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Inledning
Skolans nya rektor Anders Gustafsson hälsade
oss välkomna till årets Elin Wägner-dagar på
S:t Sigfrids folkhögskola. Dagarna handlade
om hur man går vidare efter avslutad konflikt
med Sydafrika som ett exempel. Vi talade om
försoning och förlåtelse och inledde med att
utröna hur Elin Wägner i sitt författarskap,
angriper dessa frågor.

51 personer var anmälda till seminariet och
Margot Wallströms Väckarklockeföreläsning i
gymnastiksalen hade – tack vare samarbete
med Sensus – ca 200 åhörare.
Stort tack till arrangörerna Ann-Margreth,
Björn och Britt för dessa tankeväckande och
lärorika dagar och tack till er som lämnat
bidrag till rapporten!

Peter Forsgren:
Fred med jorden eller aldrig glömma och förlåta?
Försoningsproblematiken i Elin Wägners författarskap
Peter Forsgren har skrivit I vansklighetens
land. Genus, genre och modernitet i Elin
Wägners smålandsromaner, 2009. I fokus för
denna bok står feminismen hos Elin Wägner i
smålandsromanerna. Hennes romaner handlar
mycket om försoning. Detta kan till och med
ses som ett huvudtema. Hon ger också uttryck
åt en kluvenhet eller ambivalens:
• längtan efter försoning och tro på att det
är möjligt
• skepsis till om försoning kan ske
Forsgren tog upp temat i tre smålandsromaner: Åsa-Hanna (1918), Vändkorset

(1935) och Vinden vände bladen (1947), som
skrevs parallellt med Väckarklocka.
När Åsa-Hanna kom ut stämde romanen inte
med den bild man hade av Elin Wägner som
författare. Först nu blev hon betraktad som en
riktig författare. Att skriva om en bondkvinna
på landet var något nytt i författarskapet,
något som inte stämde med hennes tidigare
romaner. Wägner var besviken över att fredsoch kvinnorörelsen inte hade kommit i gång,
och äktenskapet med John Landquist knakade
i fogarna.

Peter Forsgren föreläser
Enligt Forsgren är Åsa-Hanna hennes
mörkaste och mest oförsonliga roman, även
om flera litteraturkritiker menade att den
hade ett lyckligt slut. Forsgren redogjorde
kortfattat för handlingen. Den fattiga
bonddottern Åsa-Hanna älskar Magnus men
gifter sig med den rike handlaren Franse,
därför att hon tror att hon ska kunna förändra
honom och göra honom till en bättre
människa.
Därigenom
övertar
hon
handlarfamiljens mörka hemlighet och blir
delaktig i skulden, som hon till sist försöker
göra sig fri ifrån genom att bekänna familjens
hemlighet för länsman och hur hon bidragit till
att hålla den dold.
Romanen skildrar kvinnans roll i ett patriarkaliskt samhälle. Åsa-Hanna blir både offer
och medskyldig. Forsgren klassificerade den
genom två genrer: prövningsroman och
melodram. Melodramen är en viktig genre för
filmmediet. Även Svalorna flyga högt (1929) är
en melodram.
Åsa-Hanna blir en prövningsroman genom
att Hanna gör ett felaktigt val genom sitt
äktenskap. Som en urscen nämner Forsgren
inledningskapitlet med marknaden och som
en central scen när Hanna vid sitt första besök
i handlarhemmet upptäcker att kopparpannorna är putsade bara på den sida som är
vänd utåt i köket. Hon drar på sig skuld genom
att bevara familjehemligheten (hur man hade
tagit livet av Franses farfar, då Franse var 10 år
och hjälpt till att dölja brottet). När Åsa-Hanna
till sist bekänner sin delaktighet för länsman

får hon en vision av frid – men den visar sig
vara en chimär.
Melodram blir romanen genom att Franse
är en typisk skurk. Prövningsromanen kan
sluta med befrielse, men det gör inte riktigt
Åsa-Hanna. Melodramen skulle ha slutat med
att Åsa-Hanna och Magnus fick varandra, men
så sker inte. Slutet hänger i luften. (Intressant i
samanhanget hade varit att nämna att Elin
Wägner inte var nöjd med slutet på sin roman
utan publicerade två olika slut och att
reflektera över varför hon gjorde det.)
Forsgren lyfter fram Frithiofs saga, som
Hanna finner tröst i att läsa när hennes
förtvivlan över hur Franse och Ida (Magnus
hustru) försöker lura Magnus är som störst.
Här finns en skepsis till försoningstanken. En
annan parallell är Selma Lagerlöfs roman
Jerusalem, som inte nämns vid namn men som
måste ha inspirerat Wägner.
Är Åsa-Hanna ett offer eller är hon skyldig?
Romanen ställer frågan men ger inget svar.
Forsgren tar i sammanhanget kort upp
romanen Svalorna flyga högt som handlar om
en man som sviker en kvinna, kommer tillbaka
men sviker henne på nytt. Romanen handlar
om smärta och är skriven sedan Wägner hade
blivit sviken av Sigfrid Siwertz. I romanen finns
smärta och kamp fram till försoningen i slutet.
Wägner brottas med försoningsproblematiken
i hela sitt författarskap och finner olika svar.
Vändkorset är en av hennes ljusaste
romaner. Den är folkhemsk och nästan
socialdemokratisk, menar Forsgren. Männen
spelar här en framträdande roll. Romanen
skildrar också förtvivlan över vad som sker i
Europa genom kriget. Fredsarbetet verkar
hopplöst. Även miljöfrågor behandlas.
Handlingen är förlagd till ett småländskt
samhälle som domineras av en möbelfabrik.
Man bildar en andelsförening och räddar
samhället vars existens hotas. I slutet skildras
ett nytt samhälle där alla samarbetar. En
optimistisk roman. Den är också en
äktenskapsroman där Malte och Dagmar tror
på kamratäktenskapets ideal, att två
människor ska kunna leva tillsammans och
dela på allt. Makarna tvingas dock konstatera
att detta inte fungerar, de separerar (i motsats
till vad som sker i samhållet där alla går
samman). Dagmar tror dock att sonen ska

påverkas positivt av samhället, där finns
framtidstro.
Vinden vände bladen handlar enligt
Forsgren om samma frågor som Väckarklocka.
Handlingen är förlagd till trakten kring sjön
Smalen. Här finns tre berättelser. Den ena är
jättekvinnan Anas möte med vikingen Assar.
Ana lever i harmoni med naturen men efter
mötet med Assar blir allt förändrat. Den andra
historien har handlingen förlagd till 1700-talet
och familjen Stiernborg, vars andre huvudman
blir en av de fångna karolinerna i Sibirien. I
romanens huvuddel skildras den moderna
utvecklingen i ett småländskt samhälle från
1920-talet till 1939. Männen talar här den
moderna utvecklingens trosvissa språk.
Kvinnorna marginaliseras, men deras röster är
apokalyptiskt färgade av krigshotet. En av
kvinnorna ger sig bort från samhållet och ut i
skogen för att leva i samklang med naturen.
Hon har mist sin son. Till skillnad från Svalorna
flyga högt är detta en pessimistisk roman med
ett dystert slut. En av kvinnorna (Roda) är ett
lätt maskerat självporträtt av Wägner. Hon är
en kvinna som ägnar sitt liv åt kvinnosaken

och ställer frågan: Vad tjänar det till att ha
kämpat för sin rätt?
Roda är intresserad av sökandet efter
kvinnors historia. Hon finner tröst i ett
manuskript från 1700-talet som hon hittar,
skrivet av mannen som satt fången i Sibirien.
Det visar på en annan sorts män än de som
lever i samtiden. Genom detta kommer
berättelsen att handla om hur man hanterar
ett nederlag och lyfter fram ett mansideal som
uttrycker förmåga till omsorg och kärlek.
Kritikerna kommenterade framför allt
1700-talsberättelsen i romanen. Vad de inte
såg var motsättningen till det ideal som
Heidenstam skildrar i Karolinerna. Mansidealet hos Wägner är omtanke och kärlek,
slår Forsgren fast.
På frågan om man ska glömma och förlåta
svarade Forsgren att det var en fråga som
Wägner ställer men inte ger något entydigt
svar på. Hennes romaner är komplexa och
innehåller mycket. Om man ställer frågan om
försoning i allt man företar sig i livet, då först
är man på väg.
Ingrid Nettervik

Marika Griehsel:
Försoning en hållbar väg för Sydafrika? Reflektioner runt
Sanningskommissionens tillblivelse, arbete och arv
Marika Griehsels föredrag hade rubrikens
fråga som rubrik. Hon visade att det är en
fråga som inte är helt enkel att besvara med
ett entydigt ja eller nej. Som mångårig
korrespondent i Sydafrika betraktar hon
landets väg till demokrati som ett mirakel men
hon hade själv till en början svårt att förhålla
sig till begreppet försoning.
Hon fokuserade på de två män som
betydde så mycket i processen att bryta
apartheidsystemet, Nelson Mandela som satt
17 av 27 fängelseår på den ökända ön Robben
Island och ärkebiskop Desmond Tutu. Vi fick se
en unik film från december 2007 då de två
vännerna möttes. Tutu menade att en människa som utsätts för mycket lidande kan
utvecklas på två sätt och antingen bli bitter

eller ädel – Mandela tillhör den senare
kategorin.
För att sätta in händelserna i sitt
sammanhang presenterade Griehsel en
kortfattad sammanställning av viktiga
historiska data:
1652
1880
1900 – 02
1912
1948
1950-tal
1961
1962

De första vita till Sydafrika
Guldfyndigheter i Transvaal
Boerkriget
ANC bildas
Nationalistpartiet (boerna) till
makten
Massprotester, bl.a. bränning
av pass
Sharpeville-massakern
Mandela döms

1976
1980
1989
1990
1993

1994
1996-98

Studentuppror
Gruvstrejken
Muren faller, kalla kriget avtar.
Val i Namibia.
Mandela friges i februari,
förhandlingar inleds i april.
Chris Hani, framträdande ANCmedlem mördas. Mandela
träder in och skapar lugn.
Första demokratiska valet.
Folkmord i Rwanda
TRC (Sannings- och
försoningskommissionen) bildas

Alla vittnesmål tolkades till landets alla språk
och tolkarna upplevde stora trauman. Av de
20.000 som vittnade fick 800 amnesti och få
blev dömda.
Vittnesmålen
sammanställdes
även
skriftligt och det blev fem stora bokvolymer.
Men alla förhör kunde inte läsas av folket,
Griehsel visade oss att makthavare som de
Clerk lyckades få sin roll censurerad med
stora svarta fält på boksidorna.
Mandelas roll i demokratiseringsprocessen
var stor. Han ville lära känna, lyssna till och
inkludera sin fiende. Han visade vilja till att
skapa försoning och enormt stort statsmannaskap. Vid protesterna efter mordet på
Chris Hani manade han till lugn. Han uppmärksammade folket på att det faktiskt var en
boerkvinna, granne till Hani, som ringt om
mordet.
Arvet – hur är situationen idag?

Marika Griehsel
Bildandet av TRC var en politisk kompromiss
för att få med sig polisen och militären.
Kommissionen skulle ta ställning till brott mot
mänskligheten under åren 1960-94 och alla
läger skulle granskas. Desmond Tutu fick
uppdraget att leda kommissionen och de
öppna förhören sändes live i TV eller
bandades till ett sammandrag som sändes en
gång per vecka. Mer än 20.000 människor
vittnade, vilket för många var både en lättnad
och ett trauma. ”Vi hade inget annat val”, sa
Tutu. Offren fick en ersättning på 20.000 rand.

Att få berätta för kommissionen vad man
varit med om ingav hopp, men många är
besvikna idag. Fortfarande finns det stora
ekonomiska klyftor och avståndet är stort
mellan folket och makteliten. Mandela är
gammal och har backat från makten. Dagens
ledare talar inte om de verkligt stora
problemen som HIV/AIDS, kriminalitet,
korruption och arbetslöshet. Det leder till
förtvivlan bland stora grupper och en mer
osäker situation än tidigare. Man upplever en
sorg att ha en president som J. Zuma, som bl a
har 4-5 fruar.
Många av offren kräver nu att amnestin
upphävs, de vill ha upprättelse och att rättvisa
skipas. Förövare trädde inte fram och mycket
är ouppklarat. Offren hävdar att man inte kan
förlåta utan att veta vad man förlåter. Gamla
frihetskämpar är idag missbrukare. Många
människor försöker leva på otillräckliga socialbidrag. ”Vi nådde ingenstans, barnen skrattar
åt oss.” Hunger, desperation och arbetslöshet
breder ut sig.
Men den politiska eliten tycker att man ska
dra ett streck över det hela. Politisk infiltration
pågår i rättssystemet och man tolkar fortfarande till förmån för makteliten.
Desmond Tutu är rädd för det stora antal
torterare som skulle behöva ställas inför rätta
och att man får en situation som är svår att

hantera. Han förordar i stället hjälp till offren,
både ekonomiskt och terapeutiskt.
Kvinnors röster har blivit tystare. Av dem
som tidigare varit aktiva har en del gått till
näringslivet och en del har blivit ambassadörer. Ungdomarna som inte har upplevt
frihetskampen är omedvetna och frustrerade
vilket gör dem lätta att manipulera. Ingen
samlad opposition finns, alla grupper kör sitt
eget race. Folket, medelklassen och överklassen för sig. Och ingen vågar utmana Zuma.
Sydafrika står idag inför ett vägskäl och
frågan är om man går mot frustration, våld
eller solidaritet. Det krävs ett starkt civilt
samhälle och de goda rösterna måste höras.
Det finns goda krafter men de har svårt att
göra sig hörda. Sammantaget kan man säga
att försoning är svårt. Det kan gå på det
personliga planet men ekonomisk och politisk
förlåtelse är en större utmaning.
Katarina Nordlund

Litteraturtips
Zoe Wicomb, Bländad av ljuset
Nelson Mandela, Den långa vägen till frihet
Desmond Tutu, Rainbow People of God
Desmond Tutu, Ingen framtid utan förlåtelse
Desmond och Mpho Tutu, Made of Godness
Allister Sparks, I morgon är ett annat land

Promenad med Börje Svensson – i trädens tecken
Träden sluter fred och försoning med jorden.
Världens lungor, träden, hjälper människan att
andas.
Kappellet på Kronberg har behållit CO2 i 300
år. Vi bygger alltså in CO2 i trähus. Alla
uppmanas:
Bygg av trä!
Linden används av slöjdare. De flesta ikoner är
snidade i lind.
Från lönnen görs ena sidan i fiolen. Av gran
den andra.
De två rönnarna som vi såg växa i lönnens
grenklyka har planterats av fåglarna.
Vi känner smaken av den goda rönnbärsgelén
till älgköttet. Rönnen och oxeln som är
rosväxter och som vi kan ympa med äpple
eller päronkvistar.

Hängbjörken användes till kvastar, vispar. Idag
görs papper av björkfiber. I Lessebo och
Mörrum görs av björkråvaran fiber till tyger
som blir kläder. Tänk, att kunna ersätta den
miljövidriga bomullen i våra jeans och tröjor.
Fråga därför efter björkfibertyg nästa gång du
ska köpa jeans.

hjälp av ekbark tog ett år. Och alen som
används till formar för glasblåsningen. Vattnet
blir liksom en hinna utanpå. Bästa träet för
träskor.

Asken, den hårda, blir utmärkt skaft till
hammaren och yxan.

Nu ser vi verkligen alla träd i skogen, och i
parken. Tack Börje.

Och eken som länge var kungens träd. Skulle
bli virke till krigsskeppen. Att garva skinn med

Av oxeln gjordes kugghjul. Och aspen är det
bästa träet till bastubänkarna.

Margareta Moqvist

”Wallströms resolution”
Marika Griehsels film om Margot Wallströms arbete i FN
arbeta med resolution 1960, som ska kunna
användas för att spåra och straffa förövare,
var något som Margot ville ha och aktivt
sökte. Vi såg henne i filmen på resor härs och
tvärs över kontinenter och ombord på rysk
helikopter, det enda, som hon sade, verkligen
skrämde henne, och i samtal med
kvinnogrupper där hon inte kunde låta bli att
gråta när hon lyssnade till de skakande
vittnesmålen. ”Hela världens mamma”
kallades den smala, blonda Margot av kraftiga
svarta kvinnor, som vände sig till henne för att
brotten mot kvinnor, som tidigare förtigits, ska
lyftas fram och de skyldiga straffas.

Wallström i helikoper i Griehsels film
Efter vandringen med Börje fick vi slå oss ner i
föreläsningssalen igen och se Marika Griehsels
dokumentär om Margot Wallströms arbete i
FN. Filmen är ett otäckt dokument från vår tid
då våldtäkter används som ett billigt vapen i
konflikter. Jobbet som kommisarie för att

Filmen beställs från www.riks.filmcentrum.sd

Jag tyckte om filmen för att Margot inte
dominerade utan fokus låg på sakfrågan.
Margot var den röda tråden i en berättelse,
som verkar vara lika gammal som krigen.
Skillnaden är att det som förut setts som en
hälsofråga och oundvikligt nu bedöms som ett
internationellt krigsbrott.
Förutom de dansande kvinnorna i Kongo
var det två personer som fastnade i minnet.
Den ena är gynekologen Denis Mukwege, som
efterlyser en ny strategi för att förhindra
våldtäkter i konfliktområden och som på
grund av sina uttalanden och inställning nu är
hotad till livet. Den andra är Katja Orbach som
berättade om hur hon och kamrater utsattes
för övergrepp i Berlin under andra
världskriget, något som hon skämts för och
kunnat berätta om först nu när hon blivit
gammal.
Jag tänkte på Elin Wägner och hennes
uppdrag på 1920-talet i Rhenlandet, som

ockuperats av ententens makter: belgare,
amerikaner, engelsmän och fransmän. Delar
av de franska ockupationsstyrkorna hämtades
från kolonierna och bestod av svarta män,
vilket gav upphov till rasistiska skräckhistorier
med sensationell och sexuell underton om
våldtäkter av vita kvinnor. En liten kommission, bestående av en socialdemokratisk präst
och Elin Wägner bildades och de gav sig av till
Rhenlandet för att undersöka om ryktena
kunde bekräftas. Rapporten som följde var
klar och nykter och påvisade att ”den svarta
frågan” inte kunde lösgöras från den större
frågan om ockupationspolitiken över huvud
taget.
Jag tänker också på Christina Doctare, som
fick Väckarklockan 1995, för sin bok När man
väntar sig en man (1995), som öppnade våra
ögon för våldet just mot kvinnor i kriget på
Balkan.
Marianne Enge Swartz

Samtal mellan Margot, Marika och seminariedeltagarna
Naming and shaming… Att hamna på FN:s
s.k. SKAMLISTA, kan det fungera avskräckande för dem som använder våldtäkt i
krig och konflikt? Det är i alla fall ett av
verktygen som Margot Wallström varit
med om att introducera i kampen mot
sexuellt våld i krig och konflikter.
Denna programpunkt på EW-seminariet
var ett samtal mellan Marika och Margot,
som känner varandra väl vid det här laget.
Under ca ett år följde Marika Griehsel
Margots arbete i New York och resor i
Kongo för att göra filmen Resolution
Wallström. Den visades också vid EWseminariet.
Det var i mars 2010 som Margot
Wallström steg på sitt nya uppdrag som
FN:s generalsekreterares Special Representative on Sexual Violence in Conflict.
Tiden var äntligen mogen att ta sig an
den svåra frågan hur man kan brännmärka
sexuellt våld som blivit uppmärksammat

som ett systematiskt och förödande vapen
i konflikter och krig. Det har visat sig som
ett särskilt effektivt sätt att förgöra ett
samhälle. När inte kvinnorna klarar att
sätta mat på bordet och ta hand om
barnen och gamla så faller den sociala
väven sönder. Så användes våldtäkt i
Bosnien där man höll 50-60 000 kvinnor
som sexslavar i bordelläger eller i hus som
gjordes om till bordeller. En del dödades
också efter övergreppen. Så användes
våldtäkt i Rwanda. Kvinnor i östra Kongo
har varit utsatta för sexuellt våld som ett
vapen i konflikterna kring de eftertraktade
så kallade konfliktmineralerna, som utgör
stora värden för den globala elektroniska
industrin.
Det fanns ett ”window of opportunity” i
FN och i världen just då 2010, berättade
Margot.
Det var alltså rätt tajming, eftersom
tillräckligt många av världens ledare och

människor i den allmänna opinionen nu
insett att våldtäkt som krigshandling
äntligen kunde tas upp i FN på allvar. Det
nya var att FN:s säkerhetsråd var moget
att bifalla resolution 1325 som en del av
det nya mandatet att skydda civilbefolkningen i konflikt och krig.
Den 16 december 2010 antogs
Wallströms resolution av säkerhetsrådet,
det högsta beslutande rådet i FN som
historiskt upphållit sig vid de mäktigaste
ländernas maktpolitik. Härmed erkändes
våldtäkt som krigsbrott med särskilt
skadlig påverkan på det civila samhället.
I februari 2012 antogs så resolutionen
om Naming and Shaming. Det ska vara så
skamfullt att hamna på den att det

avskräcker enskilda personer, gerillagrupper, miliser och nationella arméer. De
som hamnar på listan ska få reseförbud,
kunna få sina banktillgångar frysta var de
än de befinner sig i världen och dras inför
Haag-tribunalen för krigsbrott.
De här resolutionerna kommer att bli så
starka att vi alla är beredda att försvara
dem och se till att de efterföljs.
Margot har lämnat över uppdraget till
sin efterföljare och för sina insatser fick
hon Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka
2012.
Gå in på STOPRAPENOW.org och FN:s
hemsida för mer information.
Cecilia Zadig

Konsert, supé och information om Lilla Björka och Re:Elin
Efter en dag fylld av berättelser om krig, våld
och kvinnoförtryck kändes det bara så
försonande att komma in i ett spannmålsmagasin fyllt med musik och levande ljus.
”Låt till far” inledde med cellons mjuka toner
därefter föll klarinetten, fiolen, klaviaturen in.
Musiken stegrades och tonerna förde
tankarna till Dalarna.
Blåskvintetten fortsatte med fem musikstycken varav den avslutande melodin fick det
att spritta i tangobenen.
Jazzen avrundade – tänk att vi får sitta i ett
vackert kyrkorum och lyssna på duktiga
ungdomar som brinner för musik. Vilket sving,
saxofonens toner letade sig högt upp under
taket och fick det än en gång att spritta i
dansbenen och blicken att leta sig ut genom
fönstren som blir till idylliska tavlor där kor
och får betar i skymningen.
Ett behagligt lugn sprider sig kroppen,
hjärtat omsveps av bomull. Ungdomar –
alldeles i början av en musikalisk karriär –
behandlade sina instrument med känsla och
proffsighet. Moll och dur i en härlig blandning.
Vi njöt!!!
”Musiken passerar tröskeln från din värld
in till min. Vi möts på musikens trappsteg.”

Klockan är åtta, magen kurrar. Vi möts av ett
dignande supébord, en vackert uppdukad
matsal med blommor och levande ljus.
Husmor berättar inspirerande om maten.
Ingen blir besviken – maten är så välsmakande
– bestående av ekologiska råvaror – sån´t
värmer två ”gamla” miljöhandledares hjärtan.
Nya möten, sorl och skratt präglar kvällen.

Emma Marstad informerar om Re:Elin

Vi får information från Lilla Björka. Där
råder
aktivitet
under
sommarkvällar,
utställningar och för trädgårdsroade finns
möjlighet att rensa i odlingarna. Vi uppmanades att prova på guidning/värdinneskap under
en sommarvecka. Något att grunna på för alla
Elinvänner.
Projektet Re:Elin, låter spännande: att
aktualisera Elins tankar och föra in dem i
grundskolor och gymnasium. Projektledaren
Emma Mastad informerade om detta med stor
entusiasm. Hon är som klippt och skuren för
att leda projektet, som är sponsrat av
Allmänna arvsfonden. Tre kortfilmer har
framställts av ungdomar med dessa teman:
1. Upptäck – vem är Elin Wägner
2. Dröm – EW:s vision av ett samhälle
3.Utforma – vilka metoder använde Elin
Wägner
Se filmerna på www.Vimeo.se – sök på Re:Elin
eller filmnamnen: Elin och jag, I Drömmarnas
Värld, Peace, Love & Elin Wägner
Linnea
Jensdotter,
student
inom
religionsvetenskap, har i sina studier gjort ett
examensarbete om ”religion som feministisk
strategi”. Hon har utgått från Elins
Väckarklocka och där hittat en stor
inspirationskälla. Det är så härligt att se hur
unga kvinnor idag inspireras av Elin Wägner
och för ut hennes tankar så här i olika arbeten.

Linnéa berättar om sin uppsats
Kvällen är sen, dagens upplevelser inspirerar
och tröttar. Va? Gäspar du? Dags att inta
sängläge.
Mer finns att läsa på www.elinwagner.se
Susanne Wiktorsson & Karin Elmvik

Johanna Fogelström:
Genusjihad – så stödjer vi Afghanistans kvinnor i deras kamp
för deltagande, fri- och rättigheter
Vad tänker ni på när ni hör Afghanistan?
Johanna Fogelström, Sverigechef för
Svenska Afghanistankommittén (SAK), fyllde
vita tavlan med alla våra associationer och höll
ett engagerande föredrag om människornas
situation i Afghanistan, särskilt kvinnornas och
barnens. Se faktaruta om landet.
SAK har funnits sedan Sovjet gick in i
landet. När Talibanerna tog över 1996 efter
ett krig kvarter för kvarter säger många att

civilbefolkningen välkomnade dem för att de
gjorde slut på den laglösa situationen. Under
Talibanväldet pågick avrättningar på Kabuls
stadion, och kvinnornas liv begränsades. USAs
anfall 2001 skedde ”för kvinnornas skull”, sa
fru Bush. Men om det bara var retorik? Man
bytte ut talibanerna mot de gamla krigsherrarna. Ingen har ställts till svars för tidigare
brott. I stället finns nu lag om amnesti för dem
som deltagit i kriget.

Dock: nu finns det 25 procent kvinnor i parlamentet (enligt kvot i den nya konstitutionen).
Johanna berättar om några aktiva kvinnor
som besökt Sverige och som gjorde stort
intryck på henne. Asita från Badgiz är nu
parlamentsledamot. Hon har gått i skola men
måste gifta sig i ett arrangerat äktenskap,
mannen är analfabet. Bodde på landet, fyra
döttrar, svårt att föda utan barnmorska. Hon
fick så småningom tillåtelse att jobba och
försörjer familjen (även mannens andra hustru). Hon genomförde valkampanj i burka.
Sedan flyttade hon till Kabul, och mannen
följde med, men den andra frun stannade kvar
på landet. Det var en stor press på henne att
få en son, men hon smög med preventivmedel. Om son saknas så uppfostrar en del
yngsta dottern som pojke (kläder, lekar,
arbete). Asita var själv en sådan.
Vad har kvinnor i Afghanistan att brottas
med?
9 av 10 kvinnor kan inte läsa och skriva
(hälften av männen). Kvinnorna föder utan
hjälp och 17 000 kvinnor dör i grossess varje
år. Det är bland världens högsta mödradödlighet. (Jfr. med de 2-3000 av civilbefolkningen
som dödas i kriget per år.) Det är livsfarligt att
bli gravid. Orsaken är att många är för unga,
50 procent är gifta vid 15 år. En kvinna har
vanligen 6-8 barn. I intervjuer har man funnit
att 80 – 90 procent av kvinnorna utsätts för
fysiskt eller psykiskt våld. Afghanistan är ett av
världens farligaste länder för kvinnor och
ligger i botten på jämställdhetslistan.
Opiummissbruket ökar – Afghanistan är
världens största producent och det skapar
problem inne i landet.
Det sker dock framsteg:
1) Konstitutionen: Män och kvinnor är lika
inför lagen, och 25 procent av parlamentsledamöterna ska vara kvinnor. MEN: ”Ingen
lag får gå emot sharia”, så till exempel gäller
fyra fruar och olika vittneskrav.
2) Kvinnoministerium
3) Lag mot våld mot kvinnor. MEN – den är
inte implementerad. Sexualbrottsförövare
döms inte, eftersom det krävs flera manliga
vittnen. Om en drabbad kvinna anmäler kan

hon i stället anklagas för ”otukt” och fängslas,
eftersom utomäktenskapligt sex är förbjudet.
4) Utbildning. Att kunna läsa och skriva är
nyckeln till en bättre framtid, att själv kunna
ta reda på vad som är rätt och fel. Nu är 7-8
miljoner barn (60 procent av alla barn i Afghanistan) i skola, och en tredjedel är flickor.
Under talibantiden gick 1 miljon barn i skola.
De 40 procent som inte går i skola finns mest i
söder. Majoriteten är flickor. Kvaliteten är
viktig men det är svårt att få lärare, äldre elever utbildar yngre. SAK och Karlstads universitet startar nu utbildning för lärarutbildare.
Vad hjälper utbildning flickorna, som måste
slåss mot det traditionella förtrycket i islams
namn? Man blir bättre på att ta hand om
familjen om man kan läsa/skriva/räkna och
man blir inte lurad (flickorna hjälper pappa).
Folk ser detta och vet att utbildning är bra!
Det finns ett stort folkligt stöd för att barnen
ska utbilda sig. SAK måste verka på
afghanernas villkor och i sitt arbete känna till
och förstå de kulturella och religiösa
uppfattningarna. Hälften av SAK:s skolor är
flickskolor. För att starta skolor talar man med
byborna om vilka hinder som finns för att låta
flickorna gå i skolan – skolvägen är farlig,
toalett saknas, mur runt skolan saknas – och
åtgärdar ett hinder i taget. Befolkningen har
blivit måna om ”sina” skolor. Det blir svårt för
talibanerna att bara stänga.

Johanna Fogelström

Frågor till Johanna:
Finns det feministiska teologer?
Jo, koranen är mera kvinnovänlig än bibeln
och det finns kvinnliga aktivister och
organisationer inom traditionen som söker
islamkunskap t.ex. feministorganisationen
”Yishtihad” = förnyelse av islam. Man går
tillbaka till principerna för att tolka så att de är
mer relevanta idag. SAK kan stödja och hjälpa
till att knyta kontakter. Men de afghanska
kvinnorna måste frigöra sig själva.
Koranskolornas roll nu?
Kan inte svara på det eftersom SAK jobbar
med regeringen och officiella skolor, men
religion är halva undervisningstiden i alla
skolor (4 timmars skoldag).
Hur lär man sig? Lär man sig koranen på
arabiska eller på sitt eget språk?
Man rabblar arabiska, utantill. Vi försöker få in
”barnet i centrum” i undervisningen och
jobbar med mullorna som kan ta upp
utbildningen på fredagsbönen
Vem talar med mullorna?
Vår personal, SAK:s 6300 lokalanställda med 9
kontor i hälften av Afghanistans provinser,
främst i norra delen av landet. Vi arbetar
också alltid med byäldste och byråd.
Övriga nordiska länder?
Det finns organisationer i Norge och Danmark
och lite i Finland. SAK har bara lite samverkan
med dem, man ser till att fördela arbetet och
inte gå i vägen för varandra. Sverige har utfäst
sig att lämna bistånd till 2024, totalt 8,5
miljarder kr.
Hur fungerar SAK:s samarbete med den
afghanska regeringen?
Samarbetet med ministerierna för utbildning
och hälsa fungerar bra. SAK:s strategi är att
arbeta i byarna längst bort, dit det officiella
systemet inte når.
Rekryteringen?
25 procent av de lokalanställda är kvinnor,
SAK försöker hela tiden rekrytera fler, men det
är svårt. Att rekrytera utbildad arbetskraft är
svårt, stor konkurrens.
Vad går biståndet till?
Utbildning, hälsovård och rehabilitering av
funktionsnedsättning. Det sista är viktigt för
att synliggöra en grupp och ge möjlighet till
värdigt liv. Här finns också frivilligarbete i
verksamheten, viktigt att t.ex. familjen kan

vara involverad och äga verksamheten.
Också viktigt att lokalsamhället bidrar på
något sätt till skolorna, t.ex. genom mark eller
eget arbete. Då känner man att detta är vår
skola som man delar ansvaret för.
Nu hade auditoriet ställt så många
intresserade frågor att Johanna inte hann med
den sista delen av föredraget som skulle
handlat om förväntningar och prognoser för
en framtid när de utländska trupperna dras
tillbaka.
Järda Blix
Litteraturtips:
Sigrid Kahle, Från Indus till Hindukush, 1994.
Edward W Said, Förord till Orientalism, 1993
Jenny Nordberg (krönikör i SvD) publicerar
efter jul en bok om de Afghanska kvinnornas
situation.
Fakta om Afghanistan:
Afghanistans yta är en och en halv gånger
Sveriges. Landet gränsar till Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kina och Pakistan. Här bor 30 miljoner människor, varav 4
miljoner i huvudstaden Kabul. Det finns över
40 folkgrupper och språk, varav två (pashtu
och dari) talas av mer än två miljoner
invånare.
Afghanistan var i tvåhundra år ett kungarike,
som störtades i en officerskupp 1978. Året
därpå invaderade Sovjet, som varit landets
bundsförvant sedan 1950-talet. Tio år senare
lämnade Sovjet Afghanistan med oförrättat
ärende. I det fortsatta inbördeskriget föll den
tidigare Sovjetvänliga regeringen 1992,
talibanerna intog Kabul 1996. USA ingrep med
bombningar 2001 och fick med stöd av
inhemska miliser talibanregeringen att bryta
samman. En Väststödd interimsregering tillsattes under den viktigaste pashtunske klanledaren, Hamid Karzai, och trupper flögs in för att
skydda ISAF (International Security Assistance
Force). 2005 genomfördes val till parlament
och provinsförsamlingar.

Magnus P Wåhlin:
Tankar om försoning och förlåtelse ur teologisk synvinkel.
Magnus P Wåhlin är skolpräst på S:t Sigfrids
folkhögskola och har tidigare varit internationell handläggare och miljöhandläggare
vid Växjö stift. 2010 publicerades hans bok En
annan värld är möjlig – Teologi i klimatkrisens tid, som bl.a. tar upp frågor om
försoning och ekologi. Hösten 2012 kommer
en ny bok som handlar om ekonomisk
teologi.
I sitt anförande inledde Magnus med en systematisering av de mest inflytelserika försoningslärorna under begreppet försoning och
förlåtelse:


den objektiva/juridiska läran - den
historiska – som går ut på att någon
straffas och det blir rättegång. Detta
händer vid ett visst tillfälle och
därmed blir det försoning. Brottet är
sonat och saken är klar – utagerad.



den subjektiva försoningsläran innebär att Jesus säger att människorna
skall förändras. Gud ändrar sig ej.
Relationen som den uttrycks i Gamla
Testamentet, behöver repareras mellan Gud och människor. Bara Gud kan
förlåta. I Nya Testamentet kommer
Jesus in för att lära människorna att
älska. Försoning sker hos människorna. Jesus är i Guds ställe och kan
förlåta men detta förstår inte människorna utan ser Jesus som ett hot som
måste röjas ur vägen genom korsfästelsen.



den klassiska försoningsläran - handlar
inte om försoning och läkande utan
om att besegra ondskan.

I sin medryckande framställning nämnde
Magnus även några olika idéer som är aktuella
inom modern teologi.
Exempelidén – The Exemplarist Idea – är
något nytt sedan 1960-talet som inte direkt
utgår från Bibeln eller kyrkan. Man talar om

och med de kristna för att få veta deras
subjektiva förståelse av orden försoning och
förlåtelse. Det går att försonas utifrån samtal
med människor. Gud delar människans
lidande. Upprinnelsen finns i Befrielseteologin
i Sydamerika där Magnus tidigare har arbetat.
Han sympatiserar med exempelidén som
stämmer med hans egna upplevelser.
Den frälsande idén – The Evangelical Idea –
innebär att man åter talar om den objektiva/
juridiska Kristus som lösen. Den satisfikatoriska tanken är att Gud måste
tillfredsställas.

Magnus P Wåhlin
Magnus hänvisade också till Per Harlings
bön om en försonad värld och till Svenska
Kyrkans hemsida. Budskapet är: låt
försoningen genomlysa vårt sätt att hantera
konflikter.
Idag tänker kyrkan annorlunda än för 20 år
sedan. Man menar att Gud finns vid vår sida
och helt genomsyrar världen. I det bibliska
perspektivet handlar det om längtan att
begära och tvånget att försaka. Ingen kan
bestämma fullt ut över sitt eget liv. Gud ger
livet – men människans liv har begränsningar.
Vi kan försonas och upphöja offret att
avstå från något till något befriande nämligen frihet från begär. Detta är en
mänsklig kvalité.
Först då den enskilda
människan lär sig att avstå från sina fri- och

rättigheter kan gemenskapen i en grupp
fungera.
Bland litterära exempel valde Magnus
några dikter av Erik Johan Stagnelius och
Gunnar Ekelöf och refererade även till Astrid
Lindgrens bok Ronja Rövardotter.
Här finns en konflikt och de båda huvudpersonerna kan ej samsas. Ronja hoppar över
sprickan i berget och då möts de unga. Försoning kräver offer.
I Bibeln kan man finna dessa motsatsbegrepp vid jämförelse mellan Gamla och Nya
testamentet i skildringar av krig och försoning.
Se Efesierbrevet 2:14. ”Ty han är vår frid, han
som av de båda har gjort ett och brutit ner
den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen
ovänskapen.”
Samhället är uppbyggt på skillnader mellan
människor, t.ex. män och kvinnor, på jakten
efter det nya och kampen om att göra förvärv,
exempelvis åtråvärda mineraler och andra
naturtillgångar. Detta skapar begär och
ovänskap.
Förlåtelse är något starkt och kan medföra
makt/förmåga att lösa människor ur deras
förflutna, att skapa nytt ur intet.

Syndernas förlåtelse skall uppfattas som
något större än enkla vardagliga orättvisor
människor emellan. Det är bibliskt uttryck för
att ingen människa är fullkomlig utan att alla
på något sätt kommer till korta. Kyrkans
budskap i Nya Testamentet är att Jesus möter
oss ”på lika villkor”.
Bibeln detaljstyr inte våra liv. Magnus
hänvisade till 5:e Mosebok 30:19 som talar om
att människans uppgift är att främja livet.
Teologen Nigel Biggar, Christ Church College i
Oxford, säger att den som vägrar förlåta upphör att leva.
Anförandets tema fick en naturlig
anknytning till Elin Wägners författarskap
genom hänvisning till hennes bok Dialogen
fortsätter (1932) och vad hon där skrivit om
försoning. ”När en människa blir förvandlad
från grunden så står en revolution för dörren.”
Margit Forsström

Margot Wallström:
En annan sorts krig – om sexuellt våld i krig och konflikt
Margot Wallström tilldelades Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka 2012 för att hon - i Elin Wägners
anda – bevakat kvinnors utsatthet i krig och konflikter. Elin Wägner såg jämställdhet mellan kvinnor
och män som en förutsättning för fred. I sina reportage uppmärksammade hon kvinnors och barns
utsatta situation i ett Europa mellan två världskrig.
Margot Wallström fick som FN:s särskilda representant i uppdrag att arbeta mot sexuellt våld i krig
och konflikter, bland annat genom förebyggande insatser och åtgärder mot straffrihet. Ett resultat är
säkerhetsrådsresolution 1960 som innehåller verktyg för systematisk övervakning och rapportering
om sexuellt våld och för identifiering av gärningsmän.
Margot Wallström var stolt och glad över att
ha fått Väckarklockan. Hon letade paralleller
mellan sig själv och Elin Wägner och
konstaterade att Elin Wägner också sökte
efter kärleken och försökte att få ihop sitt liv.
Hon hade imponerats av att Elin skrivit så
mycket och sättet hon skildrat kvinnors villkor

på och hur hon kämpat för kvinnors rättigheter.
Detta gav Margot associationer till en av
sina älsklingsdikter av Tadeusz Rozewicz från
1921:

Jag älskar gamla kvinnor,
fula kvinnor,
arga kvinnor
de är jordens salt
de äcklas inte
av mänskligt avfall
de känner frånsidan
av medaljen
av kärleken
av tron
de kommer och går.
diktatorerna uppför sina narrspel
har händerna fläckade
av mänskliga varelsers blod
de gamla kvinnorna står upp i gryningen
köper kött, frukt, bröd…
Margot Wallström menar att föreställningen
om sexuellt våld i krig vilar på historiska
missuppfattningar: Våldtäkter är oundvikliga
och en effekt av krig som man får räkna med.
För det andra är det onämnbart. Detta kan
inte talas om. Kvinnan som varit utsatt får
bära skulden och skammen. För det tredje att
det är ett mindre allvarligt brott. Detta trots
att många vittnat om att deras liv tagits ifrån
dem. Detta brott ska kallas vad det är – ett
brott mot mänsligheten.
Ett Elin-citat som Margot fastnat för : ”Man
kan hinna mycket mellan tårarna”. Vi vet från
den nyligen publicerade boken om Margot
Wallströms liv att hon också har haft
anledning att gråta och att hennes speciella
FN-uppdrag hade varit utmanande och känts
mycket angeläget. ”Hopp” heter monumentet
över Raoul Wallenberg i form av en portfölj i
brons utanför FN-skrapan och Margot berättade att hon tänkt mycket över mod och
civilkurage. Och jag tror att hon upplever det
särskilt angeläget att inte släcka hoppet hos
oss lyssnare trots att de bilder hon lyfte upp i
sitt tal belyste värsta ondskan.

Margot efter föreläsningen i samtal med en
av åhörarna. Cecilia i bakgrunden
Trots att man tagit ett stort steg framåt vad
gäller FN:s säkerhetsråd och tagna resolutioner har man ändå långt kvar. Hon beklagade att de nyligen publicerade Demokratikommissionens arbete under ledning av Kofi
Annan inte tar upp konfliktrelaterat sexuellt
våld till behandling.
Margot berättade om mötet med åtta
våldtagna kvinnor i Liberia som utsatts för
gruppvåldtäkter och varit tillfångatagna. Hur
orkar man ta hand om ett barn som föds till
följd av en våldtäkt? De kallas ”ormbarn” och
det är ett ganska outhärdligt ord. Hon berättade om hur gamla kvinnor hjälpt våldtäktsdrabbade att ta till sig sina ormbarn.
Kvinnorna är hoppet! Sa Margot och det
blev min sista anteckning från hennes tal.
Cecilia Zadig

Avslutning
Så slutar det 23:e Elin Wägner-seminariet på S:t Sigfrids folkhögskola som vanligt med god lunch,
mycket prat och utbyte av adresser. Ett stort tack går till folkhögskolan som givit oss denna möjlighet
att mötas en helg om året för att diskutera Elin Wägner, hennes tankar och verk i relation till
dagsaktuell politik och tidens strömningar. Vi möts igen nästa år 14-15 september, hoppas
rapportens redaktör
Marianne Enge Swartz

