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It is discussed from a psychological perspective, related to a
state of mind when standing face to face with destiny and coincidence, a victim of circumstances. By considering it from both
sides of the coin, the texts in this issue also discuss it from the
perspectives of the recipient countries: how it affects the mentality of the state and its citizens.
As autumn came this year, it brought suffering, uncertainty,
and a feeling of incapability. The increasing refugee crisis forced
everyone out of ignorance, maybe even denial. But it also filled
us with a willingness to prove ourselves, where we stand, and in
what way we want to appear: as compassionate and helpful.
The theme of this number of Utblick was given, because we all
wanted to reach an understanding of the situation beyond what
is reported in mainstream media, as well as invite for change.
It arose from a desire to help, all in our own way, and perhaps
inf luence readers to act.
Frida Nilsson & Emil Zawadzki
Editors
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Approaching This Glorious Land
Text: Emil Zawadzki

The train from Copenhagen to Gothenburg

“Could you ask where they come from? How

rette. The bomb must be some 20–30 centimeters

S… Strömstad? YES!

taller than him and three times his own body size.

long they’ve travelled? Where are they going?

Central Station. Together with a volunteer from

Why?” After translating our questions they tell us

the Red Cross and with a fast pace we search

through his words that they’re all from Syria and

As well as for the guys we talked to before, his

the wagons, looking for people who may need

have travelled 5000 km during the last one and a

final destination is Norway.

assistance. Considering that we’re looking for

half month. To get to Gothenburg they travelled

“Where did you begin your journey?”

standing next to him without uttering a word. His

strangers without any certain appearance I start

through Turkey, Greece, the Balkans, Hungary,

“From Turkey”, he says and tells us that he,

hair and eyes are much darker than Ahmed’s and

to wonder: how do we recognize these people?

Germany, and Denmark. But the journey doesn’t

as a Syrian, can’t live there. “They give you no

he looks like he’s only an adolescent. Ahmed tells

Who are they? What is the girl volunteering

end in Sweden. They’re all going to Norway

rights, you get no papers and you don’t earn any-

us that he’s Kurdish and doesn’t know any other

hoping to find? Suddenly she stops running from

where they hope that they finally can drop their

thing. A slave is what you become, and it doesn’t

language. Ahmed himself can’t communicate orally

wagon to wagon and goes out to the platform

bags and leave the long journey behind.

matter what education you have, if you’re a

with him. Somewhere during his trip Ahmed met the

doctor or an engineer, in the end you’ll only work

boy’s father, who asked him to help the boy get to
his uncle in Norway.

where she starts to talk with three men. They’re

utblick

Gothenburg but close to the border of Norway.

scheduled for 1:20 pm arrives on time at the

We thank the translator for helping us,

His name is Ahmed and he’s also from Syria.

We ask him what has happened to his family.
“They’re all spread out around the world”, he
says. During our conversation there has been a boy

all around 30 years old and clothed for the

and while I’m processing what they’ve told us I

a regular job”, he continues. Ahmed himself is a

Nordic temperatures carrying big backpacks on

notice that we’re surrounded by approximate-

textile engineer, but what does that matter when

their backs. There’s an atmosphere of relief and

ly 10 people from the train as well as random

you’re in such a situation?

curiosity in the air when suddenly, after another

people asking if the volunteers need any help.

volunteer has arrived, they start to ask the men

A man with Southern European looks start to

home back in Aleppo. You can see it’s a historical

“Germany is already full of refugees and Southern

what language they speak and if they need any

ask us with fluent English if we can help him. He

house with a big and spaced courtyard with beige

Europe as well, I just want to go where I can get a

help. Since they don’t speak any Farsi, which

has a brown leatherjacket and a big backpack

and yellow stones and a table with chairs for

new chance”. Ahmed stubs out his cigarette and we

the volunteer from the Red Cross does, she asks

on his back. In his right hand he holds a phone

drinking tea and coffee. The second picture is of

shake hands before he leaves for the central sta-

the volunteer from the municipality of Goth-

with a broken display on which he tries to find

the same courtyard but with ruins around it after

tion’s main hall together with the boy, to go looking

enburg who knows Arabic if he can help them

text messages with the name of the city he’s

a fallen bomb. And the last picture shows Ahmed

for a way to get to Strömstad. �

instead, and help us.

going to. Something on S, not so far away from

himself posing next to a bomb, smoking a ciga-
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“But why Norway?”
“It actually doesn’t matter where you’re go-

From his phone he shows us pictures of his

ing — if it’s Germany, Sweden or Norway”, he says.
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Arrivals and
Departures

Text: Sara Lindström

Migration is much more than refugees.

ways: in 2014 almost 6000 people from

According to the un, 232 million people

Sweden moved to Norway for work,

lived outside of their countries of origin

some of them performing unskilled jobs

in 2013. Reasons for this vary and all

similar to the berry pickers. So why

are, of course, not fortunate enough to

this constant focus on people arriving,

emigrate by choice.

instead of people departing?

As we are all aware, 60 million are flee-

Due to the crisis in Syria there is a

ing right now from war-torn countries,

large number of people on the move.

such as Syria. However, most people mi-

So, the constant media reports are not

grate for social and economic reasons,

without reason. Still, it might distort our

which has been the main reasons since

views on migration into thinking that

the dawn of modern society. For ex-

it is exclusively a problem, when it can

ample, none of the northern European

also be a solution. Scientific research

countries would be what they are today

shows that the differences between

if we had not had immigrants here to

cost and revenues for a country host-

help us. 70 years ago, Sweden, Belgium,

ing immigrants is less than 1 % of gnp.

Britain, France, and Switzerland were

Research also shows that there is no

all depending on guest-workers to man

connection between a bigger popula-

their industries. The recruitment was

tion and a higher unemployment rate.

more or less organized, but the working

This suggests that the `cost´ for hosting

conditions were not ideal. The fact still

immigrants is only temporary, let us call

remains: we were depending on immi-

it an adjustment period.

grants to build our countries.

Upcoming decades will challenge us

Sweden is still hosting guest-work-

with an aging population and the linger-

ers. Recent debates has been about the

ing question remains: who will take care

horrifying conditions for berry pickers

of us? I will suggest an answer to that

and Polish craftsmen illegally dumping

question with one of the strongest rea-

construction residues, which empha-

sons for welcoming refugees: let them

sizes problems rather than benefits. We

take care of us. Let them build Sweden

should not forget that this goes both

as they did 70 years ago. �

“ Upcoming decades will challenge
us with an aging population and
the lingering question remains:
who will take care of us? ”
Illustration: Samra Avdagic
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The growth of xenophobia is
caused by radicalization on
two sides of the same coin
Text: Mikael Hemlin

how do we handle the largest refugee crisis since world war ii ?

Right now Europe faces one of the greatest challenges in the history of Western civilization. Millions of men, women
and children are on the run from their home countries, hoping to escape the war and misery which has plagued
large parts of the world for decades. The people of Europe have raised their voices and have demanded, loud and
clear, that aid should be given to those in need. However, the reaction has not been exclusively positive. In the wake
of the large humanitarian response, xenophobic parties have gained popularity in many countries across Europe.
Germany’s Pegida, France’s Front National, Sweden’s Sverigedemokraterna and Denmark’s Danske Folkeparti are
only some of the far-right forces that have risen, posing the question: Why is xenophobia a growing problem?

Shortly put — it does exist a general mentality, es-

So, who should you blame then, when you’re

pecially here in Sweden, where the responsibility

a white male who feels failed, walked over and

of the individual is often ignored or even denied.

unsuccessful? Because it cannot be your own

People tend to blame their own — as well as oth-

fault. It’s impossible. Therefore, when some

ers´ — failures and faults on the government, on

one comes along and tells you how homecoming

social norms or on `society´ as a whole.

IS-soldiers are being treated, you’ve found your

A very current example is the way returning

scapegoat. And it would not be the people who

IS-soldiers are being treated, which is highly

have actually fought for the Islamic State. It would

linked to the domestic growth of anti-Islamism.

be the entire Islamic population of the world. This

In other countries, such as Austria, returning

would also be the reason why white males are so

soldiers have been denied entrance at the border

highly represented within xenophobic groups.

and stripped of their citizenships. But here in

What does all of this conclude in? Well, for

Sweden, they get to return to everyday life, entit-

one thing, both sides are radicalized as a result of

led to social security benefits and free health

personal failure, meaning that Western IS-soldiers

care. The fact that they have been abroad supp-

and radical islamophobes have more in common

ressing human rights, fighting for an organization

than they probably want to admit. But above all, it

which executes Western journalists on Youtube

means that the “not-my-fault-mentality” breeds

is not regarded. All because “it isn’t their fault”

radicalization. In Europe, and especially in such a

and “they were raised in a society where norms

great country as Sweden, the course of your life is

pushed them down”. This “not-my-fault-mentali-

a result of the choices you make, and therefore, it

ty” goes for anyone who, in accordance with the

is within your power to determine it. �

current perceptions, is marginalized in any way.
And in accordance with the current perceptions,
white males are the only ones who aren’t marginalized in any way.

utblick
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ånga européer har i den varande flykting-

rerna i Latinamerika regerade, under 80-talet på

krisen blivit skrämda av att det nu är 60

grund av oroligheterna i Iran, och under 90-talet

miljoner människor på flykt världen över. Detta, i

som en följd av kriget på Balkan. Många av dessa

kombination med att det talas väldigt mycket om

har dessutom återvänt när situationen i hemlandet

hur dyrt det kommer att bli, leder till felaktiga

har bättrat sig.

slutsatser. Något som är lätt att glömma bort är att

Sannolikheten är tyvärr mycket stor att exem-

endast 1 miljon av dagens flyktingar är på väg till Eu-

pelvis SD-sympatisörer bara använder myten om

ropa vilket betyder att, om de fördelas någorlunda

kostsamma invandrare som ett professionellt och

jämnt ut bland länderna, kommer det inte märkas

rumsrent sätt att maskera sin främlingsfientliga

någon större skillnad i samhället. Istället uppstår

agenda. Denna myt verkar även ha fått fäste hos de

stora möjligheter till utveckling.

som inte är främlingsfientliga och det är framförallt

Vissa hävdar att flyktingar och invandrare är

till er jag vänder mig i den här texten. En överty-

en ekonomisk börda för mottagarlandet. Många

gad SD-sympatisör skulle med största sannolikhet

undersökningar visar att detta inte stämmer. När

inte påverkas av att få bevis för att invandring är

de har hunnit etablera
sig på arbetsmarknaden och blivit konsumenter i samhället är
de istället en tillgång.

Börda eller möjlighet?
Text: Joar Lundberg

ekonomiskt lönsamt, då
det inte är den faktiska
orsaken till att hen står
för minskad invandring.
Att prata om invandring

Dessutom är majoriteten av de som anländer vuxna

som kostsamt är en taktik som går ut på att felak-

och har gjort sin utbildning i hemlandet, vilket är

tiga, men ändå tänkbara fakta läggs fram gång på

en stor skattelättnad. Att få arbetskraft utan att

gång – som till slut blir till sanning i mångas ögon.

behöva betala för hela utbildningen är en stor

Om en vill att främlingsfientlighet och rasism

ekonomisk fördel.

ska försvinna krävs det att en jobbar med exem-

Dock finns det självklart svårigheter i byråkratin

pelvis integration mellan invandrare och svenskar,

när en ska komplettera och anpassa dessa männ-

men även mellan främlingsfientliga och icke-främ-

iskors utbildning till svensk standard. Sysselsätt-

lingsfientliga människor. Att benämna SD-sympa-

ningen är visserligen lägre hos invandrare än hos

tisörer som »rasister« kommer garanterat inte att

svenskfödda, men trots detta är det mer lönsamt

integrera dem med samhället och få dem att ändra

för ett land att ta emot invandrare än att barn föds

åsikt, hur korrekt det än må vara att göra det.

och uppfostras på plats. De börjar ju generellt sett

Ekonomin kring invandrare och flyktingar ska

inte betala tillbaka till samhället förrän de gått ut

absolut få diskuteras, men vi får inte glömma att

gymnasiet och har då kostat stora summor pengar.

det först och främst måste handla om medmänsk-

Främlingsfientliga i Sverige ser ofta invandrare

lighet. De är individer som har rätt till liv och som

och flyktingar som lycksökare som vill komma hit

går att ta stor lärdom från med tanke på de olika

och ta del av den skattefinansierade välfärden

kulturer och erfarenheter alla människor har. Län-

utan att själva tillföra något till den. Enligt en

der erbjuds enorma möjligheter när människor från

rapport sammanställd av oecd i början av året har

andra kulturer vill flytta dit, möjligheter som de bör

flyktingströmmarna genom historien gått i vågor

göra allt som står i deras makt för att ta vara på. �

i samband med konflikter och katastrofer i olika
områden. Om flyktingarna kommer hit för att glassa och leva gott på vårt sociala skyddsnät borde
strömmen vara konstant. Under 70-talet ökade
antalet flyktingar samtidigt som militärdiktatu-

utblick

+ Lästips:
http://www.etc.se/sites/all/files/atoms/files/2015/03/vad_
varje_manniska_bor_0.pdf
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Den nakna
människan
Text: Egil Sturk
Vi har i sommar fått uppleva utspel från Donald Trump på andra sidan Atlanten
till Viktor Orban i Ungern. De vill resa stängsel vid sina gränser, säger de. De
vill stänga sina länder, säger de. Och stängsel har rests, murar har byggts. Vilket
har bemöts med såväl fördömande som instämmande röster från f lera håll.

Men byggandet av murar är knappast ett nytt

är något abstrakt som tar form, solidifieras och

koncept, utan något som vi länge har sysselsatt

blir en fästning, ett fort av armeringsjärn och

oss med, en millennielång fetisch för att gräva

betong, rakblad och taggtråd. Nationalstaten får

diken, dra linjer, resa staket, stängsel och bygga

genom murarna en fysisk verklighet.

fort. Ja, kanske är det som Rousseau skriver – att
den första människa som reste ett staket runt

är mur arna e t t ut tryck för statens anspr åk på

ett stycke mark och förklarade sig äga den var

suver änite t ?

samhällets sanna grundare.

auktoriteten i det internationella systemet. En

Självbestämmandet är den högsta

princip som av euroskeptiker och suveränitetsfa»Akta er för denne bedragare, ni är förlorare

natiker upplevs vara hotad av dagens multipolära

om ni glömmer att jordens frukter tillhör alla

värld, med internationella, över- och mellan-

och jorden själv tillhör ingen!«

statliga institutioner, handelsavtal, informella
nätverk, kapital och människoflöden, samt

Det märkvärdiga är dock att sedan Kalla krigets

icke-statliga organisationer. Kanske är murarna

slut och Berlinmurens fall – en tid som påstås

ett bevis på statens brist på kontroll – inte dess

präglas av gränsers upplösning, öppenhet och fri-

styrka: statens impotens inför utmaningar den

het – har murar och gränsstängslen mångfaldigats

inte är förberedd på och är ovillig att bemöta.

runtom i världen. Från Kina till Israel, från Melilla

Säkerhetsfrågor ur vilka den hämtar sina svar från

till Ungern, mellan Pakistan och Indien; överallt

medeltiden. På utmaningar som är på en gång nya

reser vi murar runt oss. Varför? Är det som skydd

och moderna, men också konstanter i människ-

mot angrepp? Är det för att avgränsa och urskilja?

ans historia.

Är det ett tecken på svaghet, en reaktion mot

Men en sak står klar, fastän den ordning som

ett upplevt hot? Nationalstatens desperation på

etablerades 1648 står inför allvarliga utmaningar,

grund av osäkerhet över sin roll i världen?

är och lär nationalstaten förbli den mest grund-

Gränsen är ett urval, en uppdelning mellan

läggande enheten i den internationella politiken

inne och ute, i vi och dem. Den är formens mot-

och därmed den som står ansvarig för sina grän-

stånd mot upplösningen. Vad vi ser vid gränserna

ser och för vad som där sker.

Illustration: Samra Avdagic
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»…de som vill igenom måste klämma sig genom nyckelhålet, där allt de äger
och en gång var skrapas av och de anländer nakna…«
Antyder inte resandet av murar även att man

av såväl privata och mellanstatliga, som statliga

Integritet och identitet kräver gränser, den

har någonting att dölja, något man inte vill att

aktörer, bryter internationella och inomeuro-

kroppsliga suveräniteten kräver gränser. Vi är våra

andra ska ta del av? Vilket i sin tur väcker begär

peiska lagar och normer efter eget godtycke.

kroppars konturer, vi är gränser, våra medvetan-

stressorer, belastningar på ett redan ansträngt

och nyfikenhet, frustration och ilska. I despera-

Exempelvis genom pushbacks, deporteringar och

de, våra murar … men samtidigt: stäng inte din

system. Fienden anses av de skrämda och oroliga

tionen är muren bara ett av många överkomliga

misshandel.

dörr, lås inte in dig i ditt rum, göm dig inte från

idag vara varg och virus i fiendskapens analogi.

hinder, och om man inte lyckas försöker man igen

De upplevs som en destruktiv kraft som försöker

och igen och igen. Att klättra över muren är ett

bel i »Processen« där människan står Inför lagen,

gång till dig, se den andre och tillåt dig bli sedd,

negera den varande ordningen, vilken går under

form av motstånd, att tillskriva sitt liv ett värde.

utsätts för lagen snarare än omfattas av den, och

bråka och försonas, låt dig älska och bli älskad.

om den inte förmår göra motstånd.

Isolation och försök att förhindra integration

förvägras tillgång av väktaren, lagens upprätthål-

Är det inte genom att störta murar, tänja på

men vilke t är då de t hot som har ge t t upphov
till denna par anoians feder ation ? vari består
far an ?

Invandrare och flyktingar upplevs som

Muren fyller då funktionen av ett vaccin som

världen och människorna. Förneka inte andra till-

och interaktion med omvärlden och det hittills

lare och representant. Liksom Kafkas karaktär har

gränser, och trotsa det absoluta som något nytt

syftar till att förhindra att ett virus infiltrerar

okända, är just det som skapar föreställningar av

flyktingarna offrat allt för att komma fram: berö-

kan födas? Bara genom att prata och lära känna

samhällskroppen, sprider sig, och löser upp

»främlingen«, av »den andra« på grund av brist

vade sin värdighet, förnekade sin frihet, berövade

varandra kan vi bryta ner murarna inom oss,

samhället inifrån. Liksom vi bygger murar för

på erfarenhet. Denna förvirring angående fiend-

allt. De har lämnat sina hem, sina land, relationer,

liksom murarna som finns oss emellan och som

att skydda oss mot angripare beväpnade med

skap resulterar i ett brett generaliserande där

familjer och betalat smugglare oanständiga sum-

skiljer oss åt. Kanske bör vi förbli flytande, förne-

tänder, klor och utsatthet, bygger vi murar,

alla kan vara ett potentiellt hot.

mor för att komma fram. Människor med sår och

ka alla former? Kanske behöver vi något flexibelt,

krig i kroppen, med granatsplitter, rök, död och

något poröst? Kanske ersätta kustens stengrind

brandväggar och karantänceller för att förhindra

Är murarna ett skådespel som syftar till att

ett virus. Viruset gömmer sig i massan, befinner

ge illusionen om stabilitet, trygghet och enighet,

automatkarbiner. Men jämfört med parabeln där

med buktens mjuka omfamning. Och alltid fram-

sig i systemets hjärta, det infiltrerar samhällets

men som i själva verket misslyckas med att åstad-

porten till lagen står öppen bakom väktaren är

hålla rätten att vara människa och skyldigheten

märg och kropp. Viruset kallas i detta fall för den

komma det de syftar till att göra – att begränsa

porten låst och de som vill igenom måste klämma

att vara mänsklig. �

globala terrorismen.

människors rörelse, dämma upp flödet, skapa

sig genom nyckelhålet, där allt de äger och en

trygghet och säkerhet? Leder då inte uppkomsten

gång var skrapas av och de anländer nakna: Homo

skräcka eller förhindra andra nationalstater

av murar till motsatsen av vad de syftar till att

Sacer, den nakna människan, absolut utsatthet.

eller specifika politiska aktörer från att angripa

försäkra? Upplevelsen av att vara utsatt för ett

Kanske skulle man kunna hävda att det vid grän-

landet, utan de namnlösa och föränderliga är

hot är så stark att man måste bygga murar för att

serna råder ett undantagstillstånd där människan

hoten; de icke-statliga och obestämbara aktö-

hålla det ute, en känsla av att befinna sig i ett be-

reduceras till sin nytta för samhället, där livet

rerna. De representerar ett upplevt konstant

lägrat fort. Muren, denna gränsvakt gjuten i järn

förtingligas i händerna på makten. Likaså är vän-

hot från omvärlden och syftar inte till att skydda

och betong, skapar inte bara fysiska barriärer,

tan och osäkerheten där, osäkerheten och väntan

mot något specifikt och utesluter inte folkflödet

utan även mentala: murhuvuden, vars tankar är

som genomsyrar Kafkas föreställningsvärld. Vän-

från angränsande länder. Det handlar om att

burfåglar, vars syn skyms av skygglappar. Paranoia

tan på att komma in, väntan på att avfärdas.

reglera snarare än förhindra. Att begränsa rörel-

och fruktan gror när vi stänger våra dörrar och

sen för att dämma upp ett flöde. Gränsen som

fönster till världen och vägrar se, vägrar lyssna till

tuerar en identitet, en självuppfattning: den

har utgjutit så mycket blod. Den politisk-geogra-

vädjan. Sluter våra ögon och famnar.

gränslösa människan överskrider vad som är

Murar syftar idag inte till att skydda, av-

fiska gränsen är en relativt ny konstruktion som

utblick

Situationen kan liknas vid Franz Kafkas para-

Gränsen är ett lagens gränsland som syftar till

Utöver detta är gränsen något som konsti-

tillåtet, vad som är acceptabelt, och är kapabel

syftade till att förhindra statens förflyttning,

att upprätta lag och ordning och förhindra brott,

att göra vad som helst, då allt är tillåtet utanför

erövring av annat territorium och expansion.

men som i själva verket begår brott. Militarise-

ramarna. Gränserna skapar ett jag och ett vi, ett

Inte flödet av människor.

ring och det totala protokollförandet av gränsen

du och ett dem.
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Äpplen genererade tusentals
kronor till flyktinghjälp
Text: Elin Fondén

NON SERVIAM

I den K-märkta parken utanför Annedalsseminariet

insamlade pengarna används. Planeringen tog mycket

står äppelträd som varje år fylls av söta frukter. En och

tid och f lera elever valde att åsidosätta sitt skolarbete för

annan student får ny energi mellan föreläsningarna,

att kunna samla in pengar till unhcr. Sofia Bergman, som

men majoriteten av äpplena går oftast till spillo. Detta

också var medarrangör, tycker att det känns självklart att

uppmärksammade Studentföreningen på Institutionen

lägga ned sin tid då situationen har blivit såpass allvarlig.

för Globala Studier, igs, och bestämde sig för att låta

Inte heller Linnéa Wardal, ordförande i studentförening-

tillvaratagandet av äpplena bli ett sätt att också samla in

en, drog sig för att jobba lite extra.

pengar till unhcr, fn:s f lyktingorgan.

»Jag tycker att alla har ett ansvar att göra vad de kan,

Redan tidigare hade en insamling startat på initia-

i mån av resurser och tid, för att hjälpa till i f lyktingfrå-

tiv av bland andra Karin Bylund, medlem i studentför-

gan. Vi studenter har en viktig roll i att mobilisera oss

eningen. Hon tyckte att f lyktingkrisen började kännas

och genom olika aktioner, som insamlingsgalan, få ut

väldigt påtaglig, bland annat på grund av den ökade

kunskap kring den här frågan«.

nyhetsrapporteringen.

Evenemanget resulterade i 9 000 kronor extra att

»Därför var det på ett sätt självklart att försöka göra
något med det lilla en har«, säger hon.

överlämna till unhcr vilket studentföreningen kände sig
mycket nöjda med.

Insamlingen hade redan nått upp till 36 000

»Galan blev lyckad och visar på att det med små

kronor innan en gala drog igång, bland annat tack vare

medel går att skapa någonting större. Det var fint att se

universitetslektorn Andréas Godsäter som själv skänkte

att äppelpajerna, äppelmoset och alla andra äppelrela-

10 000 kronor och uppmanade sina kollegor att göra

terade bidrag tillsammans kunde resultera i så mycket

samma sak. Studentföreningen igs nöjde sig alltså inte,

pengar«, berättar Sofia.

utan tog initiativ till en insamlingsgala, fylld med både
underhållning och allvar.
»Civilsamhället har alltid en stor potential att

Studentföreningen är dock missnöjd med dagens
politiska situation och kallar internt f lyktingkrisen för
en ansvarskris. Därmed har de också startat hemsidan

agera, utmaningen är dock att få folk att se värdet i

studentuppropet.se, där de framför sina krav på politiker-

deras insatser och det omoraliska i att ingenting göra.

na. De hoppas på att få så många namnunderskrifter

För det krävs en förhöjd krismedvetenhet i samhället,

som möjligt för att kunna påverka de stora strukturer-

något som ju skedde från och med augusti«, kommen-

na som gör att krisen har uppstått. Även om insamling-

terar Samuel Grönvik som deltog i genomförandet av

en snart är uppe i 50 000 kronor kommer engagemang-

insamlingsgalan.

et inte lägga sig för studentföreningen på igs:

Ett tiotal studenter arbetade för att organisera

»Det viktiga nu är att demokratin fungerar så pass

galakvällen som bjöd på underhållning av både elever

bra att även våra folkvalda lyssnar till rösterna om

och lärare på institutionen, samt utomstående musiker.

öppna armar, solidaritet och rättvisa«, säger Samuel

Även unhcr var representerade och berättade om hur de

Grönvik. �

»Det var fint att se att äppelpajerna, äppelmoset och alla andra äppelrelaterade
bidrag tillsammans kunde resultera i så mycket pengar«

utblick
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Jag är en främling i detta land
men detta land är ingen främling i mig!
Jag är inte hemma i detta land
men detta land beter sig som hemma i mig!

		*
Jag har av ett blod som aldrig kan spädas
i mina ådror ett dricksglas fullt!
Och alltid ska juden, lappen, konstnären i mig
söka sin blodsfrändskap: forska i skrif ten
göra en omväg kring seiten i ödemarken
i ordlös vördnad för någonting bortglömt
jojka mot vinden: Vilde! Neger! —
stångas och klaga mot stenen: Jude! Neger! —
utanför lagen och under lagen:
fången i deras, de vitas, och ändå
— lovad vare min lag! — i min!
Så har jag blivit en främling i detta landet
men detta landet har gjort sig bekvämt i mig!
Jag kan inte leva i detta landet
men detta landet lever som gif t i mig!
En gång, i de korta, milda
de fattiga stundernas vilda Sverige
där var mitt land! Det var överallt!
Här, i de långa, välgödda stundernas
trånga ombonade Sverige
där allting är stängt för drag … är det mig kallt.

(Gunnar Ekelöf, ur Non serviam,
Albert Bonniers förlag, 1945)
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Detta landet lever som gift i mig!
Text: Lydia Liljegren
Varje gång jag läser Gunnar Ekelöfs Non serviam känns det som ett knytnävsslag i ansiktet, vare sig det är hela diktsamlingen eller titeldikten. Man kan låta Tomas Tranströmers
första mening i dikten »Minusgrader« (publicerad i diktsamlingen Sanningsbarriären,
1978) sammanfatta stämningen: »Vi är på en fest som inte älskar oss.« Det handlar om
det låsta diktjaget lika mycket som den isolerade och stängda blicken, den som avsiktligt
ställer sig utanför. Dikten är skriven med ord filtrerade genom ett nedkylt mörker, något
som passar titeln bra. Ekelöfs ord är lika mörka men det finns en påtaglig brutalitet. Här
är de krigiska och rebelliska; det är ord som väljer att inte tjäna någon.
Precis som Tranströmers titel »Minusgrader« är Ekelöfs lika passande. Titeln gör
motstånd med sina kraftiga ord: Non serviam, Jag tjänar icke, de ord som Lucifer sade
när han uttryckte sin ovilja att tjäna gud. John Milton skriver om det i sitt vackra epos
Paradise Lost: »Better to reign in Hell, than serve in Heav’n.« Ekelöfs titel bygger upp en
hård vägran som dikten spelar på; en människa medveten om de yttre och främmande
element som försöker infiltrera hennes sinne med att vrida hennes blick och se förbi
sanningen. Det är samhällets försök att manipulera och tygla människan – ett försök till
att få henne att förlora sanningen hos sig själv.
Genom hela dikten är språket kraftigt. Det är ett språk som läses med en jagande
blick som triggas och blir mera lysten för varje ord. Här finns det en motvillighet, eller
mer en vägran, till att anpassa människan till allt utanför: det är en utsatt människa,
dock med ett fritt tänkande – det farligaste som finns. Men det finns också en frihet
i språket. Den skrivs fram genom vreden och medvetenheten om en kuvad och kvävd
identitet: »Jag kan inte leva i detta landet / men detta landet lever som gift i mig!« Det
är ett diktjag som vrider sig för ett ofrivilligt insläpp av samhällets makter, och det är i
denna medvetenhet som möjligheten till det fria tänkandet och språket ligger.
Och så kommer blodet. Det rinner genom hela dikten och förser den med identitet,
rötter och krigiska utrop: »Jag har av ett blod som aldrig kan spädas / i mina ådror ett
dricksglas fullt!« Lika mycket som blodet utgör människan, utgör det dikten. Mellan
orden, mellan raderna, mellan läsningen bränner det och man förstår att det är en dikt
skriven med ett ursinne och en bestämdhet att sluta låta sig bli påtvingad manipulation
och konformism. Ekelöf har skrivit kritiskt och med en tillbakariktad längtan: »En
gång, i de korta, milda / de fattiga stundernas vilda Sverige / där var mitt land! Det var
överallt! / Här, i de långa, välgödda stundernas / trånga ombonade Sverige / där allting
är stängt för drag … är det mig kallt.«
Vad som genomsyrar Ekelöfs dikt mest är kritiken mot omgivningens rädsla för det
okända och främmande, samtidigt som det är ett distanserande av individen från det
kvävande och oförstående samhället. Rösten är brinnande och handlar om en vägran att
följa regler och istället skapa sina egna – och följa dem. Det är människan som vägrar
tjäna någon annan än sig själv.

utblick
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To question normalities
Text: Sara Lindström
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“Even though the stranger is in constant relation
to other group members, his ‘distance’ is more
emphasized than his ‘nearness’.”

Many of us agree with the fact that humans are social creatures, and that we belong
in a group in which we can identify ourselves. To make this identification possible we
need to be sure of what signifies a particular group: who belongs and who does not?
One easy way of doing this is by drawing a line, and then observe on which side of
this line we find ourselves, and more important, who is on our side and who is not?
This is a very simple concept, which we use in everyday life.

the stranger is a unique social category.

relevance of dividing humans into cate-

The stranger is created through differ-

gories of race.

ent social and cultural practices imply-

Considering `race´ to be old fash-

ing that the majority society’s rule is

ioned and totally irrelevant to us, can

emphasized as a measurement for per-

we be sure that `ethnicity´ is not? As said

sons considered deviant. Even though

in the beginning, we feel comfortable

the stranger is in constant relation to

identifying ourselves with a group, and

other group members, his `distance´ is

ethnicity lets us do that. The problem is

more emphasized than his `nearness´.

that often, when addressing others, we

In our segregated society we have

seem very tasteful anymore. Nowadays,

reached the point

based on some sort of perception or

biologists does not consider race to

where it has become

estimation. Whether the estimation is

be scientifically relevant. In sociology,

habitual to denounce

correct or not is not important to us.

however, the word is still used and many

`the other´. The gap

A lot of the lines (that) we draw are in

social scientists consider it a relevant

between social groups

fact totally irrational, based on emotion

term because of what race means to us.

continues to grow

rather than factual knowledge. If we

Nonetheless, in our private life it seems

and we desperately

are lucky, our irrationality does not

that we have casually replaced the word

fill it with percep-

strike back on us, but sadly it very often

`race´ with `ethnicity´ when addressing

tions founded upon

does, and it does so in various amount

everyday issues such as immigration,

prejudices. From the

of damage, depending on which side

segregation and diversity. So what is the

perspective of the

we find ourselves — or more accurately:

difference between race and ethnicity,

majority, this often

if we are the one behind the drawing

then? To begin with, race is considered

board, holding the pen, or not.

to be static (a bulldog cannot choose
to become a golden retriever). In that

Institute for Racial Biology. The project

remark race is somewhat objective,

was founded in 1922 and put to sleep

whereas ethnicity is considered to be

in 1958. What some of us may not know

subjective, and therefore less static.

is that before it, there was a society

The idea of a connection be-

Illustration: Samra Avdaic

The lines we draw are themselves

Many Swedes are aware of the State

utblick

species. This strongly questioned the

means generalization of a widespread
spectra of different
ethnicities. Social
scientists call this
ethnification. We do
use labels such as `ethnicity´ arbitrarily.

not acknowledge differences, instead

called The Swedish Society for Eugen-

tween biological race and differences

For example, we do not recognize the

we label them all `the other´ or `the

ics (Svenska sällskapet för rashygien).

in mental skills such as intelligence,

majority in terms of a specific ethnicity.

stranger´, forcing another person into a

Eugenics is a terrifying idea, which

personality and behavior is what racism

Instead, to be part of the majority — the

social space, not of his own choosing,

made it possible for state employees to

is founded upon. Although in 1972, the

normalized group — is to never be ques-

depriving him of his mobility, turning

abuse persons considered to be deviant

American scientist Richard C. Lewontin

tioned, to fit in. To not be part of the

`ethnicity´ into something objective and

or perverse, by forced sterilization up

proved that the genetic differences

majority is to be forever questioned, to

most of all static.

until 1976.

between so-called `human races´ only

be a stranger.

At some point, using the word

made up for a few percentages of all the

`race´ and supporting eugenics did not

genetic differences in the whole human

22

The sociologist Sara Ahmed explains:

According to Georg Simmel, a sociologist of the early twentieth century,
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in a society such as ours where a light
skin tone dominates the view of what is
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“I tremble with worry
when I realize that
almost 60 years later
we still act within
the framework of
the exact same lines,
drawn by racists all
those years ago.”
considered to be socially accepted, the
social room becomes an extension of
the `white´ body; it makes the contours
invisible, which allows `white´ bodies to
pass unnoticed while `black´ bodies gets
noticed and also stopped. Therefore,
to be visible, to be labelled `race´ or
`ethnicity´ is to be constrained; to be
robbed of your freedom. So my question is: have we really moved on from
old fashioned institutions such as the
State Institute for Racial Biology, or are
we stuck in the same institutions, only
with different names and appearances?
In the Swedish curriculum you will
find that the school should represent
values “in accordance with the ethics
borne by Christian tradition and Western humanism”. This sends a message of
how we value `Christian´ and `Western´
but also a silent message about what
these categories does not include. Do
we consider `Christian´ and `Western´
to be of intrinsic value, and everything
else, speaking in cultural terms, of
less value? This is a typical example of
institutionalized line-drawing, which

utblick
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way too seldom is questioned. Why is
the line between what `Christian´ and
`Western´ is, and what it is not, relevant?
And more important: what is `Christian´
and `Western´ to begin with?
When the State Institute for Racial
Biology finally shut down in 1958 it
illustrated a step away from irrelevant,

UTBLICK RECOMMENDS:

damaging labelling of people in a weaker
position than the dominating, normalized majority. That’s why I tremble with
worry when I realize that almost 60
years later we still act within the framework of the exact same lines, drawn by
racists all those years ago. We are stuck.

SOCIETY OF INTERNATIONAL AFFAIRS

FILM FESTIVAL
PEACE & CONFLICT
14TH – 15TH OF NOVEMBER

How do we get un-stuck?
As I said in the beginning, we draw
lines every day. The problem is that the
drawing is done automatically. We need
to start paying attention to the habitual.
To make visible what has been invisible
for a long time may help us see similarities instead of differences. To question
normalities, and turn off the autopilot
can, maybe, lead to fewer lines and
more freedom. �

Through our films we want to emphasize the vulnerability of the citizens exposed to
state and inter-state conflicts. The films will enhance different perspectives such
as refugees of war, conflict and causes, post-conflict reconciliation and more.
The full program will be announced on our website a week before the festival, but
we can reveal a screening of the documentary series Ordinary Heroes which has
been rewarded with the Intercultural Innovation Award by the unaoc.
GÖTEBORGS UNIVERSITET, SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULITET
SPRÄNGKULLSGATAN 19
LECTURE HALL: DRAGONEN
FREE AND OPEN TO EVERYONE!
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En Europeisk höst

Albert Camus, en litterär gigant med samma
existentialistiska ådra som Dagerman, gav aldrig

självständigt 1962.

upp tanken på ett franskt Algeriet. Camus var

Text: Samuel Horgby
Ett skepp kommer lastat med ångestens ord
i mörker och vågskum begravet.
Ett skepp kommer lastat med judar ombord
en f lytande kista på havet.

I Camus böcker utgör det algeriska landska-

inte alls lika kritisk till Frankrikes krig mot själv-

pet ofta dekor, men algerierna, ursprungsbefolk-

ständighetsrörelsen som andra samtida författa-

ningen, uteblir, eller skildras bara som hastigast.

re såsom Jean-Paul Sartre. Trots tunga argument

I Främlingen, Camus mest kända bok, umgås

för algeriernas rätt att bestämma över sitt eget

huvudpersonen Meursault uteslutande med Al-

öde är det förståeligt att Camus inte övergav

gers europeiska befolkning. Araberna utgör mest

tanken på ett franskt Algeriet, av känslomässiga

en hotfull skugga som återkommer med jämna

skäl. Camus föddes i en by på den Algeriska med-

mellanrum, men ingen egentlig kontakt mellan

elhavskusten som en del av den stora europeiska

huvudpersonen och någon av araberna sker. Det

minoriteten i detta ›Frankrike på andra sidan

hela kulminerar i att Meursault i en förvirrad

medelhavet‹. Algeriet var inte bara politiskt en

scen, bländad av den nordafrikanska solen, skju-

del av Frankrike – och alltså inte en koloni – utan

ter en icke namngiven arab till döds.

var med sina böljande kullar, kalkstensklip-

Att Syriens barn dör, svälter och våndas vet

por och kolonialarkitektur inte så olikt kusten

det flesta av oss om, och förfasas (med rätta) av.

miltals bort på andra sidan medelhavet. Algeriet

Men när IS går lös med slagborr och sprängmedel

Så börjar Stig Dagermans dikt »Ett skepp kommer

ruiner står inte i Europa – de står på andra sidan

var hans hem och det är här som hans böcker

på de antika lämningarna i Palmyra sker också

lastat«, skriven 1947 efter att ett svenskt rederi

Medelhavet, men dagens flyktingars motiv är de

utspelar sig. Camus flyttade så småningom till ›La

någonting fasansfullt. En Kultur dör.

sålt undermåliga båtar för att transportera judar

samma som de var för 69 år sedan.

Métropole‹ – det egentliga Frankrike. Han följdes

Tyskland, Europa, och inte minst den Euro-

Europa inte bara sönderbombat, det var också

peiska Unionen vilar på arvet efter kriget, och att

fullt av flyktingar. Då, precis som nu, försökte

inte vilja ta emot flyktingar eller ifrågasätta deras

miljontals människor ta sig till en plats där de

motiv är historielöst. För inte länge sedan var det

kunde påbörja ett nytt, tryggare liv. Under före-

Europa, inte Mellanöstern som stod i brand. Jag är

gående år hade Dagerman rest runt i Tyskland för

inte först med att påpeka att Europas konfliktfyll-

att skildra det krigshärjade landet för Expressens

da historia går som ett stilla vindsus över seklen

räkning. Hans reportage sammanställdes sedan i

och idag, som så många gånger tidigare, gör sig

boken Tysk höst, en skildring av ett land i spillror,

påmind. Inte heller är jag först med att poängtera

med ena foten i Tredje riket och den andra i en

att Dagermans reflektioner över det andra världs-

oviss framtid, som bär likheter med Europa idag.

kriget lika gärna hade kunnat vara skrivna idag.

Hösten 2015 anländer »trasiga, hungriga och

Vid Riksdagens öppnande för någon månad sedan

ovälkomna människor« i tåg efter tåg in på samma

lästes till exempel »Namnet människa«, en annan

storslaget utsmyckade och rymliga, men ändå

Dagerman-dikt, upp.

fullpackade, järnvägsstationer på samma sätt som
de gjorde hösten 1946.

För inte så länge sedan var jag i Vilnius. En

under de efterföljande åren av uppemot en

stad som för mindre än ett sekel sedan var ett

miljon fransk-algerier, av vilka många aldrig hade

Europeiskt centrum för judisk kultur med runt

Illustration: Samra Avdaic

till Sverige. Efter andra världskrigets slut var

Vad som inte nämns lika ofta som Europas
tunga arv och historiska ansvar är att de som flyr

Berlins amputerade kyrktorn har idag perfek-

utblick

satt sin fot i Europa, innan Algeriet slutligen blev

inte bara flyr till något, de flyr också från en plats.

ta proteser och i Hamburgs bombhärjade kvarter

En plats som antagligen betyder mycket för dem,

frodas medelklassen i ljusa funkislägenheter. Men

som de inte kommer att få se på mycket länge,

på gatorna ser man likväl tiggare och familjer på

kanske aldrig mer. För oss som tittar på från utsi-

flykt. Dagermans reportage beskriver familjer

dan glöms det oftast bort, men hos människorna

på flykt från Dresden, Königsberg och Danzig

som upplever det föreställer jag mig att det är ett

men hade lika gärna kunnat beskriva de som idag

sår som aldrig helt läker. I litteratur och annan kul-

lämnar Damaskus, Asmara eller Tripoli. Dagens

tur är rotlöshet ett ständigt återkommande tema.
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»Vare sig det rör sig om att ett krig
blossat upp, att det land man växt upp
i plötsligt tillhör någon annan, eller att
det samhälle man tidigare kände lever
efter en ny ideologisk måttstock, så
innebär det lidande«
sextiotusen judiska invånare och över hundra

befinner sig i delrepubliker som har blivit länder:

verksamma synagogor. Idag är det endast en av

länder som mest av allt vill bli av med allt sovje-

dessa synagogor som fortfarande används, och

tiskt och som ser på rysk-språkiga invånare med

någon judisk kultur märkte jag överhuvudtaget

misstänksamhet.

inte av. Att miljontals oskyldiga judar dog är själv-

Vare sig det rör sig om att ett krig blossat

klart den stora tragiken, men att Europas judiska

upp, att det land man växt upp i plötsligt tillhör

kultur i princip har raderats ut är också ett sår

någon annan, eller att det samhälle man tidigare

som går tvärs över kontinenten, ett sår som aldrig

kände lever efter en ny ideologisk måttstock, så

kommer att läka. På Dagermans tid raderades den

innebär det lidande. Det franska uttåget ur Alge-

judiska kulturen i Europa. Idag är Syriens kultur-

riet, Sovjetdiktaturens fall och att människor idag

arv på god väg att utraderas framför ögonen på

flyr från Syrien har lett till att människor ryckts

det Syriska folket.

ifrån det som de betraktat som sitt. Sovjet kom-

Även årets nobelpristagare i litteratur, Svetlana

mer aldrig tillbaka (på gott och på ont) och Syrien

Aleksijevitj, skriver om en förlorad värld: den

kommer aldrig att bli sig likt (inte särskilt mycket

sovjetiska. I Sovjetunionen växte alla medborg-

gott – mest på ont) och för de som lever i en värld

are upp med en tydlig ideologi. När imperiet föll

som rycks ifrån dem är det en tragik. �

Join MUN!
Model United Nations (MUN) is an extracurricular activity
where students simulate various bodies of the United Nations
and other international organizations, representing different
countries of the world and trying to resolve the issues on the
global agenda.
The ultimate form of participation are international Model
United Nations conferences where students from different
countries gather. Many societies also have local conferences
where they practice their skills.
When preparing for the conferences and/or local simulations
students learn a lot about various issues and the positions of
different countries on those issues. Many MUN participants go
on to become great leaders in politics, law, business, education
and other fields.
If you are interested to learn more about international affairs
and politics join the Model United Nations Committee of the
UF Göteborg and learn together with us!

slogs denna ideologi i spillror och dess invånare

Are you interested?

fick plötsligt höra att allt de trott på, den kommunistiska ideologin och klasskampen, var naivt
och fel. Plötsligt härskade marknadsekonomi,
och västvärldens ideal förväntades anammas i
princip över en natt. I Tiden Second Hand: Slutet
för den röda människan, vars genre är någonting mitt emellan reportage och skönlitteratur,
skildrar Aleksijevitj, genom en tsunami av röster,
den tomhet som infann sig hos sovjetinvånarna
efter att deras stat, och deras ideologi, ramlat
ihop likt ett korthus. Hon berättar hur miljontals
sovjetmedborgare befann sig, och fortfarande

utblick
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Do not hesitate to contact us at modelun@ufgbg.se or come to
our regular meetings every Monday at 3:30 pm in the UF room
at Sprängkullsgatan 25.
Also visit us at https://www.facebook.com/UFgbgMUN
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Letter from the President
Fleeing your own country is not a choice. It is not something
regular people want to do. They do not want to put their own,
and their families lives at risk. They are forced to!

“ We fled Afghanistan, and while we were trying to pass the border
in Turkey, Turkish military shot at the crowd. I got separated
from my wife and kids. I haven’t seen them since.”
I see a fellow volunteer crying. A man from Syria has just
shown her a video he took while traveling over the ocean in
small boats, trying to reach safety. In the video people are
falling in the water, drowning, dying.
This is the harsh reality of today. I might not be able to reunite the man from Afghanistan with his family, or bring back
those that the Syrian man saw drown in the ocean, but that
does not mean we can’t help these people, because we can!
27 years ago my parents and my brother came to Sweden
with nothing. Today I have the fortune to say that I live somewhere safe and peaceful. This is not something we should
take for granted, rather we should be aware of how truly
blessed we are. I am doing my best to make sure thousands
can say these words in a couple of years, I hope you do to!
Sara Varghaei
President,
The Society of International Affairs, Gothenburg (UF)

