? Kollapsar det inte utan medkänsla?” 506
Cristina Grenholm visar på hotet att schablonerna om moderlighet bara lever vidare
obearbetade. Svaret är att bearbeta schablonerna, skapa sig tankeutrymme och därmed få
tillgång till nya handlingsalternativ.
De asylsökande som kommer till oss hävdar att de en gång eller flera gånger redan har flytt
vreden, och nu vill de helst av allt undfly att den vreden, åter igen skall bli den tillkommande
506
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vreden. Och här befinner vi ”gamla svenskar” oss och ska avgöra hur faktiska dessa hotbilder
är.
Vi, som kommer nära några asylsökande, får höra deras berättelser gång på gång. Vi sätter oss
in i deras historia och för oss blir det mycket märkligt, när deras asylskäl inte tas på allvar.
Då uppfattar vi att hoten också kommer från vårt eget Migrationsverk. Främst är det förstås de
asylsökande själva som är uppmärksamma på hoten både i sina egna hemländer och från
Migrationsverket. Men när vi som hjälper asylsökande uppfattar att deras upplevelse av
välgrundad fruktan inte tas på allvar, då kan moderligheten på nytt bli aktiverad hos en del av
oss.
Det kan till exempel innebära att uppmuntra att överklaga igen, att inte ge upp i asylprocessen
förrän alla möjligheter verkligen är uttömda.
Hur hänger då dessa olika hot ihop? Handlar det om frälsningen?
KG Hammar för ihop några av hoten: om inte vi kan hjälpa de hotade barnen blir det till ett
hot mot vår egen civilisation. Jag håller med honom. Jag tror att dessa olika hot mot våra liv
hör ihop. Jag håller med Sallie McFague i sin bild av Gud som mor, som är glad över dem
som finns och vill att alla ska komma till sin rätt. För att detta ska förverkligas ser hon
modern som domare som skipar rättvisa, så att vi fördelar resurserna så att de räcker till alla.
En mor som påminner om fadern i liknelsen om den förlorade sonen.
Ett allvarligt hot skulle vara att asylrätten urholkades så, att vi till den grad förskansade oss i
fästningen Europa, att enbart de skulle komma, som redan var uttagna i FNs flyktingläger, det
vill säga kvotflyktingar och människor som kommer hit tack vare anknytning till
anhöriga. Människor som lider under förföljelse skulle få fly inom sina egna länder eller till
sina grannländer och klara sig bäst de kunde, och vi slapp konfronteras med dem och deras
berättelser.
Slutsats:
Att identifiera hot mot mänskligt liv och att människor kommer till sin rätt skulle i sådana fall
vara profetiskt, som Lena Cronqvist och hennes uttolkare Nina Weibull, som Sara Lidman
och hennes uttolkare Kirsten Grønlien Zetterqvist, som Cristina Grenholm i hennes teologiska
arbete. Att identifiera dessa hot och i synnerhet att bearbeta dem blir av avgörande betydelse i
142

detta Sverige som nu präglas av utanförskap, både för människor som nyss kommit till
Sverige och för människor som uppfattar ett hot från de människor som fått hemortsrätt i
Sverige.
Frälsning blir i den här förståelsen något i många skikt.
För den asylsökande: att undfly vreden att vara tvingad att återvända till sitt hemland och sina
gamla förföljare. De asylsökande jag har mött identifierar också Gud som sin frälsare vad
gäller detta, att Gud vill deras liv och deras välgång. Frågan till oss blir: deltar vi i Guds
frälsningsverk, också vad gäller detta?
Frälsning och att undfly den kommande vreden handlar då också om att mogna som
människa, att få ta till sig sitt liv, att inte leva under andras tvång. Vi kanske också skulle tala
om det som helgelse, en lång process att identifiera vad som förkrymper oss. Detta har också
med integration av nya svenskar att göra. Det märkliga med Maria i bebådelseberättelsen är ju
att så ung som hon är, så låter hon sig inte förkrympas.
Frågeställningarna:
I vad mån kan människor som hjälper hindra utveckling, växt, att någon blir flygfärdig?
Finns det någon utveckling för hjälpare?
I vad mån kan hjälpare bidra till utveckling, växt, att någon blir ”flygfärdig för det svenska
samhället”?
I vad mån handlar det om de asylsökandes egen utveckling?
Man kan hindra någon annans utveckling genom att vara som karikatyren av hönsmamman:
överbeskyddande och ängslig. Det finns till och med en kvävningsrisk. Det kan också vara så
att man utnyttjar någon för sin egen skull. Man dominerar en person. Det jag tycker mig ha
lagt märke till är det självklara: att asylsökande likaväl som andra människor rör sig bort från
dem som inte är dem till hjälp, så vitt det är möjligt för dem. Jag har dess värre också mött
människor som lever under hot från människor som säger sig vara deras hjälpare.
Det tvetydiga i det svenska samhällets asylmottagande kan göra människor besvikna, och att
de så att säga kommer av sig, i sin integration i det svenska samhället. Där uppfattar jag att
moderligheten behövs, att uppmuntra att försöka igen.
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Slutsats:
De författare och teologer jag har använt mig av, liksom Lena Cronqvist, visar alla på att
flygfärdig, det måste man bli själv. För att bli det måste människan ha utrymme att skapa. Om
jag ser på oss som hjälper asylsökande, så skulle det bästa man skulle kunna säga om oss,
vara att vi bidrog till detta utrymme att skapa, att själv bli flygfärdig i det svenska samhället.
Som jag tidigare har skrivit är Resisto Ergo Sum karaktäristiskt för dem som är asylsökande.
De är människor som har motstått och skapat sig utrymme. Men ibland är det också
människor som har farit mycket illa, och också nu far illa i den svenska asylprocessen. Det
behöver finnas trygghet, handlingsutrymme och utrymme för reflektion. Cristina Grenholm
skriver ”Vi medskapar varandra”. Att ge utrymme, men också finnas som en trofast
samtalspart tror jag är viktigt och utvecklar både den som blir hjälpt och den som hjälper.
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13 Sammanfattning: Närvaro i sårbarhet – vår möjlighet
Råder det brist på moderlighet i svensk asylpolitik? Det har varit min fråga i denna uppsats.
Jag kom snart underfund med att jag behövde olika lampor för att belysa denna frågeställning.
Att tolka bibeltexter blev ett slags lampor för mig. Min viktigaste lampa blev berättelsen i
Matt 15:21-28, om mötet mellan den kanaaneiska kvinnan och Jesus. Det jag har kommit
fram till genom att tolka den berättelsen är att vi behöver möten med varandra och därmed
med Gud och uthållig närvaro med varandra i sårbarhet.
I evangelisten Matteus gestaltning, präglades mötet mellan den kanaaneiska kvinnan och
Jesus, till en början av asymmetri. Likadant är det när vi som är bofasta i Sverige möter dem
som söker hemortsrätt här. Jesus uppfattades som mer värd än kvinnan, att han hade tillgång
till räddningen. Han trodde att det var han som skulle upplysa henne. Till slut är det hon som
upplyser honom om att räddningen är mycket mer vidsträckt än han från början hade föreställt
sig. Han låter sig upplysas av henne, och egentligen spelar inte den yttre asymmetrin någon
roll längre. Jesus väljer att vara närvarande med den kanaaneiska kvinnan i hennes och hennes
dotters sårbarhet och undret kan ske. Alla räddas.
Jag tror på samma sätt att det är avgörande, att möten kommer till stånd mellan dem som
kommer till Sverige och oss ”gamla” svenskar, och att vi är uthålligt närvarande med
varandra i sårbarhet. På det viset är vi med skapar ett samhälle där vi integreras med varandra.
Vi är med och räddar samhället till att vara människovärdigt och människovänligt.
Möten mellan oss som är bofasta här och de som kommer hit för att söka hemortsrätt präglas
ofta av asymmetri. Därför behövs det moderlighet och faderlighet, ömsesidigheten mellan
älskande, vänskap och gästfrihet, för att dessa möten ska komma till stånd och för att vi inte
ska ge upp om varandra. Också kärleken till oss själva behövs: Resisto Ergo Sum ”Jag
motstår, alltså är jag till” Vi behöver möta den kärleken hos människor som söker asyl i
Sverige, inte som ett hot mot oss, utan som en möjlighet. Likaså behöver vi också leva i den
kärleken till oss själva. Det är inte meningen att någon ska utnyttjas, vare sig vi eller de som
kommer. Vi behöver mötas i sårbarhet.
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”Även ni ska visa invandraren kärlek”507 lyser med ett klart sken. Integration mellan oss och
invandrare handlar om kärlek. Men bibeltexterna belyser att det också krävs bearbetning.
I denna text erbjuds ett redskap, tänk efter hur ni själva skulle vilja bli behandlade: ”ty ni har
själva varit invandrare i Egypten.” Jesus själv behövde bearbeta var gränserna för hans
omsorg går: Bara till ”de förlorade fåren av Israels hus”?508 I liknelsen om den förlorade
sonen behövde den hemmavarande sonen bearbeta sin egen sårbarhet: ”mig har du aldrig gett
ens en killing att festa på med mina vänner.”509 I dessa texter sker bearbetandet inte i
ensamhet. Den kanaaneiska kvinnan är i dialog med Jesus och fadern är i dialog med den
hemmavarande sonen. I bebådelseberättelsen är Maria i dialog med ängeln Gabriel och undret
får ske.
Denna nödvändiga bearbetning har mina andra lampor visat på: Lena Cronqvists bilder, och
alla de texter jag har läst. Vi är alla ”börda och möjlighet”510 för varandra. Det gäller att
uthålligt bearbeta och vara närvarande med sig själv och varandra i sårbarhet, för att
tillsammans utvinna möjligheterna.
Jag menar inte att mystifiera integration mellan oss och invandrare. Jag tänker att integration
handlar om gåva och arbete, ibland kanske bättre uttryckt som kamp. Men jag tänker också att
integration är Guds avsikt med oss, att vi ska ta vara på varandra och glädja varandra.
Min fråga blir: Är de asylsökande som ängeln Gabriel och säger att vi ”har funnit nåd hos
Gud”? 511 De som har misslyckats i asylprocessen, frågar oftast istället: Finns det nåd för mig
hos er? Vill vi som är bofasta här, söka rätten att söka asyl tillsammans med dem som
kommer? Om vi låter den processen påbörjas så uppfattar jag den som en bebådelse. Ett slags
moderskap påbörjas. Kanske bådas moderskap? ”Moderskap tvingar oss att konfrontera den
punkt där sårbarhet och utsatthet möts.” 512Att konfrontera denna punkt får vi fortsätta att göra
genom hela integrationsprocessen, för att kunna leva sårbara med varandra. På det sättet kan
vi bli till hjälp och glädje för varandra och vara med och skapa och vidmakthålla
människovärdiga samhällen. Jag uppfattar att vi finner och utforskar Guds nåd tillsammans.
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Tack
Först och främst tackar jag er, som söker er ut ur er utsatthet och flyr för att finna möjligheter
att leva människovärdiga liv. När vi möts i sårbarhet berikar ni oss.
Sedan tackar jag Sätunakyrkans församling. I min tjänst här har jag mött de asylsökande och
de gömda. I min tjänst har jag också fått tid att skriva denna uppsats.
Jag tackar dig, min handledare Jørgen Thaarup, för värdefulla synpunkter och boktips, och för
tålmodigt handledarskap.
Jag tackar dig, Mårten Castenfors, som lät mig använda Lena Cronqvists bilder ur ”Sveriges
Allmänna Konstförenings Årsbok 2003”. Jag hade aldrig kunnat komma fram till mina
slutsatser utan dessa bilder.
Jag tackar dig, Britt Donné, som tog dig tid att gå igenom hela uppsatsen tillsammans med
mig, och på det viset hjälpte mig att få uppsatsen färdig. Du har varit såsom en hönsmamma
som lägger sig på äggen för att de ska kunna kläckas. Jag tackar er, Helga Krook och Thomas
Kazen, för att ni också har tagit er tid att läsa uppsatsen och komma med värdefulla
synpunkter. Jag tackar dig också Helga, för din text: ”Jag är en mor.”
Jag tackar dig, Arne Ohlsson, för hjälp med inscanning av bilder.
Jag tackar er, Birgittasystrar på Djursholm. På ert gästhem, under era vingars skugga, har
större delen av denna uppsats tillkommit. Jag tackar dig, Björn Dahlström, för att du har hjälpt
mig att forsla böcker och dator fram och tillbaka till Djursholm gång på gång.
Jag tackar dig, Håkan Sandvik, som har samlat erfarenhet och kunskap hur man praktiskt ska
gå till väga när man bistår i asylprocessen och uthålligt bidrar med råd och dåd.
Jag tackar er också alla förebedjare, uppmuntrare, tillskyndare och pådrivare, inte minst min
egen mamma, Ingrid Johansson.
Märsta 080303
Ann-Marie Johansson
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UPPROPET STÖTTAS AV FLER
ORGANISATIONER

Se www.skr.org för förteckning

PÅSKUPPROPET
VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land
VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet
VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti”
åt alla dem som vägrats asyl i vårt land
VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt
som är värdigt ett humant rättssamhälle
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Sveriges Kristna Råd

172 99 Sundbyberg

Till
Riksdagens ledamöter

2005-09-05

Påskuppropets krav står fast
Käre riksdagsledamot,
i en av Sveriges största namninsamlingar någonsin har 157 000 personer ställt sig bakom vår och 64
andra organisationers vädjan om en ”amnesti” för dem som nu väntar på besked om asyl. Vi som lever
i trygghet i Sverige kan inte förstå den oro som dessa människor dagligen brottas med. Som folkvald
har du alla möjligheter att ge dem en trygg tillvaro och samtidigt bana väg för att den nya ordning som
riksdagen fattat beslut om ska bli så human och effektiv som är tänkt.
Sveriges Kristna Råd vill poängtera att Påskuppropet inte bara motiverats av vår humanitära omtanke
om de utländska medborgare som redan sökt asyl utan också om dem som kommer att ansöka i
framtiden. Vår förhoppning är att ett svenskt framtida tillståndsförfarande skall leda till individuella
bedömningar av utländska medborgares behov av skydd, uppehållstillstånd i övrigt samt
medborgarskap - utan lång väntan på beslut. Vi ställer därför vårt hopp till den reform av instans- och
processordning som kommer i mars 2006.
Vår uppfattning är att det svenska samhället måste vidta alla möjliga åtgärder för att skapa optimala
förutsättningar för att det framtida förfarandet når en sådan kvalité att såväl de sökande som den
svenska allmänheten kan känna tilltro till de fattade besluten.
Det allt för snabba inrättandet av Utlänningsnämnden 1992 och de ärendebalanser som då
överlämnades medförde, att nämnden aldrig gavs möjlighet att nå önskade handläggningstider och
kvalitetskrav. Dessa problem har kvarstått under nämndens 13-åriga existens.
Vi får inte göra om samma misstag en gång till!
Mot bakgrund av att den ändrade ordningen kommer att medföra initialt ökade kostnader om cirka 900
miljoner kronor årligen kommer vi inte ha råd till ytterligare reformer inom en överskådlig framtid.
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”Kostnaden” för ett nollställningsbeslut är därför, såväl ekonomiskt som avseende trovärdighet, ringa i
jämförelse med om en framtida process- och instansordning inte leder till ett prövningsförfarande som
vinner de sökandes och allmänhetens förtroende.
Vi har inte råd, varken av humanitära eller ekonomiska skäl, med ett misslyckande.
Vår förhoppning är därför att riksdagen ger stöd till motion 2004/05:Sf32.

För Sveriges Kristna Råd

Göran Zettergren
Ordförande
Missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan

Anders Arborelius
Vice ordförande
Biskop, Stockholms katolska stift

KG Hammar
Vice ordförande
Ärkebiskop, Svenska kyrkan

Tikhon Lundell
Vice ordförande
Präst, Serbisk-ortodoxa kyrkan

2

BILAGA 3

�������������������
av Sven Brus m.fl. (kd, fp, v, c, mp)
med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och
medborgarskapsärenden
Läs motion 2004/05:Sf32
Partinummer: kd-171
Motionsgrund
Proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och
medborgarskapsärenden
Händelser
Inlämnad: 2005-06-15
Bordläggning: 2005-06-16
Hänvisad: 2005-06-17
Förslagspunkter
Riksdagen beslutar om att anta en lag med följande lydelse: "Den som ansökt om
asyl senast ett år före det datum den nya instans- och processordningen i
utlännings- och medborgarskapsärenden träder i kraft och som en månad innan
det datum reformen börjar gälla vistas i Sverige utan att ha uppehållstillstånd och
ansöker om uppehållstillstånd senast dagen innan den nya instans- och
processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden träder i kraft, får
beviljas permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl: Detta gäller dock inte om
a) det föreligger allvarliga skäl att anta att utlänningen gjort sig skyldig till sådan
gärning som anges i artikel 1 F i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga
ställning, b) utlänningen här i riket dömts för strängare straff än sex månaders
fängelse eller det av tidigare utredning framgår att utlänningen dömts eller
skäligen kan misstänkas för brott som kan ge strängare straff än sex månaders
fängelse. Detta gäller ej fängelsestraff eller misstankar om brott begångna
utomlands som en följd av den förföljelse utlänningen åberopat för att söka asyl i
Sverige, c) utlänningen ej kunnat styrka sin identitet eller göra densamma
sannolik. Om det finns skäl till detta får i sådant fall ett tidsbegränsat uppehållsoch arbetstillstånd beviljas för högst ett års tid. Om utlänningen under den tiden
gjort vad som skäligen kan begäras för att styrka sin identitet får uppehållstillstånd
som avses i första stycket beviljas. d) utlänningen efter ansökan om asyl rest ut
från Sverige. Familjer med barn som drabbats av depressiv devitalisering får
beviljas uppehållstillstånd i enlighet med första stycket oaktat datum för ansökan
om asyl."
Betänkande: 2004/05:SfU17
Utskottets förslag: Avslag
Kammarens beslut: Avslag

Undertecknare
Sven Brus (kd)
Mauricio Rojas (fp)
Kalle Larsson (v)
Birgitta Carlsson (c)
Gustav Fridolin (mp)
Behandlas i betänkande
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Telefon: 08-786 40 00 (växel)

Frågor om riksdagen
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Om webbplatsen
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Sveriges Kristna Råd SKR ekumeniskt organ för kyrkorna i Sverige ekumenik Intranät | Webmail
Ange sökord

���

KONTAKTA OSS
Hem

Verksamhet

Fakta om SKR

Nyhetsbrev

Material

Frikyrkosamråd

Länkar

Kontakt

PRESS

SKR - hem

Nyhetsarkiv
PRESSRUM
Pressmeddelanden
Uttalanden/opinion
Remissyttranden

Ekumenisk morgonbön innan riksdagsomröstning om
amnesti

>> Mer om
Påskuppropet

SKRs arbetsgrupp för migration och integration inbjuder till en ekumenisk
morgonbön i Påskuppropets anda den 14 september. Samma dag ska
riksdagen rösta om amnestiförslaget. Platsen för morgonbönen är St. Clara
kyrka i Stockholm och tiden 8:30.
Alla som vill är efter morgonbönen välkomna att gå med till riksdagens
åhörarläktare.
"Vår närvaro på läktaren ska visa dem att vi bryr oss om vad som händer
med alla dessa människor som behöver skydd i vårt land nu, och att vi vill
att det nya systemet som ersätter Utlänningsnämnden ska ges en möjlighet
att lyckas" skriver arbetsgruppen i inbjudan.

Skriv ut

Tipsa om denna sida

Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige. Rådet har 27 medlemskyrkor. Dessa fördelar sig i fyra kyrkofamiljer
- den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. I Sveriges Kristna Råd möts kyrkorna till gemenskap, dialog och aktiviteter
inom områden som teologi, mission och samhälle.

Sveriges Kristna Råd | 172 99 Sundbyberg | Tel 08-453 68 00 | Fax 08-453 68 29 | www.skr.org | info(a)skr.org | webmaster(a)skr.org
flug.papper@skr.org
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Barnet i centrum eller Världens barn är också här
Julbudskap till regeringen
Snart är det jul. Julens berättelse om den fattiga familjen i Betlehem som inte fann rum i
härbärget utan födde sitt barn i ett stall når oss genom varuhusens julmusik, skolavslutningar,
julkonserter och gudstjänstbesök. Mer än tusen präster och predikanter håller just nu på med
sina förberedelser inför julpredikan i olika former. Jag vet att deras tankar går till barnen
bland oss som det inte finns rum för. Det handlar om barnen i familjer på flykt, samma slags
flykt som Maria och Josef och Jesusbarnet snart skulle bli tvungna att ge sig av i. Kopplingen
mellan då och nu går inte att undvika. Det är också den som är julens mening. Barnet i
centrum!
Många medarbetare i kyrkor och andra frivilligorganisationer som arbetar nära asylsökande
familjer har under hösten rapporterat om sin sorg, uppgivenhet och frustration. De skäms ofta
över vårt samhälle och skräms av erfarenheten att vi håller på att vänja oss av med medkänsla,
empati och solidaritet med de människor som kommer i vår väg. Advokater, socialarbetare,
läkare och barnpsykiatrer rapporterar om ovärdig behandling av barn och deras familjer. När
livrädda föräldrar inte längre orkar ge sina barn hopp och livstro går dessa barn in i dödens
väntrum. Det finns inte plats för dem i härbärget - vårt samhälle, våra hjärtan.
Det behöver inte vara på det sättet. Våra lagar talar ett annat språk. Utlänningslagen hänvisar
både till Genèvekonventionen som ger var och en som känner välgrundad fruktan för
förföljelse rätt till asyl, till Barnkonventionen som säger att barnets bästa skall komma i
främsta rummet och till vår egen möjlighet att låta humanitetens principer gälla. Men lagar
måste tolkas i praxis. De praktiska handlingar som vårt politiska system ansvarar för
förskräcker. Ytterst få beviljas asyl. Menar vi verkligen att de asylsökandes rädsla för
förföljelse inte är välgrundad? När ”humanitet” och ”humanitär” börjar betyda någonting
annat än vad orden betyder för nästan alla människor, är vi då inte inne på en farlig väg? Och
om portalparagrafens ord om ”barnets bästa” hela tiden väger lätt i jämförelse med andra
samhällsintressen, har vi då inte tappat riktningen? Lagen skall väl användas för att skydda de
värdegrundade begreppen från urholkning, inte hjälpa oss att komma runt dem!
Jag vet att hänvisningen till ”andra samhällsintressen” oftast översätts med vårt samhälles
behov av reglerad invandring. Några barns lidande (relativt sett - ”vi kan ju inte ta hand om
alla barn i världen som lider”!?) anses inte kunna uppväga samhällsintresset reglerad
invandring. Men den fråga vi måste ställa oss är denna: vad händer med oss, om vi låter barn
fara illa? Det verkliga samhällsintresset måste vara, att vi samhällets medborgare orkar tänka
längre än till egna fördelar, att vi orkar känna medkänsla och vågar handla solidariskt med
den som är utsatt. Vad sker med dig och mig om vi tvingas lära oss att blunda för barns behov
för att orka gå vidare? Vad händer med vårt Sverige? Kollapsar det inte utan medkänsla?
Vårt samhälle behöver andrum och rådrum för att komma fram till en ny politik för
asylsökande och flyktingar och därmed också för integration och samhällsutveckling i stort.
Regeringen har makt att åstadkomma detta rådrum genom att ge amnesti åt alla gömda
flyktingar. Kanske är det mer än 10 000 människor som gömmer sig i vårt land, därför att de
är alltför rädda att återvända till sitt ursprungsland. Av dessa är troligtvis mer än 3 000 barn.
Den nya ordning för asyl- och flyktingprocesserna – en domstolsprövning - som sakta närmar
sig förverkligande (och som har starkt stöd hos nästan alla som bryr sig) behöver starta med
ett ”rent bord” för att få reella möjligheter att lyckas. Men vi behöver också nya sätt att tänka.
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Kära regering, ta initiativ till en förändring. Låt den börja i julprincipen: barnet i centrum,
varje barn är allas barn och världens barn är också här (variationer på olika kommande
julpredikningar). Gör också i praktiken barnets bästa till den ledstjärna den redan är i formell
mening! Återupprätta och utvidga asylrätten! Den tillhör internationell rätt. Den är en
mänsklig rättighet. Det är en förmån att kunna bevilja någon som hyser välgrundad fruktan för
förföljelse asyl, inte ett nödvändigt ont som det så långt det är möjligt gäller att lasta över på
någon annan. En vidgad asylrätt kommer att klargöra och förtydliga det humanitära
argumentet, så vi verkligen kan handla humant när detta krävs. För vår gemensamma framtids
skull är detta nödvändigt.
En förnyelse av asylpolitiken på människorättens och humanitetens grund kommer att
befrukta integrationspolitiken och därmed också samhällsbyggandet i stort. Ett samhälle
måste ha en värdegrund. Det samhälle som vågar praktisera barnets bästa som sådan grund
bär redan framtiden i sina händer.
Kanske låter det naivt? Men jag är övertygad om att det finns en vuxen naivitet som aldrig
glömmer bort hur det är att vara barn inombords och som därför känner igen barnet i var och
en, unga som gamla. När Betlehemsbarnet blev vuxet och hans efterföljare en gång trätte om
vem som var störst, ställde han ett barn i centrum och sa: om ni inte blir som barn missar ni
himmelriket. Vi kan ha olika visioner av det som Jesus kallade ”himmelriket”. Men det
inbegriper ”det goda samhället” för oss alla, där ingen ska behöva vara rädd och varje barn
känna sig välkommet.
Eller för att uttrycka det med en av det gångna årets boktitlar: Bär ditt barn som den sista
droppen vatten. Det blir nog rubriken på min julpredikan. Men en predikan är bara
halvfabrikat. Den blir färdig först när den leder till reflexion och handling i varje lyssnares
eget liv.
God jul och Gott Nytt År
önskar
KG Hammar
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intervjun |
DN-reportern Lasse Granestrand tog ett friår för att
gå tillbaka i läggen och med eftertanke berätta om
svensk flyktingpolitik. Nu kommer boken I Sveriges
väntrum.

Uppdrag –
Nyansering
I

nom journalistiken omhuldas ambitionen att ”låta vanligt folk komma till
tals”, att värna Den Lilla Människan.
Man kan förhålla sig cyniskt eller åtminstone skeptiskt till det och fråga sig
om det alls finns sådant som ”vanligt
folk”, om inte indelningen i små och stora
människor är riskabel och paternaliserande.
I boken I Sveriges väntrum – Om pressade politiker, flyktingar och ett land i förvandling, gör journalisten Lasse Granestrand till en del tvärtom, han lyfter fram
makthavarna. Också.
För makthavarperspektivet är verkligen
inte det enda han intar, nej, samtidigt som
han skildrar myndigheternas roll och befogenheter, är boken en ovanligt uthållig
dokumentation av asylssökandes och
flyktingars liv och vardag.
Lasse Granestrand kan berätta från nedslitna bostadsområden i Laxå, från köksbord i förorten Vårberg, från ödsliga rum
på Gussarvsgården i Hedemora, Ronna
och från en etta i Hudiksvalls eget miljonprogramområde. Gemensamt för orterna
och bostäderna är att de hyser flyktingar,
som sökt skydd och ett bättre liv. Där och
på andra platser i Sverige får vi, för att
bara nämna några, möta Rani Isa från Syrien, Arber Maxhuni från Kosovo och Selver Ahmed från Bulgarien.
Främst och i tid längst, följer Lasse Granestrand tre, Hassan, Mohamed och Suleiman, hela vägen genom asylprocessen.
Och i den där ettan i Hudiksvall hittar
han slutligen Amleset Kidane, som flydde
från Eritrea och som var en av dem som
bodde på flyktingbåten m/s Friendship i
Hammarbyhamnen i Stockholm 1989.
I bokens inledning berättar författaren om
sin ambition att hitta, helst alla, åtminstone någon av de människor som fanns
på flyktingbåtarna, tillfälliga bostadslösningar som rätt många vid det här laget
har glömt.
Spåren blir andra och flera, parallellt.
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Och man måste ju
ställa frågan, hur i helvete har man kunnat
ha ett asylsystem som
producerar sjukdom?
Kan godheten, det
mjuka samhället, rentav bidra till detta?

«

Lasse Granestrand ger alltså utrymme
också åt makthavarna, de som i förenklade
mediescenarier kallas Dom där Uppe och
Eliten, motsatsen till de små och vanliga.
Här får vi möta dem som i uppmärksamheten kring flyktingar och uppehållstillstånd beskrivs som, och som kanske
ibland också är, skurkar och förövare.
Lasse Granestrand söker upp och lyssnar på migrationsministrar och handläggare, champagnemejlskrivare och utredare av apatiska flyktingbarn.
Boken upplåter absolut inte okritiskt utrymme åt makten, det handlar inte om
äreräddning, men de får vara med, som
en del av sammanhanget, för att använda
en medial schablon kan man säga att de
får tala till punkt.
Inga äreräddningar, nej, men han pekar
inte heller ut entydiga skurkar, ”Uppdrag
Nyansering” är hans egen rubrik på sin
strävan och arbetsmetod.
Två storheter hamnar ändå på de anklagades bänk, nämligen välviljan och mediedramaturgin.
Det var 1989 som Lasse Granestrand, som
är född 1949 och som arbetat som journalist sedan början av 1970-talet, började
skriva om svensk flyktingpolitik, som ny-

Får tala till punkt. Lasse Granestrand såg journalister förhålla sig känslomässigt och ointellektuellt till asylprocess och invandringspolitik och att mycket av journalistiken bestämdes av

hetsreporter på Dagens Nyheter.
– Och sedan dess har jag haft som ett
gruskorn i skon, inte kommit från tanken
på hur både jag och andra journalister lätt
går i en dramaturgisk fälla, hur vi betonar
det enskilda ödet, Offret mot De Onda,
snarare än sammanhanget.
När han senare knöts till Dagens Nyheters söndagsbilaga bestämde han sig för
att försöka göra något åt gruset som
skavde, genom att exempelvis följa asylprocessen ”från ax till limpa”.
Frågan från förlaget, om Lasse Granestrand ”hade något på gång”, sammanföll
med möjligheten att ta friår – ”tack, miljöpartiet” – och han satte i gång, utan
någon direkt plan, med avstamp i fotot
från och egna minnen av m/s Friendship.

En annan drivkraft var ju det där gruset, att hans egen yrkeskår, journalisterna, tenderar att förhålla sig ”känslomässigt och ointellektuellt” till asylprocess och invandringspolitik.
Från att redaktioner väljer bilder och
rubriker som betonar Ödet, snarare än
sammanhanget, vilket gäller också seriösa medier, också genomarbetade, sakliga artiklar.
– Det finns en frestelse, ett sug efter det
där ödet, säger Lasse Granestrand, som
vet av egen erfarenhet.
I än högre grad gäller känslomässigheten,
enligt Granestrand, ”kulturdebattörerna,
som alltid hamnar på något slags moraliskt plus i de här frågorna”.

13–19 september 2007
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Någon vecka efter att vi träffats för intervju kommer en rapport från Centrum för
traumaforskning i Värmland, som hävdar
att asylmottagningen gör flyktingarna
sjuka.
I sin bok formulerar Lasse Granestrand
egen övertygelse om att det är bra med en
generös flykting- och invandringspolitik,
jag frågar, förstås, ändå, om han inte är
rädd att få beröm från ”fel” håll. Och jodå,
han är medveten om risken att boken, i
form av lösryckta citat, hamnar på sverigedemokratiska och andra webbplatser.
Men han är inte särskilt orolig för egen
del, mer över oförmågan att bemöta
främlingsfientlighet.
Som när politiker hattar fram och tillbaka i beråd om de ska ”ta” eller inte ”ta
debatten” med sverigedemokraterna.
– Men det är ju inte primärt dem, det är
sverigedemokraternas v ä l j a r e som partierna borde prata med.
Hans egen förhoppning är att det måste
”gå att tala om den friktion som invandring för med sig och samtidigt beskriva
varför vi bör föra en generös asyl- och invandringspolitik.
– Kyrkan borde kunna spela en större
roll där, det är ju en stor, andlig resurs
som inte drivs av kommersiella krav, det
vore underbart om de la sig i asylprocessen, om de ägnade sig åt att analysera den
grundligt.

enskilda öden, av motsättningen offer och förövare. I sin bok försöker han tala med alla – och alla får tala
till punkt.

Han säger att han däremot har stor respekt för en som diakonen i Västertälje,
Jan Frykman, som läsaren möter i boken.
– Han är djupt och äkta engagerad i frågorna utifrån sin kristna etik, men när det
gäller andra, vi kan kalla dem samhällsdebattörer, tycker jag att man kan kräva
en annan helhetssyn och systemkritik.
– Journalister är kvar i ett godhetsresonemang, men att vara god selektivt, riskerar att skapa ojämlikhet inför lagen, säger
Lasse Granestrand.
Och inte hinner man, i den anbefallna
och utbredda mediebrådskan, med alla nyanser. Finlir kring språkbruk och lagstiftning får inte plats i rubriker, av sådant blir
inga, som det brukar heta, ”starka bilder”.
Många undrar säkert om man inte kan
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och b ö r hoppa över ordanalyser och
hårklyverier, när det gäller att ställa upp
för människor som har det svårt.

Journalister är kvar
i ett godhetsresonemang, men att vara
god selektivt, riskerar
att skapa ojämlikhet
inför lagen.

«

FOTO: CATO LEIN

Problemet, vilket I Sveriges väntrum
belyser, är att det inte låter sig göras så enkelt, att de goda avsikterna inte alltid
räcker.
– Och man måste ju ställa frågan, hur i
helvete har man kunnat ha ett asylsystem
som producerar sjukdom? Kan godheten,
det mjuka samhället, rentav bidra till
detta?
Lasse Granestrand citerar den norske forskaren Jan Paul Brekke som studerat den
svenska asylprocessen och som hävdar att
systemet ”producerar stress och ohälsa”.
Brekke menar också att ”all asylpolitik är
ambivalent. Den kränger mellan avvisning och integration, mjukhet och hårdhet, humanism och gränskontroll”.

Och han slutar sin bok med en optimistisk
framåtblick, med sikte på 2010 och nästa
val:
”Svenska politiker bör lägga sig i hårdträning för att vässa argumenten för en generös invandrings- och flyktingpolitik.
Valet 2010 blir deras eldprov. Det går att
vara optimist. Sverige är ett mognare samhälle än i början av 1990-talet när Ny Demokrati hade sina stora framgångar. Samhället är inte så överrumplat, förefaller mer
öppet för en dialog åt alla håll. Mötena
mellan det vitala, ofta unga Invandrarsverige och det genomorganiserade, konsensusinriktade, pragmatiska, demokratiskt
stabila välfärdssamhället kan bli lyckat.
Det kan bli bra. Med tidens gång.”
MarieLouise Samuelsson

bok

I Sveriges väntrum. Om
pressade politiker, flyktingar och ett land i förvandling
Lasse Granestrand
Norsteds
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FLYKTINGARBETE

Församlingens nätverk
hjälper asylsökande
I början av 1990-talet
kom världen till Malmköping. Några av de flyktingar som då sökte sig
till Sverige flyttade till det
lilla samhället i Södermanland. Sedan dess guidar Dunker-Lilla Malma
församling asylsökande
genom deras första tid i
Sverige.

– Det hade aldrig gått utan våra
frivilliga, säger församlingspedagog Agneta Andersson, som organiserar och själv gör en del av
församlingens arbete med de
asylsökande.
Sedan 1992 har församlingen
arbetat med de asylsökande på
uppdrag av och med strukturbidrag av Strängnäs stift för sitt arbete. I dag placerar Migrationsverket ett sextiotal asylsökande med
särskilda behov i Malmköping.
Fortfarande är församlingen
beroende av frivilliginsatser för
sitt arbete med att slussa in de

asylsökande i samhället.
– Det finns en grupp på ungefär
tio personer som ställer upp när
det behövs, dem kan man ringa
när som helst – om någon asylsökande behöver åka till doktorn
eller till katolska kyrkan, säger
Agneta Andersson.
– Det är ganska svårt att planera vilket arbete som ska göras,
det beror ju på vilka behov som
finns. Men från och till har vi ensamstående med barn som inte
kan ta sig till den svenskundervisning som ordnas av Migrationsverket i Flen – och då ordnar
vi svenskundervisning med lärare som ställer upp frivilligt,
säger hon.

Myndighetskontakter

Agneta Andersson hjälper ofta de
asylsökande när de behöver hjälp
med myndighetskontakter och
med sjukvården. Församlingen
har medvetet byggt upp ett nätverk så att den kan hjälpa de asylsökande att hitta rätt.
Några barn tyckte om fotboll så
då kontaktades Malmköpings IF
så de fick spela, några kvinnor

har man kunnat tipsa om Röda
korsets systuga. En gång per år
följer de asylsökande med på församlingsutflykt till Stockholm
och går på Skansen. På de asylsökandes initiativ startades en internationell förening som samlar
asylsökande och kvinnor från
församlingen.

Med i kyrkans arbete

Men de asylsökande kommer
också till kyrkans vanliga arbete.
Barn och föräldrar kommer till
kyrkans öppna förskola, barnen
är med i barnarbetet.
– Mycket
handlar om att
skapa kontakter, människor
lär känna varandra och
kanske bjuder
någon hem en
asylsökande
Agneta
familj. Många Andersson.
har blivit vänner och en del kontakter lever vidare efter asylprocessens slut,
sedan flyktingarna flyttat från
Malmköping.

Församlingen är liten, bara
drygt 2 700 tillhöriga, och den är
i stor utsträckning en gammeldags församling – där människor
ställer upp och kokar kaffe,
bakar, lagar mat eller diskar när
något händer i församlingsgården. Församlingen har också frivilliga som besöker gamla och
sjuka.

Kan eller kan inte

– När jag söker människor som
vill ställa upp och göra något för
de asylsökande väljer jag att
fråga människor som kan säga
nej utan att tycka att det är jobbigt. Hur mycket tid de lägger
och vad de gör beror på vad som
fungerar för dem själva, säger
Agneta Andersson.
– En del asylsökande har varit
med om hemska saker, men vi
talar mycket med varandra så
man behöver inte bära det man
hör själv. Man måste vara varsam
med de frivilliga, säger hon.
Kristoffer Morén 08–462 28 06

kristoffer.moren@kyrkanstidning.se

Små projekt en
grogrund för andra

Ur Ideell - Bilaga till Kyrkans Tidning nr 41, 11-17 oktober 2007

När Henrik Dahl kom till
Laminga i Nigeria för att
ringmärka flyttfåglar
visste han inte att det
skulle leda till byggande
av lerspisar.
Men det gjorde det, och i takt
med att fåglarna får fler träd, blir

användes i byn. En lösning på
problemet fann han i den effektiva lerspisen mandoledo. Men
arbetet med att introducera
dessa för byborna har inte alltid
varit lätt.
– Vi möts av motfrågor som ”tar
det längre tid att laga mat?”. När
vi förklarar att de med denna spis
sparar tid på insamlandet av ved
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Webbplats livlina för papperslösa barn
Gömda barn betraktas i första hand som papperslösa och i andra hand som
barn. Det konstaterar Rädda barnen efter att ha följt ett hundratal papperslösa
barn under ett år.
För ett drygt år sedan öppnade Rädda barnen en webbplats på flera språk, ett 020nummer och en mejladress som en livlina till barn som befinner sig i Sverige utan
papper.
Det handlar inte bara om barn som tidigare varit asylsökande, utan också om barn som
kommit till landet genom illegal arbetskraftsinvandring, genom trafficking eller som är på
flykt utan att söka asyl. En mycket grov gissning är att runt 2 000 papperslösa barn finns
i Sverige.
Utsatta barn
– Barnen som blir papperslösa är oerhört utsatta, säger Sanna Vestin som är
projektsamordnare för hjälplinjen Utanpapper.nu.
– Vi träffar exempelvis flickor som vägrar att åka hem till ett tvångsäktenskap, och som i
stället blir lättköpta offer för lurendrejare och oseriösa arbetsgivare som utnyttjar dem
därför att de inte har några lagliga möjligheter att försvara sig.
Familjer kan splittras
Av de 128 barn som Utanpapper.nu haft fortlöpande kontakt med under det gångna året
var runt hälften gömda, och 25 levde skilda från sina föräldrar. Familjer riskerar att
splittras i samband med flykten, både vid resan och genom asylproceduren, konstaterar
man i sin årsrapport.
Vanligt att familjer splittras
– Just hur vanlig familjesplittring är var jag inte beredd på, säger Sanna Vestin som under
många år engagerat sig i asylfrågan som journalist och författare.
Till en stor del har hjälplinjens arbete bestått i att försöka förklara regelverket och
proceduren efter avslag om uppehållstillstånd, och att resonera om vilka möjligheter som
finns och vilka som är uttömda. Att förstå spelreglerna i den nya asylprocessen kan ibland
vara svårt också för jurister.
Det har hänt att människor hört av sig som faktiskt har rätt till uppehållstillstånd,
exempelvis som anhöriga till EU- medborgare. I några fall har Utanpapper.nu också
medverkat till att väcka enskilda fall på nytt.
Barnperspektivet väger lätt
Ett genomgående intryck efter ett års kontakter med de papperslösa barnen är hur lätt
barnperspektivet väger i de samhällskontakter som finns. Barnen ses i första hand som
papperslösa och i andra hand som barn.
– Det tydligaste är kanske när vanliga sköterskor eller lärare stöter på de här barnen i
skolan och vården och blir väldigt oroliga över hur de ska förhålla sig till barnet.
Tar inte emot
Det har förekommit att kommuner tagit principbeslut på att inte ta emot gömda barn,
trots att ingenting förbjuder att barnen får gå i svensk skola. Många gånger kan barnen
också förvägras vård som de har laglig rätt till.
– Vi stöter på det gång på gång. Den ena efter den andra kliniken svarar att de har ett
principbeslut på att de inte tar emot gömda. Varje klinik som har en egen målgrupp kan ju
göra det.
Nå fler barn
Nu söker projektet medel för att kunna fortsätta efter årsskiftet. Man vill försöka nå barn
inom internationella tiggarligor och i trafficking, vilket hittills inte har lyckats. Men framför
allt handlar det om att synliggöra existensen av dessa barn.
– Det är på sätt och vis bekvämast att låtsas som att de här barnen inte finns. Men de
försvinner inte för det, då blir de gatubarn, säger Sanna Vestin.
David Qviström 08–462 28 15
david.qvistrom@kyrkanstidning.se
Tel: 08- 462 28 00 Fax: 08- 644 76 86
E- post: redaktionen@kyrkanstidning.se
Adress: Kungsholmstorg 5 Box 22543 104 22 Stockholm

Jag är en mor
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Mor

Vad är en mor? Vem är mor? Den som fött mig - ja. Jag själv, som fött en son - ja. Men jag
var mor även innan, en osynlig mor som mist sina ofullgångna barn.
En kvinna som adopterat ett barn är lika mycket mor som en kvinna som fött sitt
barn själv. Varken adoptivmodern eller fostermodern är en halv mor bara för att det också
finns en biologisk mor.
Någon kan vara som en mor för mig. Det är också en sorts moderskap.
Moderlighet kan praktiseras i rikt mått av kvinnor utan barn - även av män. (Vad är då
moderlighet? Helt enkelt typ: lyhördhet, innerlighet, ansvar?)
Moderskapet inte som institution, utan som erfarenhet.
Far
Just nu, när jag skriver det här i en liten bod på östra Gotland, får min son bada i en hink på
gräsmattan. ”Nu”, hör jag hans far ömt säga, ”nu så ska du bli ren och fin.”
Var går gränsen mellan moderskap och faderskap? Finns det någon gräns? Vad
fyller vi begreppen med, hur mycket är genuint och hur mycket är kulturellt inlärt och
föränderligt? Är ”skapet” olika beroende på faderns och moderns personligheter och omöjligt
att definiera som två roller, om man och kvinna är verkligt jämställda? Att skriva om
moderskap utan att också dra in faderskapet är omöjligt. Även om man naturligtvis kan välja
att koncentrera sig på moderns del av föräldraskapet, som jag gör här.
Havandeskap
”Barnet blir till i oss långt före dess födelse. Det finns havandeskap som varar i år av hopp, i
evigheter av hopplöshet.” (Marina Tsvetajeva.) Mitt eget havandeskap varade i tjugo år. Ända
från den första gången när jag inte visste någonting och bara svimmade och förlorade blod
och fick opereras av läkare i Barcelona, där jag råkade befinna mig. Me duele la barriga. Vill
du inte veta om det var en niño eller niña, frågade kvinnan som låg närmast mig på salen.
Men jag läste bara Duinoelegierna. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel
Ordnungen.
Varför berättar jag det här? För att visa på spänningen mellan moderskroppen
och dotterintellektet hos en tjugoårig kvinna? Mellan moderskapet och konsten? Nej. Jag
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berättar det för att antyda hur svårt det är att över huvud taget berätta om det här. Därför att
för mig är moderskapet så mycket kroppsliga upplevelser som går in i själen och så
småningom inte kan skiljas från den. Ska jag tala om mina erfarenheter av moderskap måste
jag därför också tala om min kropp, min konkreta fysiska kropp, och då väljer jag noga vem
som ska få det förtroendet.
Språk
Jag söker fortfarande ett språk som jag kan uttrycka erfarenheter om moderskap på utan att
förminska, teoretisera, anpassa mig. Ett språk som blottar utan att prisge. Kanske är det bara
inom litteraturen som den möjligheten finns. Men det är problematiskt eftersom det också är
viktigt att kunna utbyta erfarenheter direkt med andra föräldrar. Eftersom det finns en
kollektiv, social och politisk sida av såväl moder- som faderskapet. Eftersom barnens
rättigheter ständigt är hotade.
Nu
Att det är svårt att hitta ett sådant språk för mig beror kanske också på att moderskapet finns
till i ett sådant starkt nu. Det finns en sådan intensiv ordlös fullhet i samvaron med ett litet
barn. Energin går direkt till barnet. Den skapas och förbrukas inom samma stund. Ändå, om
man hittar det, är språket befruktande. Jag har längre till språk nu. Men det oroar mig inte.
Tvärtom. Jag ville det. Jag välkomnar denna svårighet som fruktbar.
Skuggmor
De kvinnor vars barn dött inom dem innan de fötts, är de mödrar? Varje kvinna måste kanske
ge sitt eget svar. För mig tog det många år innan jag kom fram till att det var så. Jag fattade
beslutet att jag ändå var en sorts mor. Det hjälpte mig att hämta hem mina förluster, att ge
dem ett rede av sorg och ofrånkomlighet att vila i. Jag var en skuggmor som förlorat sina barn
innan de fötts. Förlusten skapade ett avtryck i mig. Det avtrycket, det tomrummet bar jag med
mig som ett osynligt, ett ut-och-invänt moderskap. Min son har små syskon som aldrig helt
blev till. Moderskapet sträcker sig bortom döden. Liksom alla andra nära relationer.

Den födande kroppen (språk)
Jag är stolt över min moderskropp, om man kan vara stolt över något man inte själv har
skapat. Jag är fascinerad av hur föränderlig min kropp visat sig vara, hur hur flytande dess
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gränser är, hur mycket kärlek som verkar där. Men ska jag tala om den måste jag göra det på
ett sätt som inte tar mina upplevelser ifrån mig, trivialiserar eller förminskar dem. Den
gravida och födande kvinnokroppen är ju i motsats till den sexuella kroppen t ex en sorts
halvoffentlig kropp, föremål för bedömningar och undersökningar. Men min kropp är min.
Därför är jag ambivalent till den sorts samtal som vissa (främst nyblivna) mödrar kan ha med
varandra om sina kroppar. ”Sprack du?” kan någon fråga. Vad ska man säga? ”Ja, jag
sprack”? Vad betyder det egentligen? Jag kan tänka ett halvt liv på det. Men samtalet löper
vidare. Jag gillar nakenheten och direktheten i det sättet att tala; jag och säkert många andra
förstföderskor har ett enormt behov av att spegla sig, finna sig i andra mödrars erfarenheter.
Samtidigt är det ett nödspråk. Den gravida kroppen blir en plats där ett nytt liv föds, och man
måste kunna tala om den platsen. Ja. Men det finns en hisnande okänslighet i detta rättframma
språk, som om en del mödrar snabbt ville bort från den totala och utmanande
sammanblandning av kroppszoner, vätskor och mentala kategorier, av livets verklighet och
dödens möjlighet som en förlossning är. Samtidigt bekänner de sig till denna erfarenhet
genom att säga Jag. Jag brast. Eller: Jag sprack inte. De säger inte: Mellangården brast.
Jag kan bara tala om förstföderskor, inser jag nu. Jag tror att det är en annan sak
om man föder sitt tredje barn. Det som för förstföderskan är en revolutionerande upplevelse
har för omföderskan redan införlivats med hennes erfarenhet, låter sig jämföras.
Världen
När mitt barn kom till världen måste jag åter börja leva i världen. Ljud, röster, gator,
lekplatser, kök, händer. Jag, som arbetat så länge på att inte vara totalt utlämnad åt världen,
blir nu återigen utsatt och sårbar som i min egen barndom, när jag inte kunde välja. Bara att
gå på gatan med dig i vagnen. Bilarna, bruset, de jäktande människorna, avgaserna. Hjärtat i
halsgropen. Jag läser om den ökande stressen och hörselskadorna på dagis därför att
barngrupperna blivit så stora på grund av alla besparingar. Och föreställningar om det riktiga
livet installerar sig i mig. Det riktiga livet i denna värld, väl att märka! För länge sedan hade
jag insett att jag kunde överleva i denna värld endast genom att till stor del leva i fantasin, i
språket. Och nu har jag ett barn som upplever allt omkring sig med vidöppna sinnen, och
därmed kastas jag också tillbaka till den konkreta världen utan hjälp av språket. För att rädda
detta barn måste jag också försöka bidra till att rädda världen. Om jag enbart försöker rädda
mitt barn kommer jag att stänga in det.
Vad menar jag med det riktiga livet? Föreställningen om det är den utopi som
det nyanlända barnet föder hos föräldrarna, den är ett resultat av deras förstärkta känslighet
och ifrågasättande. Utopier i sig är tveeggade, vi har vant oss vid att misstro dem. Och det är
inte lätt att överföra det goda i dem till ett luttrat politiskt språk. Om jag försöker just nu, här i
min lånade gotländska trädgård, kommer många nötta ord: Gräs och träd, ren luft, fria rum, fri
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utveckling, ett samhälle som försvarar människans värdighet och hennes mänskliga och
demokratiska rättigheter, som inte sviker barn och gamla, som inte är underkastat diktaturers
eller hyperkapitalismens brutalitet och nyckfullhet. ETT SAMHÄLLE SOM INTE
STÄNDIGT OFFRAR MÄNNISKANS MJUKASTE OCH ÖMTÅLIGASTE SIDOR. Inte
ständigt driver henne att sluta sitt inre öga.

Helga Krook
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Påskuppropet - organisationer
bakom
Under våren 2005 pågick namninsamling och det var även öppet
för andra organisationer att ställa sig bakom uppropet.
Dessa organisationer valde att ställa sig bakom
Påskuppropet:
Acat Sverige (Aktion av de Kristna mot Tortyr)
Afghanska föreningen i Sverige
Bangladesh Parishad, Uppsala
Bengals Association A, Uppsala
Borås (S)-studenter
Broderskapsdistriktet Kristna Socialdemokrater i Norrbotten
Centerkvinnorna
Centerpartiet
Dagen
Ersta diakonisällskap
FARR - Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd
Folkpartiet Liberalerna i Kronobergs län
Framtiden i Våra Händer
Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn
Föreningen Manliga nätverket
Gränslösföreningen i Hörby
Göteborgs lokalförening av Lärare i Svenska som Andraspråk Göteborgs-LiSA
Hela Människan
Immigranternas Riksförbund
Individuell Människohjälp
Ingen människa är illegal
Intercult
Internationella Arbetslag, IAL
Iranska Musik och Kulturföreningen, Stockholm
Islamska Föreningen i Uppsala
Jaime Pardo Leal (Colombiansk förening, Stockholm)
Komala Party-Iranian-Kurdistan
Kristdemokraterna
Kristdemokraternas Seniorförbund
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige - KRISS
Kvinnor för Fred, Uppsala
Miljöpartiet
Missionsprovinsen i Sverige
N.I.D.e.V. (The Guardians of eternal Iran)
Nationella förbundet för demokrati i Iran, Stockholm
Nätverket Flyktingamnesti 2005
O.I.K.e.V. Org. Iranischer Konstitutionslisten (Monarchie)
Persian kultur och art center-förening
Radio Nueva America 94.2fm Järfälla
Reportrar utan gränser, Sverige
Riksförbundet för hivpositiva
Riksförbundet PensionärsGemenskap - Södra Norrlands distrikt
Rättvisepartiet Socialisterna
SKTF
Sociala Missionen
Socialistiska Partiet
Somaliska Riksförbundet
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Stiftelsen Rosengrenska - läkarvård för gömda flyktingar
(Göteborg)
Stiftelsen Stora Sköndal
Stödförening för iranska flyktingar i Stockholm
Svenska Fredskommittén
Svenska Kyrkans Fria Synod
Svenska missionsrådet
Sveriges Muslimska Råd
Syndikalisterna - Gävle Lokala Samorganisation
Syndikalisterna - Luleå Lokala Samorganisation
Syndikalisterna - Umeå Lokala Samorganisation
Syndikalisterna - Uppsala Lokala Samorganisation
Ung Vänster
Ungdomsförbundet för Mångfald
Uppsalabor mot Rasism
Vänsterpartiet
Västerorts Kristna Socialdemokrater i Stockholm
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Sveriges Kristna Råds medlemskyrkor och
observatörer
DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN
- Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
- Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
- Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
- Ungerska protestantiska kyrkan
DEN KATOLSKA KYRKOFAMILJEN
- Stockholms katolska stift
DEN FRIKYRKLIGA KYRKOFAMILJEN
- Adventistsamfundet (observatör)
- Evangeliska Frikyrkan (observatör)
- Franska reformerta kyrkan
- Frälsningsarmén
- Metodistkyrkan
- Pingströrelsen (observatör)
- Svenska Alliansmissionen
- Svenska Baptistsamfundet
- Svenska Frälsningsarmén
- Svenska Missionskyrkan
DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN
- Armeniska apostoliska kyrkan
- Bulgariska ortodoxa kyrkan
- Estniska ortodoxa kyrkan
- Etiopiska ortodoxa kyrkan
- Finska ortodoxa kyrkan
- Koptiska ortodoxa kyrkan
- Makedoniska ortodoxa kyrkan
- Rumänska ortodoxa kyrkan
- Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
- Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)
- Serbiska ortodoxa kyrkan
- Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
- Österns assyriska kyrka

Skriv ut

Tipsa om denna sida

Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige. Rådet har 27 medlemskyrkor. Dessa
fördelar sig i fyra kyrkofamiljer - den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. I Sveriges Kristna
Råd möts kyrkorna till gemenskap, dialog och aktiviteter inom områden som teologi, mission och samhälle.

Sveriges Kristna Råd | 172 99 Sundbyberg | Tel 08-453 68 00 | Fax 08-453 68 29 | www.skr.org | info(a)skr.org |
webmaster(a)skr.org
flug.papper@skr.org
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<< TILLBAKA--- NÄSTA ARTIKEL >>
ARTIKEL 14 NR 1/07
07-04-02
FARR-NYTT

Vård - rättighet eller pull factor?

INNEHÅLL NR 1/07
:: Ingen tid att luta sig tillbaka
:: Artikel 14 kommenterar
:: Göran Bodegård - barnläkare på
återbesök
:: Domstolarna ska hålla på sekretess

Hälsa och tillgång till vård stod i fokus när FARR bjöd in till
seminarium i Malmö den 9 mars.

:: Allt fler får stanna

Brita Sydhof, generaldirektör för det internationella
rehabiliteringscentret för tortyrskadade med säte i Köpenhamn
påpekade att EU-kommissionen beslutat att dra tillbaka det
ekonomiska stödet till rehabiliteringscenter för tortyrskadade år
2010.
Christian Foster, samordnare för asylhälsovården i Stockholms
län, konstaterade att det finns tolv tusen olika vårdavtal av
betydelse för migranter, och att det bidrar till ett godtyckligt
system där den vård man får beror på i vilket landsting man
befinner sig, vilken vårdinrättning man besöker och vilken personal
man träffar.

:: Irak: Inte ens luften är densamma

Begränsningarna i vården kostar mer än de sparar in, menar
Christian Foster och sa att den främsta anledningen till att Sverige
är ett av de länder som ger minst vård till asylsökande och
papperslösa är att man inte vill locka andra migranter.
EU-direktivet om mottagande av asylsökande där ”nödvändig
vård” är ett minimikrav innebär att ett nytt lagförslag om vård till
asylsökande måste fram inom kort. Christian Foster sade att det
ryktas att regeringen kan komma att damma av förra årets hårt
kritiserade lagförslag.

:: Flykten från Irak till Sverige

:: Äntligen tillsammans efter lång
väntan
:: Muwomgi kämpar för att få hit sina
barn
:: Barns rätt till anhöriginvandring
:: Valbone flydde från trafficking
:: Vittnesmål från en tvångsutvisning
:: Spanien - EU:s gränsvakt
:: Frivilliga får vården att fungera
:: Fler vägar till vård
:: Skuggsystem räddar papperslösa
med hiv
:: Ge papperslösa förtroende för
socialtjänsten
:: Fängelseminnen blev lera
:: Migramovies

Ett par inslag handlade om arbetet med att behandla personer
som utsatts för tortyr eller annat trauma. Intro-rehab som drivs
av Malmö stad och andra myndigheter och organisationer har till
exempel kombinerat introduktion för nyanlända flyktingar med
behandling av migrationsrelaterad stress. Zakera Mitha och
Pernilla Persson berättade om Barn i väntan, en förebyggande
pedagogisk verksamhet riktad mot barn i asylprocessen.

:: Kommunerna måste hjälpa hemlösa
flyktingar

I den avslutande paneldebatten deltog bland annat
riksdagsledamöterna Gunvor G Eriksson (mp), Göte Wahlström
(s), Rosita Runegrund (kd) och Mikael Cederbratt (m). Samtliga i
panelen utom (s) och (m) sa sig vilja öka migranters tillgång till
subventionerad vård. Göte Wahlström och Mikael Cederbratt
motiverade sitt motstånd med att fri tillgång till vård skulle bidra
till ökad inströmning av asylsökande och till ökat stöd för
främlingsfientliga partier.

:: Nytt från migrationsöverdomstolen

Emelia Frennmark
Emelia.frennmark@farr.se
Läs mer: Utförliga referat och relaterade artiklar finns på
www.nyasylprocess.se
Seminarierna ordnades i samarbete med Broderskapsrörelsen,

:: Utred Kosovoalbanernas öde
:: Arbetskraftsinvandring på usla
villkor
:: Hänt i korthet

:: FARR diskuterade EU:s yttre gränser
:: Vård - rättighet eller pull factor?
:: Bred kampanj för vård åt alla
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Antal asylsökande och beviljade
uppehållstillstånd 1992-2006
(Beslut av UN, migrationsdomstol och Migrationsverket)
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Andelen uppehållstillstånd 2006

(flyktingar, skyddsbehov, humanitära skäl/synnerligen ömmande skäl)

Tillfällig lag
59 %

Totalt: 25 096

(varav tidsbegränsade 4 433)

Kvotflyktingar
6%

Flyktingar
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Övriga skyddsbehövande
16 %
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15 %
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Resultat av den tillfälliga lagen om prövning av beslut
om av- och utvisning
Den 9 november 2005 beslutade riksdagen att en tillfällig lagstiftning för uppehållstillstånd
skulle gälla i Sverige fram till dess att den nya utlänningslagen skulle träda ikraft den 31
mars 2006. Lagen riktade sig främst till barnfamiljer med lång vistelsetid i Sverige och till
personer från länder dit det inte går att verkställa avvisningsbeslut med tvång. Drygt
31 000 ärenden prövades enligt den tillfälliga lagen och drygt 17 000 uppehållstillstånd
beviljades.
Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 15 november. Migrationsverket registrerade då direkt alla
tidigare avslagsbeslut för personer som fortfarande fanns inskrivna hos verket och som nu
skulle prövas enligt lagen. Förutom dessa personer anmälde sig ytterligare drygt 8 000
personer som tidigare avvikit från Migrationsverkets mottagningssystem, s.k.. gömda, till
prövning.
Den 30 september 2006 avslutade Migrationsverket i princip prövningen enligt den tillfälliga
lagen. Då fanns endast ett fåtal ärenden kvar. Att dessa ärenden inte prövats berodde främst
på att nödvändiga kompletteringar ännu inte inkommit i ärendena. Den ordinarie
asylprövningsverksamheten prövar dessa ärenden enligt den tillfälliga lagen när
kompletteringarna inkommer.
Totalt har 31 112 ärenden registrerats för prövning enligt den tillfälliga lagen. Av dessa har
drygt 1 000 ärenden varit dubbleringar, där en person som fått avslag ansökt igen. 13 021
permanenta uppehållstillstånd och 4 163 tillfälliga hade beviljats den 30 september. De
vanligaste orsakerna till att tillfälliga tillstånd beviljades var att personens identitet inte var
fastställd eller att hinder att verkställa ett avvisningsbeslut till hemlandet bedömdes vara av
tillfällig karaktär.
Om man räknar bort dubbleringar, d.v.s. de fall en person ansökt flera gånger, blev den totala
bifallsandelen 59 procent. Av samtliga barnfamiljer har 76 procent beviljats tillstånd. Den
vanligaste anledningen till negativa beslut för barnfamiljer är att vistelsetiden i Sverige inte
varit så lång som krävts av lagstiftaren.
Av personer från länder dit det inte går att verkställa avvisningsbeslut med tvång var
bifallsandelen 96 procent. De största nationaliteterna bland dessa var irakier, somalier och
afghaner.
Av dem som beviljats uppehållstillstånd hade den sista september drygt 15 500 bosatt sig i
någon svensk kommun. De övriga, ungefär 1 500, väntade fortfarande på att få placering i en
kommun. Av dem som fått avslag på sina ansökningar fanns vid samma tidpunkt ungefär 8
000 inskrivna på Migrationsverket och fick hjälp att återvända till sina hemländer. Drygt 2 000
personer hade återvänt till sina hemländer och drygt 1 500 hade avvikit.
I genomsnitt arbetade omkring 90 handläggare från den 15 november 2005 till den 30
september 2006 på heltid med den tillfälliga lagstiftningen. Arbetet med den tillfälliga lagen
inleddes med en omfattande utbildning för alla som skulle arbeta med lagen. För att stödja
den personal som arbetat med prövningen fattade Migrationsverkets ledning ett 40-tal
vägledande beslut rörande tillämpningen av den tillfälliga lagen

http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/tillfallig_lag/
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Nyheter
2005-11-14

15 november börjar verket tillämpa den nya
tillfälliga lagen
Migrationsverket ska pröva varje ärende individuellt om det finns verkställighetshinder
som gör att personer med lagakraftvunna av- och utvisningsbeslut ska få stanna i
Sverige.
Riksdagen beslutade den 9 november om en ny tillfällig lag för personer som fått besked i sina
ärenden från Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Lagen träder i kraft den 15 november
och gäller till den 31 mars 2006. Lagen ger de personer som vistats i Sverige lång tid och av olika
anledningar inte har lämnat landet, möjlighet att få en ny prövning.
Den nya lagen ger större möjligheter- än vad som hittills gällt - att bevilja uppehållstillstånd om
- mottagarlandet inte är villigt att ta emot personen
- det finns medicinska hinder
- det kan anses humanitärt angeläget. Här ska det särskilt beaktas om utlänningen
vistats lång tid i Sverige och verkställigheten inte bedöms kunna ske med tvång. Vidare ska
särskild hänsyn tas till barnens situation.
- Den tillfälliga lagen ger oss möjlighet att lösa situationen för många av de människor som har
vistats länge i landet, säger Janna Valik i en kommentar till lagen.
Allt fler har blivit kvar i Sverige för att de inte kan eller vill återvända efter att ha fått sin sak
slutgiltigt prövad. Det leder till långa vistelsetider, vilket är pressande för de enskilda individerna,
inte minst för barn och barnfamiljer. Mot den bakgrunden har riksdagen givit verket i uppdrag att
på nytt pröva om de kan beviljas uppehållstillstånd i landet.
Individuellt?
Ja, alla ska få sin sak prövad individuellt på ett rättssäkert sätt. Verket håller på att inrätta en
särskild organisation som ska utföra den nya uppgiften och den dimensioneras så att vi kan hålla
hög kvalitet i rättstillämpningen. Vi får anpassa organisationen efterhand om vi ser att det behövs
förstärkning.
Vilken utredningsinsats som krävs vet vi först när vi har det enskilda ärendet på
bordet. I normalfallet handlar det inte om att pröva asylskälen eftersom flertalet redan har fått
skyddsbehovet prövat i två instanser. Det vi främst ska pröva är om det finns hinder för att

verkställa beslutet om av- eller utvisning.

BILAGA 18 B

Hur viktig är en tydlig identitet?
Den som vill få sin sak prövad enligt den tillfälliga lagen ska naturligtvis visa vem han/hon är? Kan
personen inte det kan det påverka personens möjlighet att få ett uppehållstillstånd.
Hur många ärenden räknar verket med att pröva fram till den 31 mars nästa år?
Det finns stora osäkerhetsfaktorer som gör det svårt att säga hur många ärenden det kan bli
fråga om. Det vi vet är att det i dag finns ungefär 14 000 personer inskrivna hos Migrationsverket
med lagakraftvunna beslut om av- eller utvisning. Vidare finns ungefär 2 500 personer som har
s.k. nya ansökningar på Utlänningsnämnden idag. Dessutom tillkommer ärenden fram till den
31/3 2006 allteftersom nya beslut fattas av Migrationsverket och Utlänningsnämnden enligt den
vanliga ordningen.
Hur många som därutöver lever som gömda i landet vet vi inte.
Hur kommer verket att tolka begrepp som "humanitärt angeläget" respektive "lång
vistelsetid"?
Det går inte att ge något generellt svar på den frågan utan det avgörs i den individuella
prövningen. Verket kommer under veckan att tolka lagen i ett antal beslut som blir vägledande för
den personal som ska göra prövningen.
Länk till mer information
Länk till frågor och svar
Presstjänsten
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Michael Williams årets Martin Luther King-pristagare
Michael Williams får 2006 års Martin Luther King-pris.
Michael, som bl a är med i SKRs arbetsgrupp för
migration och integration och var mycket engagerad i
Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik, tilldelas
priset för sitt engagemang för flyktingar och
asylsökande.
Under Martin Luther King-dagen den 16 januari kommer det
svenska Martin Luther King-priset att delas ut för andra året.
Priset som i år delas ut i Riksdagshuset i Stockholm, tilldelas
en person som agerar i Martin Luther Kings anda. Motiveringen till att tilldela
Michael Williams 2006 års Martin Luther King pris lyder:
"Michael Williams får 2006 års svenska Martin Luther King-pris för sitt
uthålliga engagemang för flyktingars och asylsökandes rätt till ett humant
och rättssäkert bemötande i Sverige. Som ordförande i FARR,
Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd sedan starten 1988, som
ansvarig för flykting- och asylfrågor i Västerås stift och som ledamot i
Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration har Michael
Williams gjort en oersättlig insats som opinionsbildare och nätverksbyggare,
inte minst genom att ta initiativ i anslutning till Ärkebiskopens julbrev 2004
till ett nationellt upprop från Västerås stift för
flyktingbarn som på kort tid samlade 16 000 underskrifter och blev en
upptakt till det omfattande Påskuppropet. Kunnighet, ödmjukhet och
entusiasm karakteriserar Michael Williams engagemang."
Följande organisationer står bakom det svenska Martin Luther King priset:
Svenska Baptistsamfundet, Centrum Mot Rasism/5i12 rörelsen,
Afrosvenskarnas riksförbund, Broderskapsrörelsen, Kristna Fredsrörelsen och
en representant för prisets instiftare, riksdagsman Joe Frans (s).
Priset delas ut klockan 15.00 på måndagen den 16 januari. I samband med
det genomförs en Martin Luther King föreläsning som i år hålls av
journalisten och författaren Christian Catomeris. Klockan 19.00 hålls ett
offentligt möte i Salemkyrkan, Folkungagatan 90, vid Medborgarplatsen,
Stockholm. Då medverkar bland annat pristagaren Michael Williams, Gloria
Ray Karlmark (en av "Little Rock 9") och en stor ungdomsgospelkör. Till
kvällens firande av Martin Luther King dagen är alla välkomna.

Skriv ut

Tipsa om denna sida

Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige. Rådet har 27 medlemskyrkor. Dessa fördelar sig i fyra kyrkofamiljer
- den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. I Sveriges Kristna Råd möts kyrkorna till gemenskap, dialog och aktiviteter
inom områden som teologi, mission och samhälle.
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Påskuppropet ljuder än - Uttalande från SKR med
anledning av riksdagsnej till amnesti
Vi sörjer över det beslut som riksdagen idag fattat, när motionen om amnesti
avslogs. Genom detta beslut tar två partier på sig ett stort ansvar. De frågor
som nu står kvar och inte fick något svar i riksdagens debatt, är vad som
händer med alla dem som sökt asyl och kanske gömmer sig i vårt land.
En s k amnesti skulle först ha inneburit en möjlighet till förnyad och
rättssäker prövning för alla dem som fått avslag enligt den tidigare
ordningen. Den skulle framför allt ha gett de nya domstolarna bättre
möjlighet att återupprätta asylrätten i Sverige.
Vi ger inte upp våra krav på att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på
ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle. Det finns anledning att
sätta förhoppningar till den nyordning som nu är fastställd och som betyder
att alla asylansökningar blir individuellt prövade i domstol.
Nu kvarstår utmaningen att vara lyhörd för behoven hos alla dem som
tvingas fortsätta att leva i osäkerhet och rädsla. Det var deras röster som
födde Påskuppropet och stödet för dem måste fortsätta. Vi får inte ge upp.
2005-09-14
������������������
Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
�������������
Biträdandegeneralsekreterare , Sveriges Kristna Råd
Sveriges Kristna Råds påskupprop:
VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om
uppehållstillstånd i vårt land
VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad
rättsäkerhet
VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande
ge "amnesti" åt alla dem som vägrats asyl i vårt land
VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är
värdigt ett humant rättssamhälle
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Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige. Rådet har 27 medlemskyrkor. Dessa fördelar sig i fyra kyrkofamiljer
- den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. I Sveriges Kristna Råd möts kyrkorna till gemenskap, dialog och aktiviteter
inom områden som teologi, mission och samhälle.
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>> Till Påskuppropet

Inför den nya asyllagstiftning som förväntas träda i kraft den 7 november har några av landets
länspolismyndigheter beslutat avbryta spaningarna efter barnfamiljer som fått nej på sin
ansökan om asyl i Sverige.
Vi, 14 kyrkoledare samlade till Sveriges Kristna Råds kyrkoledardagar, uppmanar alla
polismyndigheter att följa detta exempel och att sluta leta efter flyktingar och verkställa
utvisningen av dessa.

Stensnäs 2005- 10- 18
Sven- Bernhard Fast, Sveriges Kristna Råd
Lennarth Hambre, Evangeliska Frikyrkan
KG Hammar, Svenska kyrkan
Sten- Gunnar Hedin, Pingst - Fria församlingar i samverkan
Gunnel Jakobsson Kritz, Svenska Missionskyrkan
Misha Jaksic, Serbisk- ortodoxa kyrkan
Hasse Kjellgren, Frälsningsarmén
Tikhon Lundell, Serbisk- ortodoxa kyrkan
Lars- Ivar Nilsson, Pingst - Fria församlingar i samverkan
Hans- Erik Nordin, Svenska kyrkan
Björn Ottesen, Sjundedags Adventistsamfundet
Anders Svensson, Metodistkyrkan i Sverige
Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet
Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan, ordförande i Sveriges Kristna Råd
--------------------------------------------------------------Bakom uttalandet har även Sveriges Kristna Råds presidium ställt sig.
Presidiet består av:
Anders Arborelius, biskop, Katolska kyrkan (som ej kunde närvara då uttalandet antogs)
KG Hammar, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Tikhon Lundell, präst, Serbisk- ortodoxa kyrkan
Göran Zettergren, missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan, ordförande i Sveriges Kristna
Råd
---------------------------------------------------------------

Fakta om Sveriges Kristna Råds påskupprop för en humanare flyktingpolitik
157 251 personer skrev under Sveriges Kristna Råds påskupprop i den namninsamling som
pågick under ca två månader våren 2005. Ett sextiotal organisationer tillsammans med de 28
kyrkor och samfund som finns i Sveriges Kristna Råd ställde sig också bakom kraven i
uppropet.
Bakgrunden till Sveriges Kristna Råds påskupprop var den ohållbara situation som kyrkornas
anställda och frivilliga mötte hos dem som gick i väntan på besked om asyl. Inför ett nytt
domstolsförfarande för asylprövning ställde påskuppropet krav på en humanare flyktingpolitik
och en "amnesti" för dem som väntar på besked.
Påskuppropet lyder:
VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land.
VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet.
VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge "amnesti" åt alla
dem som vägrats asyl i vårt land.
VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant
rättssamhälle.

Frågor besvaras av
Sven- Bernhard Fast,generalsekreterare , Sveriges Kristna Råd, 070- 669 10 95
Lennart Molin, biträdande generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd, 070- 635 33 54,
lennart.molin@skr.org
Carl- Johan Friman, pressansvarig, Sveriges Kristna Råd, 070- 99 88 355, carljohan.friman@skr.org
www.skr.org/pressrum
www.skr.org/paskuppropet
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Tipsa om denna sida

Sveriges Kristna Råd är en gemensam organisation för kyrkorna i Sverige. Rådet har 27 medlemskyrkor. Dessa fördelar sig i fyra kyrkofamiljer
- den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa. I Sveriges Kristna Råd möts kyrkorna till gemenskap, dialog och aktiviteter
inom områden som teologi, mission och samhälle.
Sveriges Kristna Råd | 172 99 Sundbyberg | Tel 08- 453 68 00 | Fax 08- 453 68 29 | www.skr.org | info(a)skr.org | webmaster(a)skr.org
flug.papper@skr.org
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LEDARE

Ingen tid att luta sig tillbaka
I senaste numret av tidningen Advokaten intervjuas Tomas
Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter. ”Det är dags för Sverige att svälja självgodheten och
lära av misstag i arbetet med de mänskliga rättigheterna”, säger
han, och tillägger: ”Vi är lite självgoda i Sverige. Vi tror att vi har
klarat alla de här frågorna. Men allt är inte bra. Det är en ständig
process.”

Jag vill instämma i det. I detta nummer av Artikel 14 fokuserar vi
på rätten till hälsa och på de juridiska regler som leder till att vissa
människor utesluts från subventionerad akutvård. Det är den
växande gruppen av människor som vistas i Sverige utan legal
status. Många har misslyckats med sina asylansökningar men
vågar inte återvända, andra kan ha dröjt kvar av andra skäl. Men
alla är de människor som har grundläggande rättigheter. Frivilliga
organisationer, inklusive FARR, har i åratal gett stöd till ”hemliga”
kliniker som på ideell basis har satt vårdetiken framför snäva
byråkratiska regelverk. I flera andra europeiska länder behövs inte
dessa hemliga kliniker eftersom man erkänner rätten till vård
oavsett legal status. För det får Sverige svidande kritik i den
rapport som FN: s sändebud Paul Hunt blev klar med i dagarna,
där han går igenom olika marginaliserade gruppers tillgång till vård
i det svenska samhället.

����������������
���Ingen tid att luta sig tillbaka
���Artikel 14 kommenterar
���Göran Bodegård - barnläkare på
återbesök
���Domstolarna ska hålla på sekretess
���Allt fler får stanna
���Flykten från Irak till Sverige
���Irak: Inte ens luften är densamma
���Äntligen tillsammans efter lång
väntan
���Muwomgi kämpar för att få hit sina
barn
���Barns rätt till anhöriginvandring
���Valbone flydde från trafficking
���Vittnesmål från en tvångsutvisning
���Spanien - EU:s gränsvakt
���Frivilliga får vården att fungera
���Fler vägar till vård
���Skuggsystem räddar papperslösa
med hiv
���Ge papperslösa förtroende för
socialtjänsten
���Fängelseminnen blev lera
���Migramovies
���Kommunerna måste hjälpa hemlösa
flyktingar

Hunt menar att det är en grundläggande mänsklig rättighet att alla
- utan undantag - ska ha tillgång till högsta tillgängliga
hälsostandard. Rapporten konstaterar att det inte skulle vara
särskilt dyrt att utvidga den svenska vården till att omfatta även
asylsökande och gömda.

���Utred Kosovoalbanernas öde
���Arbetskraftsinvandring på usla
villkor
���Hänt i korthet
���Nytt från migrationsöverdomstolen

Enligt FN:s konvention mot tortyr har Sverige också en skyldighet
att erbjuda tortyroffer rehabilitering, och det är en skyldighet som
inte börjar gälla först när den torterade fått uppehållstillstånd.
Därför vill FARR att offer för tortyr identifieras tidigt i
asylproceduren och erbjuds lämplig vård oavsett utgången av
deras asylansökan. Exempelvis bör Röda korsets verksamhet på
det här området få mer stöd. Dessutom bör Migrationsverket
uppmuntras att bekosta tortyrutredningar när tortyr åberopas som
grund för asyl.

Men det är också hög tid för regeringen att följa EU:s
mottagningsdirektiv för vård till asylsökande och se till att även

���FARR diskuterade EU:s yttre gränser
���Vård - rättighet eller pull factor?
���Bred kampanj för vård åt alla
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människor som vistas i Sverige utan tillstånd inkluderas. De nya
bestämmelserna bör utfärdas i samråd med Socialstyrelsen, ta
hänsyn till den inhemska och den internationella kritiken och utgå
ifrån läkaretiska principer.

Ett exempel på hur vårdsektorn går i spetsen för en sådan positiv
förändring är Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som redan
tillämpar principen vård åt alla.
Sjukhusets styrelse har fattat beslut om att gömda ska få tillgång
till vård, och därefter tagit fram rutiner för hur det rent praktiskt
ska fungera med registrering, ekonomi med mera. Däremot finns
inga listor över vilken typ av sjukvård som omfattas av begreppet
"akut och annan omedelbart nödvändig vård" - här kommer
personalens professionella bedömning in.

Efter det har sjukhuset skapat en utbildning för personalen som
har hållits vid flera tillfällen under hösten 2006. Sjukhuset för inte
något register över omfattningen av denna typ av vård och kräver
ingen förskottsbetalning för akuta och andra nödvändiga insatser.

Men för att människor som är i behov av vård ska våga uppsöka
hjälp måste dessa utmärkta principer kompletteras med att polisen
inte får göra ingripanden på vårdinrättningar för att verkställa
utvisningsbeslut. Utan en sådan regel kommer de hemliga
klinikerna att fortsätta att vara den egentliga livlinan för de
utestängda.

����������������
michael.williams@farr.se
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Fler irakiska tvångsavvisningar spås
Polisen kommer att få ett hårt jobb med att tvångsavvisa de irakier som på grund
av hårdare regler inte får stanna i Sverige framöver.

Samtidigt gömmer sig nu åter allt fler avvisade från myndigheterna.
Inget tyder på att mängden asylsökande till Sverige ska minska de kommande åren,
skriver Migrationsverket i sin augustiprognos. I år väntas 40.000 personer söka asyl i
Sverige, nästa år 38.000 och 35.000 vardera åren därefter.
Läget i Mellanöstern och på Afrikas horn är fortsatt oroligt, och flest sökande väntas
från Irak och Somalia.
men många kommer att omfattas av andra
skyddsbestämmelser, och Sverige "kommer även fortsättningsvis" framstå som ett
förmånligt land att söka sig till, enligt verket.
MYCKET FÅ BEVILJAS ASYL,

Under årets första halvår togs 17.646 asylsökande emot i Sverige. Samtidigt avgjorde
verket 14.206 ärenden. Nära hälften rörde irakier.
Migrationsöverdomstolens skärpta regler avspeglades tydligt under halvåret, då
bifallsprocenten för irakierna sjönk från 85 procent i januari till 73 i juni. Om verkets
generaldirektör Dan Eliassons praxisbeslut från i juni står sig i domstolarna sjunker
den siffran ytterligare.
- Prognosen tar inte höjd för mitt beslut om Irak, säger Eliasson till TT.
när de första fallen enligt verkets nya praxis når dit blir
avgörande för en rad faktorer.
HUR DOMSTOLEN AGERAR

Står sig den striktare linjen har svenska myndigheter en hård uppgift i att se till att de
som inte får uppehållstillstånd också lämnar landet.
Nästa år räknar verket med att fatta beslut i över 21.000 återvändandeärenden. Då får
polisen åtminstone 10.000 ärenden från verket att hantera, mot 6.000 i år, och spås
tvingas till 3.200 tvångsavvisningar.
Och då begränsas den siffran av att verket räknar med att 8.000 personer ska
återvända frivilligt, mot prognosen på 5.000 i år.
- Polisen kommer att få ägna större resurser åt att tvångsavvisa avvisningar, säger
Eliasson.
Samtidigt försvinner de flesta av dem som ska avvisas ur myndigheternas blickfång,
omkring sex av tio, eller närmare 7.000 personer 2008.
räknar myndigheterna därför med att Sverige åter har närmare
15.000 personer med avvisningsbeslut som avvikit, drygt två år efter den tillfälliga
utlänningslag som skulle rensa kontot med "gömda flyktingar".
VID SLUTET AV NÄSTA ÅR

utlänningslag som skulle rensa kontot med "gömda flyktingar".
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- Om vi inte lyckas med frivilligt återvändande, och återvändande med tvång, så ligger
det väl i farans riktning att det där kan bli ett problem igen. Då blir det bekymmer för
asylsystemet, säger Eliasson.
Om Migrationsöverdomstolen å andra sidan ändrar sig, och exempelvis deklarerar att
det ur svensk migrationsjuridisk synvinkel råder väpnad konflikt i Irak, väntar helt
andra effekter.
linje räknar Migrationsverket med att det saknas 8,6
miljarder kronor i verkets budget fram till 2010, där de stora bristerna finns i kontot
för ersättningar till kommuner.
REDAN MED DAGENS STRIKTA

- Då kan man sätta en etta före och en nolla efter i budgetunderlaget. Tänk på de två
miljoner irakier som sitter i Jordanien och Syrien. Säger man att det är en väpnad
konflikt är det bara att söka visum till Sverige och sedan får de stanna. Den typen av
beslut kan verket inte fatta, det kan bara riksdagen eller överdomstolen göra, säger
Dan Eliasson.
Från TT

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
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Individuella bedömningar av asylsökande
irakier
Säkerhetsläget i Irak och huvudstaden Bagdad utvecklas kontinuerligt. Det finns
därför anledning att fortlöpande ge vägledning när det gäller asylrättens
tillämpning i förhållande till människor på flykt från olika delar av Irak.
Migrationsverket har därför fattat ytterligare vägledande beslut för irakier.
Det handlar om tre irakier, två från Bagdad och en från södra Irak. En person från
Bagdad beviljas uppehållstillstånd medan en annan från samma stad samt en person
från södra Irak får avslag.
- Jag har kommit fram till dessa beslut genom att analysera Migrationsöverdomstolens
domar under våren när det gäller asylsökande irakier. Deras tolkning av
utlänningslagstiftningen - som är vägledande för oss – innebär att den allmänna
situationen inte automatiskt leder till uppehållstillstånd, utan den sökande måste ha
individuella skäl som åberopas, säger generaldirektör Dan Eliasson.
Den person från Bagdad som beviljas uppehållstillstånd kan göra sannolikt att han löper
en personlig risk att utsättas för attacker i staden. Han är bland annat kristen och har
blivit utsatt för hot innan han lämnade Bagdad.
Den andre från Bagdad kan inte peka på några individuella omständigheter som gör att
risken för honom att drabbas av våldet i Bagdad är större än för andra som bor där. Han
uppfyller därmed inte de kriterier som Migrationsöverdomstolen lagt fast. Mannen har
vistats kort tid i Sverige och har möjlighet att resa hem självmant. Hans ansökan avslås.
Beslutet kan överklagas till migrationsdomstol.
Den tredje personen, som kom till Sverige år 2005 och har haft ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd, får avslag med hänvisning till att han inte kan åberopa något som kan
anses vara ett hinder mot tidigare tagna avslagsbeslut. Han kommer från en ort i södra
Irak dit det går att resa. Eftersom han åberopar asylskäl kan beslutet överklagas till
migrationsdomstol.
Verket har tidigare fattat vägledande beslut om personer från norra Irak.
Länk till besluten
Presstjänsten
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Vi har idag kunnat ta del av Migrationsverkets vägledande beslut i tre ärenden som berör tre
män från Irak. Av dessa framgår att det allmänna läget i Irak inte gäller som skäl
för uppehållstillstånd. Migrationsverket skriver att den asylsökande måste göra sannolikt att han
eller hon ”löper personlig risk att utsättas för attacker”. Som bakgrund till detta hänvisas till
Migrationsöverdomstolens uppfattning att konflikten i Irak inte är ett inbördeskrig. Detta kan
ifrågasättas. Verket ville inte heller invänta UNHCR:s kommande råd om vilka
som är skyddsvärda.
FARR finner det synnerligen oroväckande att inte avvakta UNHCR:s kommande råd
och att ett FN-organ negligeras på detta sätt. UNHCR:s tidskrift nr 2/07 heter Iraq Bleeds
och beskriver mycket tydligt det blodbad som den massflykt som pågår inför våra ögon och hur
fattiga grannländer tar emot miljontals flyktingar. Vi kan inte ens ge skydd åt en bråkdel av dem
som flyr, personer som enligt FN är berättigade till internationellt skydd. Vidare har
Europadomstolen nyligen fastställt i ett beslut som gällde Nederländerna att UNHCR guidelines
är en viktig komponent i en riskbedömning för återsändande.

LÄNKAR
IN ENGLISH
ASYLNYTT
ARTIKEL 14 (Tidning)

Bilder från Artikel 14

FARR tar skarpt avstånd från denna förenklade bedömning av den fruktansvärda
situationen i Irak och förväntar sig att Migrationsdomstolen beslutar om en snar
ändring.
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DAGENS HUVUDLEDARE

Vad rätt du tänkt
Att införa särskilda domstolar i migrationsfrågor var riktigt. Men frågan om det råder
väpnad konflikt i Irak handlar om mer än juridik.

"JAG ÄR OSKYLDIG

till den här mannens blod. Det får bli er sak."

Nej, så sade naturligtvis inte Tobias Billström om den tolkning av läget i Irak som
kommer att leda till att fler irakiska asylsökande kommer att avvisas. Han var faktiskt
inte det minsta lik den plågade Pontus Pilatus när han framträdde i Rapport
häromkvällen. Tvärtom såg ministern ganska nöjd ut när han förklarade att det var
Migrationsdomstolens sak att bedöma huruvida det rådde inbördeskrig i Irak eller
inte.
Billström har både rätt och fel. Det är helt riktigt att den nya ordning för hur
ansökningar om uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap ska hanteras har blivit
långt mer rättsligt självständig än tidigare.
största juridiska reformerna i Sverige under senare tid flyttades
ansvaret för överprövning av Migrationsverkets beslut från den tidigare hårt
kritiserade Utlänningsnämnden till tre nyinrättade migrationsdomstolar samt en
överdomstol, vars beslut inte kan överklagas vidare.
GENOM EN AV DE

Det tidigare systemet led av en rad allvarliga brister, framför allt långa
handläggningstider, dålig offentlig insyn och svajig rättssäkerhet. Dessutom uppfyllde
inte Sverige de rättsliga krav som EG-domstolen ställde när det gällde asyl- och
migrationsärenden.
skapa en särskild instans knuten till den allmänna
förvaltningsdomstolen. Där skulle Migrationsverkets beslut kunna överklagas för att
skapa en rättvis tvåpartsprocess mellan svenska staten och de asylsökande. Att den
nya domstolen inrättades som en del av en redan etablerad domstol var en särskild
poäng. Asyl- och migrationsfrågor integrerades därmed i den svenska traditionen när
det gäller förhållandet mellan statsmakt och rättsväsende.
LÖSNINGEN BLEV ATT

Den lundensiska statsvetaren Isa Cegrell har i en intressant D-uppsats med titeln "Gör
om, gör rätt!" påpekat att skapandet av Migrationsdomstolen är del av en
internationell trend av "judikalisering", det vill säga överflyttning av makt från
folkvalda politiker till rättsväsendet.
Denna utveckling är varken bra eller dålig i sig. Det finns många exempel på att det
behövs ökad rättssäkerhet och starkare juridisk självständighet, inte minst i
mångförgrenade och komplicerade förvaltningar.
Men judikaliseringen kan också drivas av politikernas önskan att befria sig själva från
moraliskt och personligt ansvar i medialt oattraktiva frågor. Folkpartisten Mauricio
Rojas höjde ett varnande finger i riksdagen inför den nya ordningen. Risken var att
man skulle lämna över till Migrationsöverdomstolen att i praktiken "lagstifta och fylla
med relevant innehåll något som vi lämnat väldigt odefinierat."
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har hamnat. Frågan om det råder väpnad konflikt eller inte i Irak
är inte främst en juridisk tolkningsfråga. Migrationsdomstolen tämligen ensam om sin
uppfattning. FN, Röda korset och en rad folkrättsexperter menar att det just råder
väpnad konflikt. Och värre kan det bli när USA börjar dra sig ur.
DET ÄR DÄR VI TYVÄRR

Hur självständigt rättsväsendet än är kan det aldrig rädda oss från passiva politiker
som flyr från sitt ansvar. Regeringen måste agera på den internationella arenan för en
humanitär europeisk politik för alla dem som flyr från en katastrofal situation i stället
för att två sina händer. Men det förutsätter förstås en egen bedömning av vad som
händer i världen.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
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Om Ny Asylprocess
Ny Asylprocess är ett projekt som startade i samabnd med att Sverige fick en ny
asylprocess.
Ny Asylprocess är ett projekt som drivs gemensamt av Broderskapsrörelsen –
Sveriges kristna socialdemokrater och FARR – Flyktinggruppernas och
Asylkommittérnas riksråd. Ny Aylprocess medfinansieras av Europeiska
flyktingfonden.
Vi annordnar seminarier på olika ställen i landet om den nya asyl- och
integrationsprocessen.
Varje seminarium fokuserar på en specifik fråga inom den nya asylprocessen, och i
samband med varje seminarium presenterar vi en rapport om den aktuella frågan.
All information om semnarier och rapporter lägger vi ut här på hemsidan, som
uppdateras fortlöpande.
Ny Asylprocess är även till för dig som vi engagera dig i flyktingfrågan. På varje
seminarieort finns en lokal kontaktperson som du kan kontakta om du vill veta lite
mer eller engagera dig.
Ny Asylprocess avser att utreda dialogen mellan politiska aktörer och
frivilligorganisationerna för att analysera aktörernas roll i den nya asyl- och
introduktionsprocessen. Asylfrågan kan ibland vara en kontroversiell fråga vilket
visat sig i debatten om de apatiska barnen och kyrkornas påskuppror. Även om
Broderskapsrörelsen och FARR stundvis har haft olika åsikter, så delar man
uppfattningen att det inte gynnar de asylsökande om det svenska samhället möter
dem med olika uppfattningar och tolkningar av reglerna för asyl. Både Broderskap
och FARR har verkat för ett nytt domstolsförfarande och hoppas på en bättre och
mer rättssäker process.
Genom projektet hoppas man få en bild av hur asylsökande har uppfattat
asylprocessen och hur de bemöts.

1 av 1
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De irakiska flyktingarna måste få förutsättningar att söka asyl
Göteborgs-Posten 1 <b> <b> 2007-03-12
Peter Weiderud
Sektion: Debatt Sida: 39

I dag är det i praktiken är omöjligt för irakiska flyktingar att ta sig till Sverige på laglig väg. Detta leder dem
direkt i händerna på människosmugglare, där de med livet som insats tvingas betala summor på mellan 50
000 - 100 000 kronor för att ta sig ur Irak,
...skriver. ...debattörerna. Det är snart fyra år sedan den amerikanska invasionen av Irak inleddes. Sedan dess
beräknas över en halv miljon irakier ha dött till följd av kriget och miljontals är på flykt. Situationen för
människorna i Irak försämras och allt fler tvingas till flykt från det grova våldet och övergreppen mot de
mänskliga rättigheterna. De flesta av flyktingarna befinner sig i Iraks grannländer som Syrien och Jordanien,
och av dessa lyckas en bråkdel ta sig vidare till EU.
Just nu tar Sverige emot närmare hälften av de irakiska flyktingar som når EU, och förra året sökte 9 000
irakier asyl i Sverige. Irakiernas skyddsbehov är uppenbart, och UNHCR bedömer att säkerhetsläget i Irak har
försämrats kraftigt på kort tid. Hittills har inte Migrationsverket avvisat flyktingar till centrala och södra Irak, och
vi hoppas att denna praxis inte förändras i och med Migrationsöverdomstolens uppseendeväckande beslut i
veckan om avvisning med motiveringen att det inte pågår en intern väpnad konflikt i Irak. Vi hör allt för sällan
migrationsminister Tobias Billström ta upp de irakiska flyktingarnas anledning till flykt, han väljer i stället att
beklaga sig över att inte de övriga EU-länderna tar emot fler flyktingar.
I dag är det i praktiken omöjligt för irakierna att ta sig till Sverige på laglig väg. Det råder visumtvång för de
irakiska flyktingarna, och visum utfärdas endast för tillfälliga besök och i princip beviljas inga irakier
inresetillstånd till Sverige för att söka asyl. Detta leder de irakiska flyktingarna direkt i händerna på
människosmugglare, där de med livet som insats tvingas betala summor på mellan 50 000 - 100 000 kronor
för att ta sig ur Irak.
Tvingas till lögner
I allmänhet är de flyktingar som kommer hit tvungna att dölja sina identitetshandlingar för de svenska
myndigheterna och att inte berätta hur de tog sig till Sverige. Dels för att dölja fungerande flyktvägar och
dels för att undvika att skickas tillbaka till ett första asylland. Vi har därmed byggt upp ett system där
asylsökande tvingas börja sin vistelse i här med att tala osanning, i stället för att känna förtroende för de
svenska myndigheterna. Dessutom riskerar vi att människosmugglarnas kriminalitet spiller över på
flyktingarna som ofta betecknas som "illegala flyktingar", trots att deras enda väg undan kriget är via
människosmugglarna.
Det är bra att Sverige och EU stödjer UNHCR och flyktingmottagandet i Iraks grannländer, men nästan
två miljoner irakiska flyktingar i Syrien och Jordanien har lett till oerhörd press på dessa samhällen. Det
internationella samfundet måste därför ta sitt ansvar. Om inte EU:s medlemsländer visar solidaritet med
dem som flyr i Europas närområde, varför skulle då länder med bristfälliga demokratier och svåra
socioekonomiska problem respektera de mänskliga rättigheterna och erbjuda asyl till
skyddsbehövande?
Hjälpa människor till skydd
Det är en grundläggande rättighet att få söka asyl, och det är Sveriges och EU:s skyldighet att ge de
irakiska flyktingarna förutsättningar att göra detta. Vi gör ett stort misstag om vi accepterar att vägen till
EU endast går via människosmugglare, även om det paradoxala är att människosmugglarna i praktiken
är de enda som upprätthåller asylrätten. Vi måste därför hitta sätt för flyktingar att ta sig till EU på lagliga
och säkra sätt, som exempelvis genom att utfärda asylvisum för flyktingar från Irak. Vi måste även skilja
i straffpåföljder mellan de som smugglar i vinstsyfte och som försöker hjälpa människor att söka skydd.
Irakiska flyktingar kommer inte till Sverige på grund av människosmugglare, irakiska flyktingar flyr från
situationen i Irak. Vid USA:s invasion av Irak 2003 visade den svenska regeringen och det svenska
folket stort civilkurage och protesterade högljutt mot invasionen. Nu måste vi visa samma civilkurage
och solidariskt hjälpa de flyktingar som tvingas fly från Irak såväl i närområdet som här.
©Göteborgs-Posten eller artikelförfattaren.

EN SOM KYRKOR OCH SOM KRISTNA ËR VI OCKSÍ KALLADE ATT
VARA SALT I VËRLDEN ATT PROTESTERA MOT ORËTTVISOR OCH ATT
ARBETA FÚR ETT BËTTRE SAMHËLLE FÚR ALLA MËNNISKOR )NTE
MÍNGA I VÍRT LAND KUNDE UNDGÍ DET PÍSKUPPROP FÚR EN HUMAN

-

ÍR KRISTNA TRO HAR PRËGLATS AV EXILENS OCH mYKTINGSKAPETS
ERFARENHETER *ESUS SJËLV UPPLEVDE mYKTINGENS ÚDE SOM
BARN OCH VËXTE UPP I ETT OCKUPERAT LAND MED ETT FRËM
MANDE SPRÍK OCH EN FRËMMANDE KULTUR *ESUS VISAR GENOM SINA
ORD OCH HANDLINGAR ETT KËRLEKENS EXEMPEL ATT ËLSKA SIN NËSTA OCH
ATT SËRSKILT SE TILL DE FATTIGA DE MAKTLÚSA OCH DE DISKRIMINERADE
) .YA TESTAMENTET FORMULERAS DEN RADIKALA JËMLIKHETSTANKEN
ATT v.U ËR INGEN LËNGRE JUDE ELLER GREK SLAV ELLER FRI MAN ELLER
KVINNA !LLA ËR NI ETT I +RISTUSv 'AL  !TT VËLKOMNA FRËM
LINGEN IN I GEMENSKAPEN ËR EN HANDLING SOM I DEN KRISTNA TRON
BËR ETT VËLSIGNELSELÚFTE v+OM IHÍG ATT VISA GËSTFRIHET TY DET HAR
HËNT ATT DE SOM GJORT DET HAR HAFT ËNGLAR TILL GËSTER UTAN ATT VETA
OM DETv (EB  
3EDAN LËNGE ËR DËRFÚR DE KRISTNA KYRKORNA I 3VERIGE n LIK
SOM RUNT OM I VËRLDEN ENGAGERADE I mYKTING OCH INVANDRINGS
FRÍGOR PÍ OLIKA SËTT $ETTA KOMMER FRAMFÚRALLT I UTTRYCK GENOM
STÚD TILL MËNNISKOR SOM SÚKER SIG TILL KYRKOR n DET KAN HANDLA OM
BEHOV AV SAMTAL JURIDISK RÍDGIVNING EKONOMISKT STÚD ELLER EN
FRISTAD FRÍN FÚRFÚLJELSE n OCH UPPSÚKANDE VERKSAMHET TILL EXEMPEL
VID -IGRATIONSVERKETS FÚRVAR -IGRATIONSFRÍGOR ËR I HÚGSTA GRAD
FRÍGOR SOM INTE KËNNER NÍGRA NATIONELLA GRËNSER +RISTNA KYRKOR I
3VERIGE ARBETAR GENOM SITT INTERNATIONELLA BISTÍNDSARBETE FÚR EN
VËRLD DËR MËNNISKOR INTE BEHÚVER mY SINA HEM OCH lNNS OCKSÍ PÍ
PLATS FÚR HUMANITËRA INSATSER VID mYKTINGLËGER OCH BLAND UTSATTA
MIGRANTARBETARE
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+YRKORNA OCH MIGRATIONSFRÍGORNA

$ETTA VILL VI





$OKUMENTET v$ETTA VILL VIvËR ANTAGET AV 3VERIGES +RISTNA 2ÍDS
ÍRSMÚTE   APRIL 

I LYFTER HËR FRAM DE GRUNDLËGGANDE VËRDERINGAR OCH ETISKA
PRINCIPER SOM ËR UTGÍNGSPUNKTEN FÚR DENNA GRANSKNING
$ESSA VËRDERINGAR ELLER PRINCIPER GRUNDAS DELS PÍ VÍR
KRISTNA TRO SOM I TEXTEN ILLUSTRERAS MED OLIKA BIBELORD DELS PÍ DET
INTERNATIONELLA SAMFUNDETS ARBETE MED MËNSKLIGA RËTTIGHETER
SOM ILLUSTRERAS GENOM UTDRAG UR &.S ALLMËNNA FÚRKLARING OM DE
MËNSKLIGA RËTTIGHETERNA SAMT RELEVANTA KONVENTIONER OM MËNSK
LIGA RËTTIGHETER
6I HAR VALT ATT INTE BARA FOKUSERA PÍ mYKTING OCH ASYLFRÍ
GOR UTAN ËVEN PÍ MËNNISKOR SOM VARKEN KLASSAS SOM mYKTINGAR
ELLER ASYLSÚKANDE MEN SOM ËNDÍ AV OLIKA ANLEDNINGAR BElNNER
SIG I 3VERIGE n MËNNISKOR SOM SÚKT ETT BËTTRE LIV I 3VERIGE SOM
EFTERFRÍGAS PÍ DEN SVARTA ARBETSMARKNADEN ELLER SOM FALLIT OFFER
FÚR MËNNISKOHANDEL
$ENNA BROSCHYR VILL VARA KORT OCH KONCIS n MEN DET INNE
BËR OCKSÍ ATT DEN INTE GER UTRYMME FÚR FÚRDJUPAD DISKUSSION ELLER
PROBLEMATISERING 6ÍRT ARBETE GÍR VIDARE FÚR ATT GE MÚJLIGHETER
TILL YTTERLIGARE KUNSKAPSINHËMTNING OCH REmEKTION

6

ASYLPOLITIK SOM 3VERIGES +RISTNA 2ÍD INITIERADE VÍREN 
0ÍSKUPPROPET SPRED SIG SOM EN LÚPELD GENOM LANDET OCH BIDROG
TILL EN UPPGÚRELSE I 2IKSDAGEN SOM UNDER VÍREN  GAV MÍNGA
GÚMDA mYKTINGAR EN NY MÚJLIGHET ATT FÍ UPPEHÍLLSTILLSTÍND 6ÍRT
UPPDRAG ËR DOCK INTE SLUTFÚRT 6I VILL PÍ OLIKA SËTT FORTSËTTA ATT AR
BETA FÚR ETT VËLKOMNANDE OCH INKLUDERANDE SAMHËLLE /CH VI VILL
FORTSËTTA ATT PÍ ETT KRITISKT OCH KONSTRUKTIVT SËTT GRANSKA LAGSTIFT
NING POLITISK OCH JURIDISK PRAXIS OCH MYNDIGHETERNAS ARBETE INOM
MIGRATIONSPOLITIKENS OMRÍDE $ETTA DOKUMENT ËR ETT UTTRYCK FÚR
DENNA VÍR AMBITION
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v*AG HAR KOMMIT FÚR ATT DE
SKALL HA LIV OCH LIV I ÚVERmÚDv
*OH 

v/CH 'UD SKAPADE MËNNIS
KAN TILL SIN AVBILD TILL 'UDS
AVBILD SKAPADE HAN HENNE TILL
MAN OCH KVINNA SKAPADE HAN
DEMv  -OS 

v)NGEN KONVENTIONSSTAT SKALL
UTVISA ÍTERFÚRA ELLER UTLËMNA
EN PERSON TILL EN ANNAN STAT I
VILKEN DET lNNS GRUNDAD AN
LEDNING ATT TRO ATT HAN SKULLE
VARA I FARA FÚR ATT UTSËTTAS FÚR
TORTYRv
&.S TORTYRKONVENTION ART 

v6AR OCH EN HAR RËTT ATT I
ANDRA LËNDER SÚKA OCH ÍTNJUTA
ASYL FRÍN FÚRFÚLJELSEv
&.S FÚRKLARING ART 

v6AR OCH EN HAR RËTT TILL LIV FRI
HET OCH PERSONLIG SËKERHETv
&.S FÚRKLARING ART 

v!LLA MËNNISKOR ËR FÚDDA FRIA
OCH LIKA I VËRDE OCH RËTTIG
HETERv
&.S FÚRKLARING ART 

 !LLA MËNNISKOR ËR SKAPADE TILL 'UDS AVBILD
OCH HAR RËTT TILL ETT LIV I VËRDIGHET





$ËRFÚR UPPMANAR VI VARANDRA ATT
s 0Í ETT RESPEKTFULLT SËTT STÚDJA UTSATTA MËNNISKOR SOM
SÚKER ASYL I 3VERIGE ELLER LEVER I 3VERIGE UTAN LEGAL STATUS
s 'ENOM UTVECKLINGSBISTÍND STÚDJA MËNNISKOR I DERAS
URSPRUNGSLËNDER

$ËRFÚR VËNDER VI OSS MOT ATT
s -ËNNISKOR SOM FÚRSÚKER TA SIG IN I %5 TVINGAS TA LIVSFARLIGA
RISKER ELLER LEVER I MISËR VID %5S GRËNSER
s -ËNNISKOR SOM SKALL UTVISAS FRÍN 3VERIGE HÍLLS I FÚRVAR
UNDER LÍNGA PERIODER
s !LLTFÚR LITE GÚRS FÚR ATT HINDRA ATT MËNNISKOR LURAS TILL
3VERIGE FÚR ATT UTNYTTJAS SEXUELLT ELLER FÚR ARBETE UNDER
SLAVLIKNANDE FÚRHÍLLANDEN

$ËRFÚR VILL VI ATT
s -ËNNISKORS RËDSLA OCH BEHOV AV SKYDD TAS PÍ STÚRRE ALLVAR
VID ASYLANSÚKAN
s -ËNNISKOR ALDRIG ÍTERSËNDS TILL LËNDER DËR DE RISKERAR
ATT UTSËTTAS FÚR TORTYR ELLER ANNAN OMËNSKLIG ELLER
FÚRNEDRANDE BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING
s -ËNNISKOR ALDRIG AVVISAS TILL FÚRSTA ASYLLAND OM DE DËR
INTE GES RËTT TILL ASYLPRÚVNING
s -ËNNISKOR MED LIVSHOTANDE SJUKDOM SOM TILL EXEMPEL
AGGRESSIVT ()6 VIRUS FÍR STANNA I 3VERIGE OM DE INTE HAR
RÍD ELLER TILLGÍNG TILL MEDICINERING I HEMLANDET
s $ET UPPRËTTAS LAGLIGA MÚJLIGHETER ATT RESA IN I 3VERIGE OCH
%5 FÚR ATT SÚKA ASYL
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v6AR OCH EN ËR BERËTTIGAD
TILL ALLA DE RËTTIGHETER OCH
FRIHETER SOM UTTALAS I DENNA
FÚRKLARING UTAN ÍTSKILLNAD AV
NÍGOT SLAG SÍSOM PÍ GRUND
AV RAS HUDFËRG KÚN SPRÍK
RELIGION POLITISK ELLER ANNAN
UPPFATTNING NATIONELLT ELLER
SOCIALT URSPRUNG EGENDOM
BÚRD ELLER STËLLNING I ÚVRIGTv
&.S FÚRKLARING ART 

$ËRFÚR UPPMANAR VI VARANDRA ATT
s 6ËLKOMNA ALLA MËNNISKOR OAVSETT URSPRUNG SOM SÚKER SIG
TILL VÍRA FÚRSAMLINGAR

$ËRFÚR VËNDER VI OSS MOT ATT
s -ËNNISKOR SOM SÚKER ASYL I 3VERIGE PÍ GRUND AV SIN
POLITISKA ELLER RELIGIÚSA ÍSKÍDNING ELLER SEXUELLA LËGGNING
OCH SOM RISKERAR FÚRFÚLJELSE I HEMLANDET UTVISAS TILL
HEMLANDET MED DEN INDIREKTA UPPMANINGEN ATT INTE
OFFENTLIGT GE UTTRYCK FÚR DENNA ÍSKÍDNING ELLER LËGGNING
s -ËNNISKOR SOM VISTAS I 3VERIGE UTAN LEGAL STATUS UTNYTTJAS
PÍ ARBETSMARKNADEN

$ËRFÚR VILL VI ATT
s 3VERIGE RATIlCERAR &.S KONVENTION FÚR MIGRANTARBETARE
OCH DERAS FAMILJER
s -ËNNISKOR SOM VISTAS I 3VERIGE UTAN LEGAL STATUS GES
SAMMA RËTT TILL SJUKVÍRD SOM DEN ÚVRIGA BEFOLKNINGEN
s $ET UPPRËTTAS mER MÚJLIGHETER ATT RESA IN I 3VERIGE OCH %5
FÚR ATT ARBETA

v.U ËR INGEN LËNGRE JUDE ELLER
GREK SLAV ELLER FRI MAN ELLER
KVINNA !LLA ËR NI ETT I +RIS
TUSv 'AL 

v/M EN INVANDRARE SLÍR SIG
NER I ERT LAND SKALL NI INTE
FÚRTRYCKA HONOM )NVANDRAREN
SOM BOR HOS ER SKALL NI BE
HANDLA SOM EN INFÚDDv
 -OS  

 'RUNDLËGGANDE RËTTIGHETER MÍSTE
GËLLA FÚR ALLA MËNNISKOR





v6ID ALLA ÍTGËRDER SOM RÚR
BARN VARE SIG DE VIDTAS AV
OFFENTLIGA ELLER PRIVATA SOCIALA
VËLFËRDSINSTITUTIONER DOMSTO
LAR ADMINISTRATIVA MYNDIGHE
TER ELLER LAGSTIFTANDE ORGAN
SKALL BARNETS BËSTA KOMMA I
FRËMSTA RUMMETv
&.S BARNKONVENTION ART 

v&AMILJEN ËR DEN NATURLIGA
OCH GRUNDLËGGANDE ENHETEN
I SAMHËLLET OCH HAR RËTT TILL
SAMHËLLETS OCH STATENS SKYDDv
&.S FÚRKLARING ART 

$ËRFÚR UPPMANAR VI VARANDRA ATT
s 6ARA ETT STÚD FÚR FAMILJER SOM SPLITTRATS

$ËRFÚR VILL VI ATT
s -ËNNISKOR FÍR EN SNABB OCH POSITIV BEHANDLING AV SINA
ANSÚKNINGAR OM FAMILJEÍTERFÚRENING
s 3LËKTINGAR TILL MËNNISKOR BOSATTA I 3VERIGE FÍR BËTTRE
MÚJLIGHETER ATT BEVILJAS VISUM FÚR ATT KOMMA PÍ BESÚK

v/M EN FAMILJ ËR SPLITTRAD
KAN DEN FAMILJEN INTE BESTÍv
-ARK 

 &AMILJER HAR RËTT ATT LEVA TILLSAMMANS

$ËRFÚR UPPMANAR VI VARANDRA ATT
s 3ËTTA BARNEN I CENTRUM OCH SËRSKILT DE BARN SOM TVINGATS
PÍ mYKT

$ËRFÚR VILL VI ATT
s "ARNS EGNA ASYLSKËL TAS PÍ ALLVAR
s "ARN SOM VISTATS LËNGE I 3VERIGE BEVILJAS UPPEHÍLLSTILLSTÍND
s !LLA BARN UTAN UPPEHÍLLSTILLSTÍND GES RËTT TILL SKOLGÍNG
s "ARN ALDRIG ANVËNDS SOM TOLKAR FÚR SINA FÚRËLDRAR I SVÍRA
SAMTAL

v,ÍT BARNEN KOMMA TILL MIG
OCH HINDRA DEM INTE n 'UDS
RIKE TILLHÚR SÍDANA SOM DEv
-ARK 

 "ARNS SITUATION OCH BEHOV MÍSTE
SËRSKILT UPPMËRKSAMMAS
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v)NGENTING I DENNA FÚRKLARING
FÍR TOLKAS SOM ATT DET INNEBËR
EN RËTT FÚR EN STAT EN GRUPP
ELLER EN ENSKILD PERSON ATT
ËGNA SIG ÍT EN VERKSAMHET
ELLER ATT UTFÚRA EN HANDLING
SOM SYFTAR TILL ATT OMINTETGÚRA
NÍGON AV DE RËTTIGHETER ELLER
FRIHETER SOM ANGES I FÚRKLA
RINGENv
&.S FÚRKLARING ART 

$ËRFÚR UPPMANAR VI VARANDRA ATT
s "IDRA TILL ÚKADE KONTAKTYTOR RESPEKT OCH SAMARBETE
MELLAN MËNNISKOR MED OLIKA BAKGRUND

$ËRFÚR VËNDER VI OSS MOT ATT
s &ÚRDOMSFULLA PÍSTÍENDEN SPRIDS OM MËNNISKOR PÍ BASIS AV
DERAS URSPRUNG HUDFËRG ELLER RELIGION
s 2ESTRIKTIV ASYL OCH INVANDRINGSPOLITIK SKYLLS PÍ EN vTYST
OPINIONv SOM SËGS VARA MOT INVANDRING

$ËRFÚR VILL VI ATT
s !LLA INDIVIDER OCH SAMHËLLSAKTÚRER TAR ANSVAR FÚR ATT
MOTVERKA RASISM OCH ANNAN DISKRIMINERING
s !LLA INDIVIDER OCH SAMHËLLSAKTÚRER TAR ANSVAR FÚR ATT
GE MËNNISKOR MED UTLËNDSK BAKGRUND MÚJLIGHETER ATT
KOMMA IN I SAMHËLLET I STORT INTE MINST PÍ ARBETSMARKNAD
OCH BOSTADSMARKNAD

v!LLT VAD NI VILL ATT MËNNIS
KORNA SKALL GÚRA FÚR ER DET
SKALL NI OCKSÍ GÚRA FÚR DEMv
-ATT 

v.I ËR JORDENS SALT -EN OM
SALTET MISTER SIN KRAFT HUR
SKA MAN DÍ FÍ DET SALT IGENv
-ATT 

 !LLA HAR ANSVAR FÚR EN GOD
SAMHËLLSUTVECKLING





v6AR OCH EN HAR RËTT TILL ETT
SOCIALT OCH INTERNATIONELLT
SYSTEM DËR DE RËTTIGHETER
OCH FRIHETER SOM BEHANDLAS I
DENNA FÚRKLARING TILL FULLO KAN
FÚRVERKLIGASv
&.S FÚRKLARING ART 

$ËRFÚR UPPMANAR VI VARANDRA ATT
s -ED UTHÍLLIGHET OCH GLËDJE STÚDJA VARANDRA I ARBETET FÚR
EN BËTTRE VËRLD ATT LEVA I FÚR ALLA MËNNISKOR

$ËRFÚR VILL VI ATT
s )NTEGRATION SES SOM EN ÚMSESIDIG PROCESS OCH INTE SOM
ASSIMILATION
s -IGRATIONSPOLITIK SES SOM EN DEL AV ARBETET FÚR GLOBAL
UTVECKLING MËNSKLIGA RËTTIGHETER OCH EN HÍLLBAR FRED

v(ERRENS ANDE ËR ÚVER MIG
TY HAN HAR SMORT MIG TILL ATT
FRAMBËRA ETT GLËDJEBUD TILL
DE FATTIGA (AN HAR SËNT MIG
ATT FÚRKUNNA BEFRIELSE FÚR DE
FÍNGNA OCH SYN FÚR DE BLINDA
ATT GE DE FÚRTRYCKTA FRIHET OCH
FÚRKUNNA ÍRET SOM (ERREN HAR
VALTv ,UK  

v3ALIGA DE SOM HÍLLER FRED DE
SKALL KALLAS 'UDS SÚNERv
-ATT 

 6ÍRT MÍL ËR FRED RËTTVISA OCH ETT HÍLLBART
SAMHËLLE n vNYA HIMLAR OCH EN NY JORD DËR
RËTTFËRDIGHET BORv  0ET 
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Meningen med livet

Kvällen är varm, vinet rött och samtalet glider in på meningen med livet.
Tanken slår mig hur lätt de svåra frågorna förvandlas till enkla svar. Risken
är att förenklingar leder till cynism. I strävan att se en mening i allt läggs
ansvaret på individnivå och allra mest på den som är drabbad. Så jag väljer
att leva med svåra frågor hellre än med enkla svar.
Mats Lagergren
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En mycket
levande
arbetskrets
Strömsbro kyrkliga arbetskrets i Gävle
Heliga Trefaldighets
församling är en livaktig grupp.

GÄVLE

– Vi träffas varannan tisdag
för att ha trevligt tillsammans
och samtidigt göra nytta för
andra, säger Ingmari Lyreskog som är diakon i församlingen.
Medan många andra syföreningar minskar eller läggs
ned, ökar denna arbetskrets i
antal medlemmar. Det senaste halvåret har inte
mindre än 8 nya kvinnor sökt
sig till arbetskretsen, som nu
är uppe i 37 medlemmar.
– Arbetskretsen träffas varannan vecka, fortsätter Ingmari Lyreskog och berättar
att de däremellan arbetar flitigt, dels i hemmen, dels i den
lilla vävstugan intill församlingshuset. Nu under sommaren samlas en stor skara för
att klippa mattrasor och tillverka olika saker till höstens
lotterier och auktion.

Årliga traditioner
Varje år inleds med en grötfest och vid höstterminens
början är det surströmming. I
augusti eller september ordnas en bussresa till närliggande landskap.
– En relativt ny tradition
har blivit att kring Marie bebådelsedag ordna en loppmarknad till förmån för Lutherhjälpen, berättar Ingmari
Lyreskog
Likaså arrangeras varje år
höstauktionen. Förutom auktion på handarbeten, mattor
med mera ordnas ett stort
antal lotterier, ”jul-loppis”,
försäljning av bröd, sylt, gelé
och saft samt kaffeservering
med hembakt bröd.
Viktiga ändamål
Alla inkomster från auktionen
skickas till Lutherhjälpen,
Svenska kyrkans mission,
Skut och ett antal lokala ändamål, som känns viktiga att
stödja. Under 2006 skänkte
arbetskretsen 58 700 kronor
till olika ändamål.
– Vi brukar betona att det är
roligt att arbeta ihop pengar
till olika ändamål, men att
man är hjärtligt välkommen
till arbetskretsen, även om
man inte kan eller vill handarbeta. Gemenskapen är minst
lika viktig som det arbete som
uträttas, avslutar Ingmari
Lyreskog.
Mats Lagergren

INTEGRATION I PRAKTIK

För kyrkan i samtiden
I påskupproret sa kyrkan
ifrån mot ett allt hårdare
klimat för flyktingar och
invandrare. Peter Lööv vill
gå ytterligare ett steg för
att göra Sverige till ett
mer integrerat land.

– Det är svårt för nya svenskar att
komma in på arbetsmarknaden
och det leder till ett utanförskap i
vårt samhälle. Peter Lööv kommer från en tjänst som kyrkoherde i Gävle Staffan och börjar i
dagarna en tvåårig projektanställning med inriktning på integration.
– Det är ett nationellt projekt
med särskild anknytning till Uppsala stift där kyrkostyrelsen har
beviljat ett riktat utvecklingsstöd. Det officiella namnet har
varit Praktikplatser i Svenska
kyrkans församlingar, men jag
vill hellre använda begreppet Integration i praktik. Det är dubbelbottnat på ett bra sätt.

Etniskt homogen
För det handlar om ett praktiskt
integrationsarbete och det ska
ske genom att erbjuda praktikplatser i Svenska kyrkans församlingar. Peter Lööv är placerad
i Märsta pastorat och därifrån
kommer han även att verka mot
församlingar och stift runt om i
landet. Han ser en poäng i att arbeta i en konkret vardag, inte
minst den som finns i Märsta som
är ett blandat samhälle, något
som även syns i församlingen.
– Annars är Svenska kyrkan
som arbetsgivare i alltför stor utsträckning etniskt homogen.
Bortsett från några församlingar
i storstadsområdena är det närmast en segregerad miljö.
Brobyggare
Peter Lööv pekar på att integrationen behöver gå åt två håll. De
nya svenskarna behöver komma
in i samhället och lära sig svenska
men det handlar minst lika
mycket om att Svenska kyrkan
behöver inse att vi lever i ett förändrat samhälle.
– Svenska kyrkan behöver bli
mer brokig som arbetsplats och
därmed bättre representera det
land vi lever i.
En konkret uppgift blir att vara
brobyggare mellan muslimer och
kristna från Mellan östern. Peter
Lööv påminner om en ofta
bortglömd aspekt av ett mångkulturellt samhälle. De nya
svenskarna kommer från sinsemellan väldigt olika kulturer och

Tror på integration. Peter Lööv ser fram emot en kyrka som bättre speglar mångfalden i Sverige.
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ibland följer konflikter med till
det nya landet. I Märsta finns det
många kristna som levt i ett sammanhang med stark muslimsk
majoritet och det kan vara svårt
att förlika sig med att leva tillsammans med en grupp som de
förknippar med förtryck.

Nya möjligheter
Inför tillträdet som sker i mitten
av augusti ger Peter Lööv några
punkter som han ser som centrala i arbetet.
• Öppenhet som är en grundläggande förutsättning för att ta
till sig människor med en annan
bakgrund.
• Gudstjänstutveckling. Att det
finns människor som inte är
kristna hjälper oss att bli mer tyd-

”Svenska kyrkan behöver bli mer brokig
som arbetsplats och
därmed bättre representera det land vi
lever i.”

liga i hur uttrycker vi oss. Det blir
samtidigt en övning i att tala om
och med andra med respekt.
• Verksamhetsutveckling. Den
församling som öppnar sig för
det nya får tillgång till nya traditioner och nya sätt att tänka.
• Kunskap. Många församlingar vet inte vilka regler som
gäller och vilka möjligheter som
finns. En praktikplats behöver
inte bli ett oöverstigligt hinder
rent ekonomiskt om det sker i
samarbete med arbetsmarknadens aktörer. Däremot krävs naturligtvis ett personligt engagemang.

Outnyttjad resurs
– Jag tror att vi i varje arbetssituation måste ställa oss frågan om
kravet på medlemskap i Svenska
kyrkan är rimligt, säger Peter
Lööv.
– Det finns många invandrare
från andra kristna traditioner
men jag ser inga hinder att andra
trosbekännare till exempel muslimer kan anställas i Svenska kyrkan.
I det här projektet handlar det
om praktikplatser men Peter
Lööv ser i förlängningen fram

”Jag ser inga hinder
att andra trosbekännare till exempel muslimer kan anställas i
Svenska kyrkan.”
emot andra och mer långsiktiga
anställningsformer. Utgångspunkten är att mångfald är en
tillgång och att Svenska kyrkan
har allt att vinna på att leva i en
större öppenhet. Kanske är det
till och med en överlevnadsfråga
i en tid när vi sedan länge lämnat
enhetssamhället.
– Många länder lider av en
brain drain, det vill säga att
många kvalificerade människor
flyttar, men hos oss råder snarare
det motsatta förhållandet. Sverige har en stor outnyttjad resurs
av väl utbildade människor och
det är dumt att inte ta vara på det.
Mats Lagergren
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