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Förord

demokratiideal. uppfattas ocksåAktiva medborgare Deär ett som
samtid. här skriftenbristvara deni vår I tvåpresenteras synner-en

kan deaktiva medborgare. iligen De ses som grenargrupper av
fram under de decennier-s.k. sociala rörelser växt senastenya som

vardagsliv de solidaritet med människor och djur.na. sina visarI
grundläggande humanistiska värden respektive svenskåberoparDe

djurskyddslagstiftning. de använder ibland medelsigMen av som
avseendeden här boken dem medolagliga. intervjuas någraIär av

formerderas deras andra, etableradesåväl motiv som syn mer
demokratiskt engagemang.av

frågor Demokratiutredningenhär skriften väckerDen som an-
för förstå folkstyrelsensviktiga diskutera den svenskaatt attser

ställning tillutveckling. Ledamöterna har dock siginte tagit vare
författarnas ståndpunkter.aktivisternas eller

Erik Amnå
Huvudsekreterare

l Håkan Thörnsociala rörelserna analyseras iDe närmare avnya
och politikens globalisering"sociala rörelser ivårNyauppsatsen

forskarvolym Civilsambállet SOU 1999:84.VIII
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ochOm flyktinggömmare
djurrättsaktivister

Jacobssonoch KerstinHebertNiels

Inledning
dörminkar iupprörda. Utsläpptabliroch mångaSäg vegan

ledarskribentertidningarnalastbilar brinner.tusental, I rasar
och pälsfarmarnahårdareoch debattörer, aviserarSäpo tag

veganjakter.nattligaberättarochfram tidningarnaträder i om
mediabildoch trakasseras. svårhotas DennaForskare är att

debattartiklarna,Visserligenfrån.frigöra sig veganernasvarar
ochvegankostifrån allalångtfler skolorfler och men serverar

ochlagartidningarna gör matreportage veganer somom
avståndmajoritetde, liksom massivförklarar tarveganer,att en

bildendjurrättskampenfrån våld i somveganernaavmen-
ändra.främmande tyckshotfulla eller svår att

mind-dagordningmediernashamnatharVeganerna men-
mediauddalika isigdjurens situation. Veganernaså ter somre

be-då detkärnkraftsmotståndareochmiljöaktivistergången
miljö-förutsläppradioaktivasälarochhövdes Öppnaatt

djurenhurdebatten undersökandedeAnnu är reportagen om

tackaoch1 de låtit intervjuas Evaför sigtacka intervjupersonervillVi våra att
synpunkter analysen.Thörn förHåkanThelander ochSandstedt, Mia

2 djurrättsaktivism baserar sig primärtmediabildenkommentarerVåra avom
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har det från pålsfarmen och ladugården till slakteriet få.-
televisionSveriges undantag. flera harTV-programIär ett man

hur djurvisat kan behandlas. minst djurtransporterna harInte
uppmärksammats och blevde frågorna inför EU-valeten av
1999.

kosovoalbaner flydde undan förföljelseretniskaNär i
Jugoslavien för sedantio detår inte troddemångavar som
deras Invandrarministernmotiv. talade dem "stöld-om som

Ändåbenägna. fick dem snabbt fristad. gickmånga Deav en
under jorden med hjälp människor helai Sverige. Grupperav
och nätverk organiserades, precis skett latinamerikaner,närsom
afrikaner, kurder, libaneser och andra kommit vadmånga i en
kritisk beskrivit flyktingvågor".opinion kallasGruppernasom
flyktinggömmare och har ibland fått höra de slåss föratt
omöjliga fall, förstör människors liv och sig civil olyd-ägnar
nad. oftainte medier, de oftaDe i använder tidningarsyns men

framgångsriktoch förTV syften.sina kritik flykting-Deras av
politiken och Invandrarverket svidande och de ständigtär är ett

förirritationsmoment myndigheter och politiker.
Varför finns det människor inte tycks tveka dra sigattsom

ochomgivningens löje och till och föraktmedspott spe,
Människor beredda ändra utifrånlivsinaär över-attsom en

fråntygelse, fördelarmateriellaavstå och ställa grundläggande
moraliska frågor. Ibland de förorganiserar väckasig opinionatt
för sak. Syftet kansin också skapa beredskap föratt attvara
handla, för vardagen.i behövsnågot Organisationengöraatt

för stöd, gemenskap, måldiskussioner och medel föräven att
påverka samhället. Rörelser detta slag tycks iuppstå spontantav

samhälle olika frågor och kontroverser.vårt runt typer av
Miljörörelsen, fredsrörelsen, antikärnkraftsrörelsen och
kvinnorörelsen exempel sådana moderna sociala rörelser.är

svenska dagstidningar novembergenomgång oktober1997- 1998,en av
Pressarkivet i Uppsala.
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fallstudiejämförandestudie tvåVår är typernyare avaven
nämligen1990-talet,starkarebåda vuxit sigaktivism som

Syftet det sociolo-flyktinggömmande.ochdjurrättsaktivism är
ochsamhälls-rörelserdessaförstå och tolkagiska sam-att som

tidsfenomen.
flyktinggömman-djurrättsaktivismensåvälVår är att somtes

folkrörelsersamtidsrörelser,socialaförstås vårdet kan omsom
arbetsformer ochengageradesdebeskrivervill. Viså per-man

fånga ochocksåförsökerverksamhet. Vispektiv sin egen
rörelsetillverksamhetderas Ivadkarakterisera gör ensom

för-undersöka hur aktivisternasyftestudiens ingår även att
implika-och diskuterapolitiskatill dethåller sig attsystemet

ochdemokratinpolitiskaför dentionerna rättsstaten.
förinnebärpolitisktvad dennafrågarVi typ engagemangav

svenska demokratin.och denpolitiskaetableradedet systemet
vardagen,solidaritet ipraktiserarrörelsernahärVår är atttes

såvälförsvagastärkapotentiellt kan änsätt snarareett som --
etikfrågorocksåfokuserardemokrati.välfärdsstat De omsom

detta prak-ibetydelsenoch betonaroch moral omsättaattav
tiken.

meddjurrättsaktivismenkopplastudieiAtt sammanen
tyckaskanasylrörelsenformmänniskorättsaktivismen i av

tillsärskild kopplingrörelser har ingenkontroversiellt. Dessa
samhälleligtycks haasylrörelsen,varandra och den störreena,

Är dessadjurrättsrörelsen. inte tvåandra,denlegitimitet än
sakerhelt skildarörelser

skillna-finns detVisserligen mångariktigtdet inte så.Vi ser
ålder ochaktivisternasvad gälleremellan, minstder dem inte

typiske flykting-studieMedan den i vårsociala situation. --
familjeförhållan-"ordnademedmedelålders ochärgömmaren

aktivister3De nödvändigtvis sigdockintervjuade själva intesig somvareser
saken.iställetrörelse.del vårteller Detta sättär att seav ensom
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den den typiske djurrättsaktivisten studerande ochär utanung,
familj.egen

frågan deinte dragenMen är överväger,om gemensamma
drag båda fenomenenmotiverar förstås socialaattsom som
rörelser 90-talet, rörelser båda förankrar politisksom en
aktivism med moraliska utgångspunkter vardagslivet.i

harVi intervjuat engagerade förärsex personer som
utvisningshotade flyktingar och fem djurrättsaktivisterf De
personliga harintervjuerna mellan ochtagit ochtimmartvåen

har kompletterats telefon.några Resultatet har lästssenare per
och godkänts de intervjuade. de fem djurrättsaktivisternaAvav

det inblandad "dolda"varit illegala aktioneri ochär en som som
alltså tillhör den kategori aktivister medier beskrivsisom som
militanta dessa litenveganer". Då minoritet inomutgör en
djurrättsrörelsen har inte anledning specifiktnågonsett att
fokusera denna Tvärtom det de dragmissa iattgrupp. vore
djurrättsrörelsen den värd betraktagör äratt attsom som en
folk rörelse tid.i vår

utesluter alla animalieprodukterEn klädsel ochi ivegan mat,
djurrättsaktivistövrigt. behöverEn inte detärvara vegan, men

Vanligtvis. behöver djurrättsaktivist.inteEn Allavegan vara
djurrättsaktivister studie docki iblandvår såär veganer, an-
vänder termerna synonymt.

femde intervjuade djurrättsaktivisternaAv kvinnor ochtvåär
alla under de intervjuade flyktinggöm-Avår.30män,tre sex
fem kvinnor och alla SO-årsåldern.i inter-Deärmarna en man,

vjuade kommer från olika delar landet. framställningen harIav

4Därtill har telefonintervjuat medelålders, kvinnlig djurrättsaktivist. Vaden
gäller urvalet aktivister har velat folkintervjua olika i Sverige. Viorter
har till flera olikagått Dels har kontaktat organisationernaväga sätt:

och förNSMPD dels har kontaktatFARR känneratt namn, personer
eller fått hartips Vi också kontaktatom. ett settpar personer som
referenser till dagstidningar.i genomfördesIntervjuerna under april-juni
1999.
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demanonymiserat annatettatt namngegenompersonerna
detän egna.

rörelserSociala

rörelseVad är en

flyktinggömmandetochdjurrättsaktivismenalltsåförstårVi
språkbruk be-svensktrörelser.socialaasylrörelsen I ärsom

medladdaddenbekant,folkrörelse ärtermenmengreppet mer
refererar dagoch irörelsertill äldre generationersassociationer

socialföredrar begreppetVimedlemsorganisationer.tillsnarast
nätverkorganiseradelösarefångakunnaför ocksårörelse att

diskus-internationellatill denanslutadärmedoch väljer att
djur-rörelser med detta Visavillsociala Visionen även attom

uttryck iflyktinggömmandet inteochrättsrörelsen är ettaparta
delandskap. Tvärtompolitisktsvenskthomogent ärannars

exempelillustrativaochföreteelsertidstypiskamycket utgör
ocksåderörelserna.socialakallats de Menvad ärnyasom

ibland harpolitiskadetföreteelserexempel systemetsom
hantera.svårt att

organisation,heterogenochlösarerörelse änEn är enmer
Nordiskarörelsen.vidaredenkan iingåorganisationeräven om

organi-djurförsök NSMPDplågsammaSamfundet är enmot
deldjurrättsrörelsenf grundadesDen 1882sation inom ensom

djurförsökenvanligarede alltrörelseinternationell motav en

rörelser.sociala Dessa5 forskningenteoritraditioner inomfinns olikaDet om
betonarstruktur-aktör, dvs.förhållandetgällerolika vadtonviktenlägger an-

framväxtenföranledersamhälletförändringar istrukturelladetingen avsom
rörelser-och strategierdeelleroch aktiviteter,identiteter somresursernya
DianiCohenöversiktsartiklar, 1985,arbete.i sitt Förbegagnat sig seavna

1992.
Förbundettillbyta6 organisationenkommeroktoberDen 19994 att namn

djurens rätt.
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forskningen.inom Rörelsen hade sitt England.iursprung
hade enligtNSMPD uppgift cirka medlemmar börjani10 OOO

seklet, fördeorganisationen allt tynande tillvaroav men en mer
under 1900-talets första hälft. antalet medlemmar1950 650.var

bilda lokalorganisationer,Genom driva utåtriktatatt
opinionsarbete och försöka påverka riksdagen och myndigheter

medlemsantalNSMPD i och inflytande. Organisationensväxte
krav insyn och lagstifting djurförsöksområdetinom fick stöd
i opinionen. namninsamlingEn underskrifter.1964 60 OOOgav

70-talet skedde föryngringPå MedlemsantaletNSMPD.en av
och grupperingar uppstod både ochinomväxte nya utom

organisationen. hade medlemmar.NSMPD1979 22 OOO När
visadeTV filmDjurens strömmade medlemmar till.1984 nya

Det året organisationen med samband medIväxte 12 OOO.
debatten lantbrukets djur och djurtransporter fick NSMPDom

kraftiga medlemstillskott.åter hadeSom organisationenmest
medlemmar, antalet har stabiliserats65 OOO kringmen nu
Andelen medlemmar under stadigt.750 000. år25 växer

djurrättsrörelsen kanMen inte reduceras till denna organisa-
inbegripertion, också de aktionsgrupper ochmångautan
människor formi någon engagerade djur-iärgrupper av som

rättsfrågor.
Flyktinggömmandet i harSverige organisationertvå som

verkar det nationella planet: och Fristadsrörelsen.FARR
"Föreningsmänniskorna med i deFARR",är säger en av
flyktinggömrnare intervjuat. skillnad ideologisktNågon eller
åsiktsmässigt tycks finnasinte mellan medlemmarna de bådai

kan med båda","Man i intervjupersonsägergrupperna. vara en
och berättar hjälp varandra konkretaiatt taren annan man av
fall.

finns 20-tal flyktinggrupperDet anslutna till FARR. Manett
kan också enskild medlem i antalet aktivaFARR. Menvara

7Telefonintervju med fd.Birgitta Carlsson, ordförande i NSMPD, 23/7 1999.
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det finnsfram därOftastvarierar. växer orter engrupperna
flyttas eller läggsförläggningenochflyktingförläggning, när ner

ocksåförsvinner grupperna.. nationellt nätverkbildades HurFristadsrörelsen 1989.som
uppskatta.den bestårnätverk svårtlokalamånga är attavsom

antal grundrörelsen kanaktiva någotiInte attavuppgeens
aktuellaantal efter deväxlarstorlek ioch gruppernasgrupperna

behoven.
med ifrämsttycks gårnågotOrganisationerna närmanvara

definns ocksåflyktinggömmare.blivit Det gömmersomman
nätverk.dessaflyktingar ingå i justutan att

social rörelsedefinitionhär till Dianisansluter MarioVi av en
mångfald individer,utfördahandlingarnätverk av enavsom

politiskengagerade ioch/eller organisationer ärsomgrupper
identitet Dianibasiskulturell kampeller gemensamav en

elemen-såledesrörelseförståelsenCentralt för1992. ärav en
handlande hand-Kollektivtkollektivtochkonjqi/et, identitetten

åstad-förmänniskormellansamverkanavsiktliglande är atten
socialmotiverassamhällsförändringar.komma Kampen av en

ochofta utmaninginnebärkonflikt. Rörelsenkulturelleller en
ord-politiskasociala ellerrådandedenöverskridandevilja till av

kollektivkonstruerasrörelsenjfr Melucci 1992. Iningen en
baserar sigoch solidaritetvi-känslaidentitet: gemen-somen

övertygelser.samma
inblandadesdekännetecknasrörelse brukarsocialEn av

aktivitetanhängarnaskraftfårdeltagande; den sinaktiva genom
innebärmål.förverkligaoch vilja Det nämnts attett somatt

ocksåsammanfaller.alltidoch inte Menrörelse organisation att
förorganisationinstitutionaliseras ioftarörelser måste atten

sMelucci social rörelseförstårdefinition.liknande Hangör ettsomenen
och vi-solidaritetomfattar dimensioner:handlingssystem gemensamtresom

utmaningförhåller till,handlandet sigkonfliktsocialkänsla, samt ensomen
denvilketsocialaför det inomöverskridandeoch gränserna systemett av

Jfr Ederverkar Melucci 1992. 1993.även
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överleva sikt. finns således tendens efterDet rörelseratten
hand arbetandei rutinmässigtövergår organisationer, där med-
lemsaktiviteten och organisationsmänniskorna över.avtar tar
Samtidigt kan rörelsedimensionen finnas kvar hos grupper
inom organisationen. Skotten sällan det socialai livetär som- -
vattentäta.

Rörelser brukar kanaliseras utanför förde tillfället etablerade
kanalerna för politiskt politiskt kanpartiMen ettengagemang.
fånga rörelses ochopinioner medlemsmässigt delvisupp en -
sammanfalla med den falleti med arbetarrörelsen ochsom-

MiljöpartietSocialdemokraterna och miljörörelsen och de
gröna.

förstå rörelser bör frågaFör vilkensigatt typman av sam-
hälle aktörerna lever Vilka handlingsformer fram förväxer att
kunna förändra detta samhällejust konflikter, behovNya nya
och frågor resulterar i rörelser med aktionsformer.nya nya nya

skiljerSom ibland mellan "gamla" och "nya"antytts man
sociala rörelser. handlar då olika konflikterDet och frågor,om
olika organisations- och aktionsformer, och olika aktörer som

rörelsens bas. gamla folkrörelserna framDe underutgör växte
den andra hälften 1800-talet reaktion industri-motav som en
samhällets avigsidor och relaterade till den huvudkonfliktvar

brukar kallas "den frågan":sociala fördelnings- och väl-som
färdsfrågor också nykterhetsproblematiken. fickSverigeImen

frikyrkorörelsen. rörelser fick efterhandDessa alltmeräven
karaktären formella organisationer.av

Medan det konflikten mellan arbete och kapitalvar som var
den grundläggande sociala konflikten de "gamla socialanär
rörelserna fram, det sociala konflikter bakom deväxte var nya

sociala rörelsernas framväxt under"nya 1900-talet. stodNu
exempelvis förhållandet mellan könen, förhållandet till naturen

förhållandetoch mellan fokus.generationer i Till de socialanya
rörelserna brukar räknas kvinnorörelsen, miljörörelsen och
fredsrörelsen, vilka började sig starka 1960-talet. Förväxa

14
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frågor värderingarkonflikternarörelser gälldedessa omsnarare
för-materiellajämställdhet och ekologi-och identitet änsom-

hand-och kollektivtformer solidaritetdelningsfrågor. Nya av
och kollektiv-lande började utvecklas, aktionsgruppersom

solidaritets-parallellt med gamladockboende. existerarDessa
handlingsformer, klasser, organisa-och intressegrupper,som

1985Meluccioch partiertioner
tillfällighetofta drag sig.sociala rörelser harNya överett av

syfte under period.särskilt ochverkar i Engage-De ett en
frågafråga, dennaofta koncentrerat ävenär runtmanget omen

samhällsperspektiv.oftast in i Många ärstörresätts ett som
studie framgår tillockså andra.med rörelse deltar i våri Ien

ochdjurrättsaktivism antirasismkopplingar mellan åexempel
och freds-flyktinggömmande och miljö-sidan och mellanena

mindre homogenarörelsernaaktivism den andra.å De änärnya
oftaresnabbare ochutträde skertidigare och inträde ochde än

från tillobehindratförr. Engagerade människor sigrör grupp
flera samtidigt.kan medoch i Det somgruppervaragrupp

Albertohandlingaktionsformen och kravetförenar NU.är
nomaderde rörelserna iMelucci har talat nuet".somnyaom

förtidsperiod och baraför bestämdAktörer mobiliseras en
fleraför dem. deltar samtidigt ifrågor intressevissa Deav

utbytbara" Meluccibetraktasaktiviteter 90.1992:som som
medhör ocksåRörligheten i attengagemanget samman

ochsamhälle. Människors livsbanoridag rörligtlever i ett mer
gäller anställ-annorlunda vaddelvislivssituationer ut, t.ex.ser

idagfamiljebildningar. Kanskeboendeorter ochningar, anpassas
efter individuelladentidigareänännuengagemanget mer

livscykeln.

9 likheternaoch gamla rörelserindelningeninvändning iEn är attmot nya
använder ändåframför skillnaderna. Vitidigare rörelsernamed de överväger

konflikter,fråga olikaför dels detindelningen poängtera är typerattatt avom
frånskiljer dem tidigare,har del egenskaperdels dagens rörelseratt somen
annorlunda.fungerar delvisdärför de verkar samhällehelt enkelt i ett som
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finns idag förutsättningarmindre förDet homogena identite-
Samhället komplext, präglas mångfald, föränd-snabbärter. av

snabba beslutring, och hög osäkerhet. Melucci skriver: "De
sociala förändringarnas takt, mängden tillhörigheter och detav

möjligheter och budskap indi-övermått strömmar överav som
viden, bidrar alla till försvaga de traditionella referens-att
punkter klassparti, identiteten baseras Behovetsom på.som

bekräfta blir starkare. grundläggandeEnärattav vem man
existentiell hemlöshet ökar behovet bygga och åter-attav
uppbygga hem". Meluccisitt Människor har idag118.1992:
också väl utbredd kunskap och vetskap mångfald, olikhetom
och komplexitet.

idag också medvetnaVi riskerna och problemen deiär om
i.samhällen och den miljö lever medvetenhetDenna är

förcentral framväxten de sociala rörelserna och höjaattav nya
den allmänna medvetenheten det aktuella problemområdetom

förändringsstrategicentral för dem. denna ingårIär en att
skapa och sprida kunskap och idéer. och AndrewRon Eyerman

betonarJamison särskilt sociala rörelsers förbetydelse1991
kognitiv förändring. Rörelserna artikulerar frågor, kommer med

efterhandidéer kanske dessa samhället ochövertasetc.; av
institutionaliseras. Tydliga exempel kunskapsproducerande
rörelser människorättsrörelsen och miljö-som Amnestyär
rörelsen. Medierna därför viktiga för rörelsernas mobilise-är
ring, precis tryckpressarna tidigarevari rörelser. Djur-som
rättsrörelsen har internet viktigt redskap föranammat ettsom
kommunikation aktivisterna emellan, förockså spridaattmen

10 har särskilt uppmärksammats denDetta tyske sociologen Ulrich Beck iav
hans lever risksambällei Beck kännetecknasDetta inte1992.tes att ettom
bara reella risker medvetenhetenjust risk risk. Till skillnadutanav om om som
från tidigare faror har tids risker upphov samhällenassitt i beslut,vår egna
orsakade den ekonomiska och teknologiska utvecklingen. kanDeta av vara
miljöproblem orsakade industrialiseringen, hälsorisker orsakadeav som av
befintlig djurhållning och livsmedelsproduktion.
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rörelsernas mediaberoendebudskap. ska återkomma tillsitt Vi

senare.
ocksåAvsaknaden homogenitet de rörelserna berori nyaav

finns senmoder-möjlighet välja livsstilden istörre att som
traditionen har minskad betydelse och därsamhällen, därna

roller." posttraditionelltföds självklaraiinte Ett sam-man
försvinner de fårhälle innebär traditionerinte utan attatt en

förförändrad tematisering,De är sätt öppnastatus. ett annat
Kollektivareflektion och ifrågasättande Giddens 1994b: 5.

högre utsträckningtillhörigheter och sociala identiteter iär
val. omtalas iblandfråga medvetna överväganden och Dettaom

reflexiv identitetskonstruktion. välja liv intesittAtt ärsom en
valmöjlighet, Giddensbara imperativ 1994a. Manutan etten

gör-det-själv-biografier. posttraditionellttalar ibland Ettom
praktiken kvarstårsamhälle detta möjligt i princip. iMengör

strukturenojämlikheteri och möjligheter; den socialaresurser
individenolika möjligheter för olikaerbjuder Attpersoner.

fiktion.således till del denväljer livshistoriasin Men ärär en en
uppväxtsammanhang.hög grad verksam tidsi i vår

Livspo/itik

denna viktig:Livsstilspolitik eller livspolitik blir i situation
fria Giddenshur ska leva värld där välja livi våraär atten

detta och1994b: sociala rörelsernaDe15. är responsnya en
efter och Thörn harinnefattar sökande identitet. Petersonett

of identitysocial laboratories personaltalat movementsom as
23.1994:

efterTypiskt för de rörelsergenerationernas är strävannyare
definieravill själv behovoch självkontroll. sinaautonomi Man

frihetoch Frihet viktigare ha. Manär. är än attatt varavem man

Livsstil definieras meningsfullt och sammanhängandekan mönsterettsom
handlingar.värden, attityder ochav
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kämpar för till meningsfull och tillexistens mång-rätten rätten
fald. leva meningsfullt liv blir viktigareAtt liv präglatänett ett

framgångar. ifrågasättandeinnebärDettayttre ettav av
industrikapitalismens värderingar och ideologi, och åbe-man

värden.istället universella Livsstilspolitiken innebärropar
konkret handling, ofta vardagslivet, och fråni moraliska ut-
gångspunkter fallet med asylrörelsen-i medmänsklighet och i
fallet med djurrättsrörelsen medmänsklighet utsträckt tillen
omtanke djur.om

postmateriella samhällen befolkningensdärI behov hög gradi
tillfredsställda håller friheten från behov medär ersättasatt
frihet till behov. Enligt Melucci kan rörelserna sitten genom

ifrågasättande och handlingsmönster bidra kulturelltillav vanor
förnyelse, exempelvis förmodeller beteenden och socialanya
relationer vardagsliveti och marknaden. sociala ord-Den

funktionssättningens kan modifieras förändringar igenom
språk, känslorelationer, kläder och Melucci 1992:matvanor

Rörelserna bidrar med87. så tematiseringsätt en av var-
dagliga behov. Medvetenheten ökar behoven föremålärattom
för val och nödvändigheteringa kommer nöd Meluccisom av

Thörn1992: 183, 1991.även
sin analys sociala rörelser skiljer MelucciI mellan rörelsersav

manifesta och latenta ochnivå rörelsen kan redu-inteattmenar
till offentligasina uttryck Melucci mani-Den1992: 82ceras

festa nivån aktioner, demonstrationer och offentliga fram-avser
trädanden, medan den latenta denivån nätverk kom-avser av
munikation och samarbete vardageni rörelsensutgörsom
egentliga bas. Rörelserna lever också vardagensi socialanät av
relationer och försökeni praktisera alternativa livsstilar.att
Melucci skriver rörelsernas latenta verksamhet: socialaDeom
rörelsernas dolda nätverk forskningslaboratorier. Nyaär pro-
blem och frågor formuleras. uppfinns och ochNya prövas,svar

12Inglehart har talat detta postmateriella värderingar.1977 om som

18



NIELS HEBERT KERSTIN JACOBSSONOCH

verkligheten och olika Melucciupplevs sätt 1992:namnges
fortsätter: kollektiva handlingen hämtarden näring210. Han

den ständiga produktionen alternativa meningsramar somur av
från dag till dag motstånds-nätverken bygger och lever

eller oppositionspotentialen inslagen vardagensi varpär egen
annorlunda och förändra samhälletlevaAtt1992: 83. ses som

komplementärt Melucci 208.1992:
praktik och de offentligavardagenssammanvävningDenna av

protestformerna tydliga hos såväl djurrättsaktivisternaär som
förflyktinggömmarna. Rörelsernas arbete mål inteärett yttre

från former Meluccilängre skilt deras Organi-inre 86.1992:
självreflexiv karaktär,har instrumentellsationen inte utanen

dess form uttrycker och målen hos handlingenmeningen som
form budskap, budskapsådan. Själva rörelsens är ett t.ex. ett

och ansvarstagande.mindre hierarkier egetom mer
fungerar informelltDjurrättsrörelsen organiseratettsom

ändå sammanhängandenätverk och består självständigaav men
och diskussio-aktiviteter. djurrättsaktivisternaFör är umgänget

kaféet lika grundläggande delmed kompisarna en avnerna
träffardemonstrationerna. Andra vid aktio-rörelsen mansom

Ofta deltar olika slagsibland andra i protest-orter. manner,
och djurförsök. Verksam-aktioner vägbyggenrasism,mot porr,

flyter ibland ihop och kan ändraheterna och konstellationerna
amöba-karaktärkaraktär efter behov. nätverkensDenna -

grundläggandesamtidigt aktivisterna delar gemensamsom en
adekvat tala djur-identitet tycker det ärgör att attatt om-

derättsaktivismen social rörelse. intervjua-Desom en grupper
ledare, med undantagde har heller uttaladeingår i inga av

fungerar klassisk organisation. DenNSMPD som ensom
icke-hierarkiska kännetecknaroch oganiseringenspontana

också flyktinggömmarna.
organisationsformen därsjälvreflexiva handlings- ochDen -

typiskmedlet målet hos handlingen alltsåockså uttrycker är-
omdefini-för de rörelserna Melucci Genom86.1992: attnya
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praktiker kan rörelserna ocksåinom organisationer initieraera
förändringinstitutionell Melucci Rörelserna både87.1992: är

föruttryck och bidrar till- ökad samhällelig reflexivitetett -
och kulturell modernisering. ökade reflexiviteten liggerDen
bland fler element ochi det sociala kulturella livetannat att av

reflektion.blir föremål för fallet med studie gäller dettaVårI
till exempel familjeliv.ochmatvanor

symbolisk kamp

Melucci påpekat handlar symboliskrörelserna mycketSom i om
kamp kamp definitioner, ochkunskap symboleren om-

1985.Melucci sådana symboliska ochutmaningarGenom
konfrontationer pekar rörelserna alternativ saker skulleatt-
kunna annorlunda. synliggör de makt-sin existensGenomvara
förhållanden kanske dolda. ifrågasätterDeärsom annars sam-
hället och etablerade fundamentalt sätt:ettnormer vem
etablerar för vad normalt Kanske det ocksåär ärnormer som
denna fundamentala ibland rörelsernautmaning sågörsom
provocerande självklara enligti omgivningens Detögon. -
rådande ifrågasätts. Eftersomsamhällskonsensus rörelserna-

Reflexiviteten kan såväl det självet den ochavse egna som egna gruppen
samhället och Thörni plogbillsrörelsenPeterson 1994stort. tar ettsom
exempel rörelse präglas reflexivitet alla dessanivåer. Inteen som av

den föremål förminst verksamhet konstant tematisering.äregna gruppens
H Också Beck har konstaterat tids politiska kamp mycketi1995 vår äratt

kamp definitioner. Med anspelning har han hävdat detMarx atten om en
längre mycket placeringen produktionsrelationerna platseninte iså iär utan

definitionsrelationema eller kommunikationsstrukturen gradenavgörsom- -
framgång. Slaget definiera det "tänkbara" och det möjligsf.står attav om

Kunskap har blivit allt produktivfaktor jfrviktigare tidigare arbete-en
kapital. Kontrollen informationsproduktionen och spridningen dåöver är

maktfaktorer.viktiga politiska kampen informationssamhället delvisiDen tar
form industrisamhället.iänen annan
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logik ochifrågasätter rådande politisk, ekonomisk och teknisk

obegripliga.framstår irrationella ochrationalitet de lätt som
referensram:erbjuder exempelvisDjurrättsaktivisterna en ny

förpliktigarkännande varelser vilket tilldjur individer,som
och köttkonsumtionrättigheter, djurhållning slaveri somsom

ifrågasätts, ochlik. Också det kapitalistiska iäta systemetatt
referensramfall den äganderätten. sådanvissa privata Enäven

rörel-för främmande och stötande. självakan sigmånga Mente
håller ske rådandeinnebär iexistens någotatt att sam-sernas

otänkbart börjarhällskonsensus; det tidigare tyckts temati-som
seras.

samhälleligasynliggör sociala rörelserEnligt Melucci 1985
mobili-kollektivamålsättningar blotta existens.sin Dengenom

icke-förhand-syftaroch påvisaseringen protesten attgenom
offentlig måldiskussion.lingsbara behov till skapa Dettaatt en

och djurensde rörelser studerat. Människorätttydligt iär
kompromissa med. Rörelserna tvingarrättigheter kan inteman

konfronteras med grundläggande värden.samhället Deatt
församhället egentligen för eller villpekar det ståstårsom -

ut. försåtillvida deoch praktiken annorlunda står ettatt ser
sökande efter äkthet.

påRörelser 1990-talet

miljörörelsen och feminis-kallade rörelsernaDe så somnya
nacken. harhar dag decennieri Demen än ut-tremer

också skilda rörelservecklats olika kan inomVisätt. se
där olika ochrörelserna, till exempel miljörörelseni grupper

skildaalltmer börjat90-taletorganisationer vägar

Qamison Boström 1999.1993,

15 defendJfr: social collective intrinsicaction tryingA tomovement a
their strategic-utilitarian instrumentalizationstandardsnormative against

modernizing elites Eder 114.1993:

21



OLYDIGA MEDBORGARE

Flyktinggömmandet och djurrättsaktivismen irepresenterar
rörelser Kanskevåra generations i Sverige.ögon ännuen ny

de tidigare de utgångspunkt vardagslivet.sin i Denän tarmer
etiska kampen förs de köken och vardagsrummen:i egna
flyktingar bjuds bo och leva med den familjen.in att egna
Animaliska produkter vegetabiliska hushållen.iersätts av

Djurrättsrörelsen har dock haft föregångare tidigarei ung-
domsrörelser och ungdomskultur. efter autonomiUr strävan
utvecklades och 90-talen proteströrelser. dessa80- Ennya av

husockupationerna, där de första ägde Tysklandivar rum
1979. husockupanternas självförståelse låg visionI en om

liksomautonomi känslan absolut kulturellatt representera en
annorlundahet Nielsen 315.1991:

kan känna hos delarigen också 90-talets svenskaDetta av
djurrättsrörelse, där del också räknar till densig autonomaen
rörelsen. kanVi också känna kopplingen till denigen egna Var-
dagen och viljan praktisera idéer detsina dagliga livetiatt

arbeta för framtiden.idealsamhälle Nielseniän att ettsnarare
skriver husockupanterna: denna betoningiKärnanom av

gemenskapen rörelsen, mellanmänskligaautonomi, inom rela-
vardagentioner och därmed kärnan husockupanternasi i-

kollektiva identitet radikalt Gemeinschaft-tänkande,ettvar en-
kritik formellaalla och instrumentella sociala relationermot
Nielsen 315.1991:

Djurrättsaktivisterna utsträcker gemenskapstanken och kriti-
ken omfattainstrumentalisering till djuren. Menävenmot att

främstamedan det målet för husockupantermånga nåattvar en
subkulturell och sprida budskapet tillautonomi inte att sam-
hället djurrättsaktivisternai deni meningen poli-ärstort, mer
tiska. dem opinionsbildning och medvetandegörandeFör är
centrala.

För analys husockupanterna Thörni Sverige, 1991.en av se
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media-aktionsformer derasför och 90-talensTypiskt 80- är
medierna och mediernaberoendeRörelsernastrategi. är av -
aktioner, vilketspektakulära vissanvänder sig gärna ger enav

miljöorganisationgäller såvälgrad ömsesidighet. Det somenav
plogbills-trädkramare ochhusockupanter,Greenpeace som

djurrättsrörelsen och del-grad ocksågäller högaktivister. iDet
maktenidag slagetasylrörelsen. Massmedierna ivis äräven om

informationskanaler mycketoch kontrollentanken överöver en
viktig maktresurs.

aktionsformerna blir tillförklaring tillTV-mediet är atten
viktigasteden enda eller kanskedetdramaturgi. inteMen är ens

deför symbolisk kamp detRörelserna iförklaringen. atten
Eftersomdefinitioner och tolkningar.etableradeutmanar

symboler ocksådel handlartill väsentligkampen taromen
handlingar.symboliska ochofta form expressivaaktionerna av

viktigt redskap.djurrättsaktivisterdel vårIFör är teater etten
Johanna tillsammansblandstudie illustreras detta annat somav

och päls-framträtt höna burkompisar imed några rävsom
dramaturgiska aktionerVid andrafarm utanför riksdagshuset.

skulle duoch frågat: "Vadnaknahar demonstranter uppträtt
stod djurrätts-ditt skinn och julennågon 1998säga togom

plakatgrismask ochtunnelbana medaktivister Stockholmsi
illustre-exempel"skippa julskinkan.med uppmaningen Dessa

medhandlande,ofta symboliskade direkta aktionernasvälrar
och lekfullhet Thörn Attinslag expressivitet 21.1991: an-av

djurrättsaktio-aktionerna har dessade kropparnavända iegna
Greenpeaceaktiviteterochmed trädkramaregemensamtner
fabriksgrindar. dennavid ochkedjat fast skorstenarsig Isom

de kropparna"kroppspolitik" Thomas Ziehe blir ettegna
Thörnmotståndsmedelsymboliskt 49. Ett1991: ut-annat

betydelsen vissför rörelsernatryck det expressiva i är av en
dennedmusik, de intervjuatäven tonatsorts veganerom

saken.
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ofta föreställningar.Aktionerna Väl regisserade Kontakter-är
med massmedia väl utvecklade och massmediaär möta ärattna

förbereds och och Thörnnågot t.ex. Petersontränassom noga
gäller framför allt ochDetta1994. Greenpeacegrupper som

Plogbillsrörelsen, också djurrättsrörelsen och asylrörelsen.men
Särskilt de intervjuade flyktinggömmarna goda kon-vittnar om
takter med massmedia och betydelsen dessa uppmärk-attav

flyktingfallet.det enskildasammar
1980-talets och 90-talets politiska handlande mindreär

utopiskt och 70-talens och högre grad inriktati60-än nuet.
Håkan Thörn skriver: har hög grad återknutit till hand-i"Man
lingsformer direkt aktion och civil olydnad och den poli-som
tiska traditionen anarkismeninspirerat är änsom snarare

det Handlingen ochmarxismen. UttrycketMen är snarare som
förgrunden Teoriernaistår 1991: 23.än

flyktinggömmarnaBåde hos och djurrättsaktivisterna finns
tydliga anarkistiska drag. betonar den enskildes ochDe ansvar
plikten individ det parlamenta-misstrornågot. Degöraattsom
riska möjligheter lösa de konflikter desystemets att engagerat

och illustrerar lösligare och icke-hieraiskasig i sinagenom
nätverk anarkismens etablerademisstro organisationer.mot

Traditionellt har den anarkistiska rörelsen splittradvarit i
våld politiskt Såtillvida ansluter de bådasigsynen som vapen.

till fördömerden riktning våld, ävengrupperna som om en av
djurrättsaktivisterna tillhör mycket liten minoritet i rörelsenen

skadegörelse för företaggodtar skada eller slå i päls-att utsom
och köttbranschen. flyktinggömmarna förTvå övrigtärav
aktiva syndikalister.

Civil olydnad och direkta aktioner

Trädkramande, djurrättsaktivism och flyktinggömmande är
former kollektivt handlande samtid. viktig hand-i vår Enav
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olyd-civilVadolydnaden.civiladenför alla dessalingsform är
omdiskuterat inomrättfärdigasdenna kanoch hurnad ärär

klargörafilosofiska syftetdetfilosofi. har intepolitisk Vi att
fråganeller besvaraolydnadcivilvad begreppet att omrymmer

skullöversiktensråttfärdigas.olydnad kancivil Förhuroch
filosofiska diskussionen. vårtMendenändå kortrefererar

och derasrörelsernaförstå defortsattsyfte primärtär att nya
samhällsperspektiv.handlingsformer i ett

civil olyd-litteraturennågorlunda enighet iråderDet attom
skahandlingenlagbrott. kravnad förutsätter Ett är attannat

individertill iska riktaden sigpolitisk i meningen attvara
skaHandlingenprivatpersoner.medborgare, inteegenskap av

angelägenhet;kollektivfrågautförasalltså i är an-som enen
skamed handingenvilldärmed det uppnåspråken är att man

själv. handlingenvill medför andra Manrelevant än envara
samhället.påverka

civilhandlingkallaskaförytterligareVad krävs att en
grundhållning kanLuther Kingsolydnad Martin sägas vara

detorättfärdig lag måstebryterklassisk: göraDen mot ensom
straffetberedvillighetmedkärleksfullt ochöppet, accepteraatt

uttryckerdettaKing gör1991: 74. att person somenmenar
Öppen/yet straffberedskapoch sittförrespekt lagen.högsta att ta

civilför talakravenviktigastedekan tvåsågas att omvara
olydnad.

svenska diskussioner,17T.ex. BedauCohen För1991.Harris 1971,1989, se
ThelanderHelldén 1997.Hanqvist 1996,1993,

innebörden icke-ibland18 fårordetmedborgerlig.härbetyder MenCivil
till icke-ibland konnotationerhar civilciviliserad. Sverigevåldslig, Isnarast

militär.
med hän-olydnadrättfärdiga civilJohn det inte gårRawls attattt.ex.menar

hänvisa tilliställetåsikter, måsteellertill religiösa privatavisning enutan man
Rawlsrättvisaaccepterad förståelse 1991: 105allmänt av

olydnadcivilHenry litteraturenklassiker inomDavid Thoreau är omen
straffetlagbrottet;självaviktigtlikaenligt honom ärStraffet1991. är som

olydnad 15.för civil 1990:grunden Herngren
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King ställer för delsin krav icke-våld. Icke-vålds-även
principen omstridd litteraturennågot i liksomär mer -
bland aktivister. Exempel invändningar allt motståndär att

i våldsamtnågon mening och hänsyn tillär måsteatt taman
hur behärskat våldet det kan ifrågasättasär, attsamt om
motstånd våld alltid tillräckligt effektivt förhål-iärutan
lande till det onda våldet avhjälpa Hanqvistär ämnat attsom
1993:20

vanligaste uppfattningenDen torde dock olyd-civilattvara
nad bygger icke-våld. argumentationslinje förEn detta är
etisk: människovärdet okrånkbart. praktisk:En Omär ärannan
aktionerna ska kunna moralisk utmaning måsteutgöra en ett
förtroende byggas blir omöjligtDetta aktionsgruppenupp. om
hotar med våld Herngren ThelanderMia1990: 35. När 1997
i svensk studie civil olydnad definierar detta poli-enen av som
tisk handling och våld medvetet bryter lagen,öppet utan motsom
torde detta fångasåledes det konventionella sättet att se
saken jfr Rawls Bedau1991, 1991.t.ex.

civilFrågan olydnad kan rättfärdigas analytisktärom en
den vad civil olydnad civil olydnadNärän är. ärannan om

berättigad kritiker frågarEn King sig Hitlersiav om man
Tyskland verkligen skulle kunna flyktingar ochgömma öppet
med kärleksfull inställning till lagen. stället bör skiljaI man
mellan rättvis medregim vissa orättvisa lagar ochen en
fundamentalt ochorättvis odemokratisk regim Storing
1991:9395.

skilja mellan demokratiskaAtt och odemokratiska länder i
diskussionen civil olydnad krav ibland hörs iär ettom som
debatten. Justitieminister Laila Freivalds har till exempel hävdat

civil olydnad bara acceptabel icke-demokrati."i Menäratt en
detta deninte vanliga ståndpunkten den filosofiskai diskus-är

21Nerikes Allehanda, september30 1998.
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civilolydnad. Enligtcivilsionen sättett att ansesresoneraom
därför dendemokratiberättigadolydnad hög grad ii atten

demokra-eller denlagstyretifrågasätterolydige varkencivilt
orättfärdig lag.enskild Attbaralagartiska tillkomsten utan enav

iställetorättfärdig laglyda rättsstaten.värnaärvägra atten
ståndpunkt.Habermasexempel Atttill JürgenDetta är resone-

HabermasenligtFreivaldsLaila ovan ut-varaansersomra
106. kanlegalism"auktoritär Rättsstatentryck för 1985:en

nämligenvilaruttryck.till legalareduceras Densinainte
olydnad kanoch civilför den,till grundliggerprinciper som

Också Johnmoraliska principer.försvara dessasätt attettvara
institutio-stärker rättvisacivila olydnadendenRawls attmenar

försvaramoraliskt riktigdärföroch den vägär att enatt enner,
harRawls Sverige Perdemokratikonstitutionell 383. I1973:

sigolydnadcivil inte är sättaHerngren attargumenterat att
Även den intelagen bryts ignorerassålagen.över om

30.Herngren 1990:
finns högredettankenolydnad byggerCivil änrättatt en

och legitimitetlegalitetmellandistinktionochlagen, att en
skildabegreppsligtoch moralen tvåLagengörs. norm-somses

detordninglagatillkommit ipolitiskt beslutAtt gerettsystem.
detlegitimtuppfattas måsteför det skalegalitet, att sommen

moraliskagrundläggande principerrådandeockså motsvara
det:har formuleratHanqvistHabermas 1992. Dan1985,

legalitetpolitiskaoch detSkiljer så rättens systemetsman
moralisktlegitimitetoch derassidan,formella sida, å ena
civiladenandra, kan Visasida, denmateriella å attman

fungerakanansvarsfulla medborgare,händernaolydnaden, i
legitimerande prin-ordningensför den legalaförsvarettsom

kravlegitimamoralensvidareciper. Det är motsvaraattgenom

legaliseras.Däremot olydnadencivila intedenenligt Habermasbör 1985
gränslandetverkaistället ikraft. börförlora mycket sin Denskulle denDå av

legalitet och legitimitet.mellan
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kan anspråk medborgarnas frivilliga ochrätten görasom
moraliskt motiverade lojalitet Hanqvist 1993: 17, även
Habermas det finns juridiskAtt skyldighet följa1985. atten
lagen helt klart. den civilt olydigeMen moraliskär ser en
skyldighet bryta den, bör enligt den civila olydnadensatt men -
princip då också juridisktsin sanktionerade påföljd.ta-

John Rawls undersöker vilken plats1973 civil olydnad har i
demokrati. fundamentalträttvis"nästan I orättvisen staten

han olydnaden rättfärdiga.inte civiltsvår Denärattmenar att
olydiga handlingen vädjar till majoritetens känsla för rättvisa.
Civil olydnad minoriteten metod majoritetenattger en att
fundera företeelse verkligen medöver stämmer överensom en
deras uppfattning rättvisa. Rawls också civil olyd-av attmenar
nad bara bör användas andra Olydnaden fårnär vägar prövats.

heller hotainte hela det konstitutionella Alltförsystemet.
kanmånga därmed inte civilt olydiga samtidigt.grupper vara

Också Habermas den civila olydnaden minoritetsser som en
vädjan till majoritetens rättskänsla och syftar till ompröv-en
ning majoritetens beslut.av

Dworkin företräder liknande1985 ståndpunkt hannären
hävdar eftersom lagar vilar principer de alltidmåsteatt
tolkas. tolkningsprocessDenna har inte juristerna monopol

det också medborgarnas uppgift lagarnaär prövautan att om
med moraliska principer. civila olydnadenDenöverensstämmer

fungerar testfall där lagars tolkning och tillämpningsom
testas.

23Cohen och för delArato sin bör skilja mellan lagar brytsnärattmenar man
för deras giltighet ska förinom konstitutionen och medprövasatt ramen
fortsatt respekt för det konstitutionella och lagar bryts mednärsystemet
hänvisning till högre eller moralisk princip, dvs. legitimitetenrätt prövasen
1992: 580.
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till den allmänna opinionen.olydnadCivil adresseras primärt
effektiviteten"Själva icivilt olydig, skriver:självPer Herngren,

moraliskden fungerarolydnad liggercivil i ut-som enom
Dynamiken iför andra 31.maning Herngren: 1990:även en

samtalet, samtaletolydnadsaktion enligtcivil Herngrenär som
Syftetför demokratiförutsättningen 1990: 17. är öppnaatt

åsikter-omprövningtillför dialog, vädjan majoriteten avomen
för dialog medfråga. tillfällei sigi Rättegången är ettna en

för-konventionelladenolydnad sker enligtCivilmotparten. -
undan kon-deltagarna draroffentligt och sig inteståelsen -

naturliga skälkan inteFlyktinggömmarnasekvenserna. ageraav
intervjuadedeflyktinggömmare.rolloffentligt i sin Mensom

dettill exempel: jagtillvilligheten Omuttrycker ståratt svars,
fängelsefår de mig imed olagligt,håller så sättagärnaär

demokratin..."förbättrar"Civil olydnad

vidare-olydnadenden civilaEnligt sättärsätt ett attattett se
förändrade förhållanden Hanqvistmedtaktutveckla irätten

RawlsLiberala teoretiker,Habermas 384.1996:1993: 18, som
hänvis-civil olydnad medförsvaraDworkin, tenderaroch att

individuella rättigheterförsvar fördentillning är motettatt
Andra,politiska/ juridiskafrån detövergrepp systemet. som

förförsvarolydnadensden civilatenderar betonaHabermas, att
Cohen ochviljebildningen.demokratiska Arato 1992den tar

demokratiskrättigheter ochindividuelladelarna:fasta båda
båda kanmoraliska principerlegitimitet tvåär varasom

24 strategi just gårtalar strategier:Cohen och tvåArato uttyper somenom av
de skaförhoppningimajoritetenövertyga attargument omatt genom

förkostnadernaökaandraändra uppfattning. strategin gårDen attattut
fortsättaför kostsamtdet ska bliförhoppningändra policy iinte attattom

Övertygandestrategin de,moraliskt bättre,linjen.den inslagna är sett menar
förda djuptden politikenibland krävasmaktstrategin kan ärommen

Dworkinorättfärdig Se 1985: 109.584.1992: även
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otillfredställande praktiken ocksåi den demokra-inomomsatta
tiska Civil olydnad syftar enligt denna tolkning tillrättsstaten.

utvidgaantingen rättigheter eller förbättratill demokra-att att
flertin möjligheter för medborgarna delta iöppnaattgenom att

politiken. samhälleliginitierar läroprocessDen kanen som
bidra till den politiska kulturen utvecklas och institutioneratt
förändras. Habermas skriver: konstitutionellVarje demokrati

säker själv betraktarsig civil olydnad normal-ärsom som en
och nödvändig komponent politiska kultur Habermasi sin-

99. Förståelsen för civil olydnad enligt honom1985: är ett
tecken politisk kultur samtidigt det måsteen mogen som-
krävas aktivisterna de identifierar med de rättsstatligasigattav

de bryterprinciperna lagen.även motom
Demokratin ständigt pågående projekt. Eftersomär ett

sociala rörelsers projekt består försöki utvidga rättigheteratt
och demokratisera blir ocksåinstitutioner civil olydnad enligt
Cohen och deras viktigasteArato handlings-1992 en av
former. civila samhällets aktörerDet dit rörelserna räknas- -
har författareenligt dessa viktig roll spela samhällensiatten
demokratiseringssträvanden. bidrar, också tillDe nämnts,som
samhällens självreflexivitet, offentligainitiera mål-attgenom
diskussioner och stimulera till existerande prak-omprövning av
tiker ljuset kunskapi och sociala förändringar Melucciav ny

Thörn innebär också civil olydnad framför1999. Det1992, att
allt bör förstås symbolisk handling syftande till detta.som en

typisk handlingsform för deEn rörelsernasannan nya
aktivister direkta aktioner. direkt aktion kanEnär Vara, men
behöver olaglig.inte Karakteristiskt för denna handlings-vara,
form försöket förverkliga mål direktsina målet blirär att -
medlet MelucciHerngren exempelvis1990: 25, 1992, att

25Jfr Rawls: general disposition justifiedA civilinäven to engage
disobedience introduces stability well-orderedinto thatsociety,a or one
nearly just" 1973: 383.
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ockupera hus eller släppa minkar. denna studie använderIett ut
begreppet direkt aktion för beteckna handlingatt en som

detta omedelbar konsekvenser utfördoch poli-i sina isätt är ett
tiskt syfte. förstår direkt aktion behöver den inteSom en
heller ansluta till den civila olydnadens krav öppenhet och

beredvillighet straff. släppasitt minkarAttatt ta ut utan att
efteråt till känna såledessig exempel direktär ettge en
aktion strider den olydnadenscivila principer.motsom

frågorRelevanta för denna ifrågasätterstudie Vad aktivis-är:
lagstyret och det politiska eller enskild lagterna systemet en-

Äroch kanske dess tillämpning det politiken elleri stort ett
fatta beslutvisst aktivisterna politik,Hursätt att resonerar om

lag och demokrati Vad vill de med aktioner, såväl desina
aktivister håller sig inom lagens de begårsom ramar som som
lagbrott

En god medborgare...

studie kvalitativ och syftar till fånga typiskaVår är synsättatt
och flyktinggömmarnaarbetssätt hos och djurrättsaktivisterna.
Studien kan besvara den kvantitativa frågan hurinte ut-om
bredd dessa former aktivism klart undersök-Menär. är attav

medborgarnas politiska deltagande formningar medlem-iav av
skap jfr Maktutredningens medborgarunder-i organisationer
sökning och Demokratirådets fångar detinte1998rapport

rörelseengagemang.med sker lösaOrganiseringen iavser
formella jfrnätverk medlemsorganisationer Thörniänsnarare

1999.
relevanta politiska handlingar undersöktsnågraMen som av

Demokratirådet vid handen medborgarna4%1997 attger av
ha arbetat och aktionsgruppsig i organisation i3%uppger

26 diskussion hur kan studera kollektivt handlande, DianiFör en om man se
och Eyerman 1992.
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har kontaktat ellerdet tjänstemän iåret. 6%18, statsenaste
kontaktat massmedia. har kon-kommun och har 5%°/o1 16,

förening medan kontaktattaktat eller organisation %10, 3
ha deltagit olagligmassmedia. Endast isig°/o3 uppger

m.fl.protestaktivitet Petersson 1998.
flyktinggömmare djur-det antalet ellerinteVi ärattanser

fenomenenråttsaktivister i sig intressantagör attsom upp-
det de kvalitativa egenskaper skiljermärksamma. ställetI är som

från traditionella ellerdetta det parti-organisations-
bedömning ändåhindrar inteDetta vår ärengagemanget. att att

ökasakfråge- och handlingsinriktat kommer attengagemang
förframöver och det angeläget det representativaär syste-att

former för det tillvara.hittamet att att ta
för olydnad medborgarunder-Vad gäller civilacceptansen ger

m.fl. harsökningarna ledningviss DePetersson 1998.1989,
medborgare.ställt frågan vad kännetecknar god Deom som en

fått frånintervjuade har egenskaperna skalai 1-poängsätta en
fåralltid följa lagar och förordningar värdetAtt 1987 210.

beredd lagoch brytaAtt1997 näratt mot en ensvara
får både och värdetkräverså 1987 1997 8samvete

m.fl. förhållandevis lågtVärdetPetersson 130.1998: 8 är
medborgardygder.jämfört med uppskattningen andra Dennaav

fördelning blanddocksnittpoäng visar inte poängsättningens
frånnedbrytning materialetintervjupersonerna. En 1987av

fanns förhållandevisdetvisar intervjupersonermångaatt som
beredd bryta lag såansåg "att näratt mot samvetevara en ens

medborgarekräver mycket viktig egenskap hos godvar en en
för-Thelander Thelander drar slutsatsenMia1997. att en

civil olydnadhållandevis del intervjupersonernastor attanserav
fall godo.i vissa är av
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Svenska terrorister

sociala rörelserna uppenbarligen politikerDe inteattnya anser
frågorsysslar med och och skaHurrätt rätt sätt. var man

diskutera de etiskt-moraliska frågor aktualiseras och mani-som
Ärfesteras rörelserna de politiska föri partierna öppna en

sådan diskussion vardagen deti debatt djupareFinns en om
etiskt-moraliska frågor de församlingarnapolitiska Elleri upp-
fattas frågorna omöjliga, eftersom de berör anslaginte isom

budget eller påtagligtårs någotnästa annat
medierna bättre lära förståsig sociala rörelser ochKan att nya

vilka frågor föra framde vill åsikterna inteäven stämmerom-
med tidningens politiska färg eller journalisternas världsbilder

Debatten flyktingmottagandet har domineratsi Sverigeom av
dem önskat restriktiv svensk politik. fallvarjeIsom en mer

de flyktinggömmarnaintervjuade det. Flyktingdebattenmenar
handlade ekonomi solidaritet. utarmadeDetänmer om om

förklarardebatten och mycket olusten kring diskussionernaav
svensk flyktingpolitik.om

då debatten och djurrättsaktivismHur utser om veganer
del politiker, ledarskribenter och forskare drar parallellerEn

mellan militanta djurrättsaktivister och antydsterrorister. Det
också ibland hotet från eftersomveganrörelsen detäratt stort,
finns så många veganer.

det finns också debattörer efterlyser dialog ochMen som
kritiserar samhällets oförmåga förstå Det äratt veganerna.

allt orimligt veganrörelsen sikt kommer beståtrots att att av
tusentals bränner forskare.bilar och hotar Denpersoner som

brott främmande för flestade svenskarär äventypen av -
ungdomar.

ska frånVi exempel de mediadebatt:några årensge senare
politikerVi tolererarVisa intemåste terroristernasatt-

aktiviteter, Eriksson, folkpartist och ordförandeEva isa
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Västerbottens-KurirenförsöksdjursnämndenCentrala i 20/3
aktionerdjurrättsaktivisternas i Umeå.apropå1998

Olofchefredaktöruttalande kommenteras VK:sHennes av
Kleberg den 4/4 1998:

djurrättsaktivisternaErikssonden EvaI VK 20 säger attmars
de sysslar medochterrorister attentatÅuniversiteten är att

baskiskairländskamycket IRA,Terrorister någotär extremt:
och islamskapalestinska organisationer PDFLP,ETA, som

och andra.kurdiska peruanska DeJihad, TupamarosPKK,
mördar massvis.

ochkorvkiosker attackeratshär harTerrorister i Umeå Ja,
skadegörelse,för sabotage ochharlokalerbränts, Scans utsatts

enskildaförekommittrakasserier harhot och mot personer.
terrorismMen

olyckligutslaguttalandeErikssonsNej, Eva är ett av en
kan detde inblandadefortsätter mellandenupptrappning. Om

illa.
omfattningenOlof det rimligaberör Kleberg iVidare av

meddet bradjurförsök ochantalet Sverigei att enVoremenar
påpekardjurförsök".debatt behoven"ingående Han attom av

samfundet plåg-och Nordiskabåde Djurrättsalliansen mot
lidandedjurförsök för minska djurensarbetar attsamma

allvar.ståndpunkten bordeväsentligt och den tasatt mer
för deDjurrättsalliansenOlof Kleberg kritiserar sedan att

sådana aktionerforskare och påpekaroch trakasserarhotar att
artikeln:motverkar syfte. avslutarsitt Han

Glosorfundera hållning.borde sin"Alla igenomparter nu
bordefrån andrafrån mord ochhållet,terrorism tortyrenasom

tillbordeslopas diskussionen.i Det är gemensamt tas varasom
skiljer.konfrontationen detför ökaställeti att somom

SvenskaNordin, Linköping, skriver i Dag-Docent Ingemar
djurrättsterrorismenökandebladet den "Den199811 attmars

från toleransklar trend bortmycket oroande. speglarDenär en
till liv ochför människorsbetydelse respekt andrai rättav
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egendom. Och frågan de också därigenom under-inteär om
blåser övermänniskoideal normalt bara brukarett som

med rasistiska ideologier.associeras
Wärnblom vid polisens kriminalunderrättelsetjänst iLars-Ove

AftonbladetJönköping den september akti-i 10 1998säger att
"verksamhet klart inspirerad tidigarevisternas är terror-av

framgåri artikeln vilkaSverige. inteAv terrorgruppergrupper
han syftar på.

skriftserien Världspolitikens dagsfrågor skriver docentI
under rubriken Politisk ochGunnar extremism terrorismJervas

både och högergrupper, liksomi Sverige vänster-om om mc-
och antifascistiska Anti-fascistiskAFAgäng grupper som

aktion: Vid sidan återfinns antalAFA rättett stortav grupper
illegala metoder, våldsamma motdemonstra-utnyttjar typsom

allvarligt för främjationer, sabotage och skadegörelse attannan
syften. Till de militanta bland dessa hörsina mer grupper

aktivister för djurens ochkämpa rättighetersigsägersom
därför vill hindra kött används livsmedel. Själva kallaratt som
de vanligen vilket bara innebär desig inte att tarveganer, av-
stånd från födoämnen. också förespråkavissa sigDe påstår en

livsstilviss 1997: 30.
interpellationsdebatt riksdagen den för-iI 27/11 1998en

klarade Laila Freivalds honjustitieminister tänkte polisenatt ge
ökade befogenheter för bekämpa brott med ideologiskaatt

däribland djurrättsaktivisternas. Laila Freivalds alltmotiv, attsa
fler tycks känna de kan lagen, bara desigsätta överatt anser
syftet och hänvisade bland till brott mink-gott, annat motvara
farmer, pälsbutiker djurförsöksanläggningar.och Freivalds sa
också polisen ska ökade möjligheter kartlägga ochatt att
analysera de bakom den ofta väl organiseradestårgrupper som
kriminaliteten med ideologiska förtecken.

säkerhetspolisens Nationell olagliga miljö- ochstrategiI mot
djurrättsaktioner", beskrivs hur vill samordna under-Säpo
rättelsearbete och verksamhet med den polisenoperativ öppna
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den utomparlamen-landet skriverstrategin SäpoIrunt. att
del denoch djurrättsaktivismentariska miljö- ingår en avsom

kallar socialistisks.k. rörelsen,autonoma ung-man ensom
våldsinriktadoch delvisdoms- och proteströrelse ärsom en

anarkismen ochsubkultur med idéhistoriskt iursprung
syndikalismen.

sådanaockså detta slags aktivismskriver nåttSäpo att propor-
samhälls-konkret hot vitaladentioner utgöratt ett mot

underrättelsematerialledning "detoch medintressen att somav
förfogande bedömningen dettill dessutom intestår görs attnu

öka ytterligarekan uteslutas aktionerna kan komma samtattatt
förgrovas.

kriminalinspektör NilsNyheter denDagens 15/7I 1999 säger
Rikskriminalen:Bertil vidHansson

första handväl livs-Med vitala samhällsintressen imenar
infrastruktur och elförsörjning.medelsförsörjning,

flestaockså deförslag till nationell strategiSäposI sägs att
straff-har lågtbegås de utpekadebrott såettav gruppernasom
villsällan sammanhang.värde de in i Säposätts störreatt ett

därför huvudansvaret för underrättelseinhämtningen",ha som
uppgifternaden polisen och sedanska ske via öppna ana-som,

informera berörda polismyndigheter.lyserats skaSäpo,av
förebyggade åtgärder.föreslås ocksåden nationella strateginI

Säpochefen Anders Erikssonkommenteras i DagensDetta av
Nyheter den 17/7 1999:

vadberättaskulle samtal med dem kunnaiMan mer om-
medföra.vad kandessa aktioner innebär och de

debatten.lite annorlunda perspektivAlcalá i HanJesus ettger
KarlskogaNyheter denskriver i Dagens 13 1998 ommars

planteratplogbillsaktivisterdomtingsrätts två ettmot som
försökt brytaäppelträd Bofors område och också sig i

vid huvud-den kvinnligaverkstaden. domen stårI prästenatt
omognad honsärskildförhandlingen lagt dagerni så atten
utfört brottsligha handlat då honfaktiskt sig rättansett en
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därfördetta: skall dömashandling. Alcalá kommenterar "Hon
straff den dömdeskyddstillsyn,till tvingar genomgåett attsom

för fram till laglydnad ocholika anpassningnåprogram att
före ställs myndighetermänniskor låter lagenNär samvetet

domstolalla inför ställningstaganden.och svåra Men när en
diskuteraoch dömer sådana lagöverträdelserprövar utan att ens

brottslingens moraliska påminnsmotiv attom
omognad ibland oroande brotts-rättsväsendets är änmer

lingens.
det bland djurrättsaktivisterna i SverigeFinns terrorister

brottslighetutomordentligt beväpnadTerrorism är tungtgrov
för mord och våld och kan hotinte väjer ett motsom varasom

och elementär rättssäkerhet.det demokratiska systemetstater,
finnas motsägelsefulla element ochVisserligen kan det spän-

kan ändåmellan olika delar social rörelse.ningar Menav en man
stämpelnfråga vad användasig är attvunnetsom genom

Riskerar detta blidjurrättsaktivismen. inteterrorism att ett
dialogonödiggöra och omöjliggörasätt att

fråga ochkan också detsig i tingsrätterMan är genomom
föra dialog meddet svenska samhället skaSäpo vegan-som en

Bordeform den lilla begår brott.rörelsen minoritet-i somav
former för djuparedet demokratiska hitta andrainte Sverige en

viddialog kan lättmed veganrörelsen Det att stannavara
pälsaffärer ochbilden och stängdautsläppta minkar seav

företeelse och behandla denuddaveganismen somsom en
finnasmarginell. kommer kvarsådan. den inte DenMen är att

Och det sådan kommersocial rörelse. är attsom somen
betrakta här studien.aktivismen deni
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FLYKTINGGÖMMARNA

Vi/kaärde

beskriver nedan flyktinggömmarnas bakgrund, socialaVi
och hur de har harsituation organiserat sitt Viengagemang.

också ställt frågor deras livssyn liksom derasom om syn
flykting-politiken, myndigheterna och demokratin. Alla

50-årsåldern, deras sociala bakgrundärigömmarna men
varierar.

Barbro bor liten gift och harNorrland.i Hon ärorten en
dotter och drygt Barbro aktiv i vänsterpartiet.år.50är ärvuxen

troende och kallar bekännande kristen.sigHon är
född och typiskt arbetarhemi i-Jag är ettuppvuxen

arbetade Metallverken och städadeVästerås. Pappa mamma
kvällarna hem. likadantkommitmin precisDetnär pappa var

hem föräldraralla där bodde. Båda engageradei mina ivar
kommunistiskaSveriges parti, SKP.

behövde mycket arbetskraft efter kriget.Västerås DetI man-
fanns barn från olika klass. kom från litenio i minnationer De

Österrike,världen: Finland, Palestina, Italien,i Norge,varstans
Turkiet, Tyskland. tyske kompisens hade deserteratDen pappa

under kriget och fjällen tilliNorge Sverige.gått över
Barbro gick sedan flickskola och efterutbildade deti sig

hushållsskola. Stiftsgårdenkorn praktik till RättvikiHon
och träffade Alfbland dem hon där och intrycktog av var
Ahlberg och EfterJulius skolan skulle Barbro åka tillNyerere.

ÅretStockholm och utbilda till sjuksköterska.sig 1967.var
hade föräldrarganska skyddad ville tillMina-Jag uppväxt.en

exempel skulle mycket klevinte jag TV. jagså Näratt se ur
bussen Stockholmi jag Vietnam-Norra Bantorget såg en
demonstration för första liv och berördes illai mitt jaggången

polisens brutalitet.av
Polisens hästar bakbenen. och blodsig Detreste var snor-

och folk kissade sig.
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bli räddska aldrigochtillringde hem Du-Jag grät.mamma
tycktedig,får maktpolisen, då dom Honför över mamma.sa

gällde.vad sakenredaskulleockså jag taatt mer om

bruksortmindre i Väst-Erik drygt år. Han50 är prästär en
färre invånare.har Pappasverige. 10 000Kommunen än var

Boden.föddErik ifarfar före honom. Hanochockså ärpräst
flera håll iarbetatUppsala och harstuderade i prästsom

femgift familjen harochoch mellerstasödra Sverige. Han är
barn.

skrifttrogen medblivit allt årenhur hanbeskriverHan mer
förcentralaallthar blivitoch moralenläran, etikenoch meratt

honom.
frihet, mittbevara minhandlar detmigFör samveteattom-

Valoch sådanahandlakunnaoch min måsteMan göra atttro.
och hamna minoritet.ifår människor sigemotman

kvinnligadet gäller Detblåsväderhar varit i-Jag präster.när
stöd förabortfrågan. Detockså igäller mitt är ettengagemang

livet.pliktkristensförde ofödda, de Det värnaär attensvaga.

gård ochfödd litenfyller HonEva 50. är uppvuxensnart en
gifteGöteborgs universitet,studeradeVästkusten. Hon
slutetbyrådirektör. iarbetadeoch Menblev kvarsig, i stan som

ville bohembygden.tillbaka tillflyttade hon Hon70-taletav
för det kanfortfarande,och detblev lärarelandet. Hon är man

landet.vara
havet,älskarträdgårdsmänniska -jagjag inte någonMen är-

hängivenochhorisonten... jagde fria vidderna, är en
motorcyklist.

ochkärnkraft iFolkkampanjenengagerade i 1979sigEva mot
förpekats intressantKynnefjäll,bevakningen ut somsomav

kärnbränsle.slutförvaring av
med kollegornaskardet sigfackligt aktiv,ocksåHon menvar

blevFredsarbetetsyndikalisterna.gick tilllärarfacket och honi
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viktigt för henne och hon flyktinggömmandet fort-ser som en
fredsarbetet.sättning

och bor Dalarna.Margareta iår58är
småstadi i mellanborgerlig familj.-Jag Detväxte upp en en

stabilt, väldigt skyddad barnen skulleuppväxt...tryggt,var en
skyddas från livets mörka sidor. den tiden.Så ansåg man

studenten och började läsaMargareta teologi vid Uppsalatog
gifte fickuniversitet, och barnsig parallellt. hontvå Innan tog

blev hon prästfrunågon landet, hon ochsäger,examen som
fick barn till. började hon arbeta församlings-1967ett som
pedagog i Svenska kyrkan.

har alltid väldigtvarit glad arbete-Jag i mitt och alltid arbetat
heltid.

flyttade familjen till brukssamhälle.Snart ettnog
väldigt betydelsefullt förDet hademig. varitJag såvar en-

förfärligt aningslös liten människa. min uppväxtmiljö erkändeI
inga klasskillnader, bruket förakt förjagmötteman ettmen

människor.

bostadssegregationen, fannsDet där också poolvar men en-
reserverad för och familjer.tjänstemännen deras Närsom var

försöktejag med kompis frumig till arbetareta en som var en
ingenjörsfruarna nej.sa

Sådant fick tänkamig igenom åsikter.mina Minatt sam--
hällsbild förändrades.

Året viktig förklaringMargareta i1986. säger attvar en
hennes starka upplevelse slags rättfärdighetspatos,är ett att
kämpa för de ochsmå svaga.

hade min också vardagslivet.Det i livslinjeHennesmamma-
kämpa ställa förorättvisor, de förtryckta.att mot attvar upp

och bosattKristina Västkusten. kallar sigHonär uppväxt
bonddotter. föräldrar småbrukare. har fylltHennes Hon 50var
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biträde,honvården sedanoch har jobbat årinom 16var som-
undersköterska och sjuksköterska.

skildeganska vanligt liv.gift och levdeblev Jag-Jag ettungt
gifteoch småningom.mig igenmig så

bland ledamotochcenterpartist iKristina år14 annatvarvar
kommunal nämnd i år.en sexav

laddade Barsebäck.aktiv fram till då Fälldin Jag-Jag var
kärnkraftsfrågan.svekhamnade livskris i Jagi när centernen

har mig igick inte någotjag annatengageratcentern,ur men
alternativ.har hittatinteparti. någotJag

och harför miljöpartiet sigdetHon röstar engageratmesta
syndikalisterna,i SAC.

dekänns ocksåoch tydlig ideologi.har klar DetDe somen-
efter tradition dålängtanhar slagsnågot. Jaggör ett en var

gläderondo migoch och alltnejnej Jagannat var avvara
människordet kommer inomgeneration SACatt somaven ny

för fred, kvinnor, miljö...kämpar
tillbakaska skickaEU-valet.tänker iinte Jag-Jag rösta

föreningen, ska skriva.med den jagröstkortet. iinteJag är
politiskaktivbara driverarbetsplatsmin vi tvåPå är ensom-

politisk diskussion...debatt. detAnnars är tomt

Ronneby,stad.mellansvensk ibor i HonLena är uppvuxenen
Blekinge detflyttade därifrån 60-talet. I ont omvarmen

barnskötare.fick arbetehemstad honjobb. HonsinI somnya
barn och leverhar tre vuxna ensam.

fysiska handikappharhar också arbetat med barnHon som
hon särskolan.och med invandrarbarn. arbetar iNu

och dit kombodde Ronneby barni många-Jag som
Ungernrevoltenflyktingar. Sedan detpolska Mamma1956.var

medhadeordnade klädinsamlingar. migmed och Jag nogvar
för varandra.hemifrån ställer Mindet att pappaman upp-

ellerkan varkenbrukade knutenEn nävesäga: ta emot ge
något.
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Mötet flyktingarmed

med människa eller familj flykt har starktMötet gjorten en
och flyktinggömmareavgörande intryck de intervjuat. Det
har funnits psykologisk beredskapgivetvis hos dem atten
hjälpa medmänniska, deras beslut tycks ha variten men spon-

Flyktinggömmare blir med flyktingar.i mötettant. man
del de intervjuade handlingsin ledEn spontana ettav ser som

livslång ideologisk kamp för värden uppfattari deen som
grundläggande: demokrati, solidaritet fred.och

det slump gjorde honMargareta säger att attvar en som
engagerade för flyktingarna:sig

god bad låta från Turkiet skullemig syrianEn vän en som-
psykiatrisk undersökning hos mig.överstanna nattenen

Doktorn kunde ingenting inteansågHangöra. att mannen var
psykiskt sjuk eller självmordsbenägen.

Flyktingen berättade historia försin ruskigtmig. Det attvar-
hans förskräck bli skickad tillbaka och kunnaintemöta att

någonting.göra
därefter deltog advokati seminarium.Kort Margareta Enett

höll anförande flyktingpolitik.svenskett om
det hade hört. fruktansvärtjagDet Detvärstavar var en-

stark upplevelse. kan likna det vid omvändelse. HelaMan en
världsbild rasade...min

flyktingarnaKristinas med flyktingsluss för drygtmöte en
sedan därtio hon arbetade blev avgörande för henne:år

blåögd kom dit. troddejag-Jag SverigeJagnär att ettvar var
solidariskt land dag bevakningsföretagkom frånettmen en-
Göteborg och hämtade tunisisk kvinna med barn.småtreen

sjuk, buss med galler för fönstren ochiHon sattesvar men en
kördes till häktet Göteborg. förpassadesSedan hon.i

hennes historia eller skäl,visste inget kunde-Jag jagom men
drömmainte det gick till det blev inteJagsättet.attom ens
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Invandrar-ringde tillskräckslagen.förbannad blevjag Jag-
och detordning intealltde i sinverket, att varatt varsamen

sak lägga migmin att
honupplevelserför bearbetabörjade sinaKristina att som-

vården.kulturmöten Såföreläsa iochsäger tematruntresa-
kosovoalbanskmedkontaktSjömanskyrkanfick hon via en

fåttflyktefter i årfamilj från Makedonien varatsom sexensom
uppehållstillstånd ochansökanavslag sin vägsom varom

landet.ut ur
fyradet blevhos måna-vecka mig,skulleDe stanna menen-
husbarn och detför hade vårdeblevder. trångtDet rätt tre

bodde litet.familj i var
medrevansch för vad varitjagkändesdetMen omsom en-

försjälvklarthelt migflyktingslussen och det ta emotattvar
dem.

fall:hopplösahon knappast någraKristina möttattmenar
proble-alltid finnasdettycks någonPå något vägsätt runt-

fråntänktannorlunda sigfast den kanske änut mansermen -
början.

undanflyttfrån GambiaAmadouocksåberättarHon somom
förvalaffischerstraffarbete för han ettsattattett upp

tillmindre gick Spanienellersocialdemokratiskt parti. Han mer
andra landsmänmedtillsammansbodde däroch i år somsex

börjademyndigheterna visade spanskadär.hamnat När ut
tillgambianerna han Sverige.sigtog

förbra skälhade kanske inte någraHan stanna,att men-
skogenlevdeskickas tillbaka. irädd förväldigt Hanhan attvar
och komhittadesoch for illa.och svaltblåbär och Hanrötterav

tillstodanade det intesjukhus ochtill rättattsomen person
han komliten ochfick kontakt.till Hansåg närmageratt var

Amadou.hettehade kryckor.och Han
komoch sedanhosförst vinden Karinfick bo Sven,Han-

ben.med hanshjälpa honomkundesjukgymnasttillhan somen
och kom småning-och fiolbyggaren såbodde hosHan prästen
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till pensionerad lärare lärde honom läsa och skrivaom en som
svenska.

han fickäntligen uppehållstillstånd ordnadeNär han fest.en-
Mellan och med. här familj,min80 100 "Det ärpersoner var sa
Amadou. alla deDet hjälpt honom ochnågot sättvar som -

kändejag kanske bara fjärdel, Kristina.sägeren
jobbar han och han väl etablerad ochNu omtyckt. Allaär-

känner Amadou. Själv skojar han och han "den bästasäger äratt
TanumStrand".negern

Erik blev flyktinggömmare anställd kyrkaninom inär en
Göteborg dag ringde till honom och frågade han1994en om
kunde kosovoalbansk familj. samrådde med sinHangömma en

familj och beslutet blev flyktingarna. komDeatt taegen emot
månader.i åttaatt stanna

kan flyktingarna komMan i vår tvåsäga väg sätt.att-
Invandrarverket ungefärstartade samtidigt flyktingförlägg-en

för kosovoalbanerning i trakten. bodde förlägg-De som
levdeningen under utvisningshot. ökadeDet pressen om-

flergivningen allt ville ha hjälp flerFler ochsig.gömmaatt-
och utanför församlingeni drogs arbetet.in ipersoner

kyrkans del det naturligtFör ställde föratt attvar upp-
främja sociala kontakter. lät folk frånVi ringa pastorsexpedi-
tionen och kunde lite ekonomiskt stöd ibland.ge

Erik blev övertygad han gjortän rätt:snart attmer om
fick höra flyktingarnasVi berättelser livet iegna om-

fanns ingen tvekan deKosovo. Det levt under starktattom
förtryck under lång tid. rädda för liv.Många sinavar

för flyktingar började slutetLenas 80-talet dåiengagemang av
hon dem anmälde kontaktperson försig devar en av som som
flyktingar då kom till nystartad flyktingförläggning närasom en
hemstaden. med och startade kvinnokafé förlägg-Hon iettvar
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samtal medför kontakter ochinkörsportenoch det blevningen
flyktingkvinnorna.

förläggningen.fick arbete Mattantenmattant-Jag som
fråganfickför Sedan jag jagviktig barnen. ompersonvar en

dåvarandeochoch det gjorde minförläggningen jagville städa
kvällarna.man om

stannadebetydelsefullt arbeta där.kändes jagOmDet att-
oerhört glada och tacksammablev deoch pratade med någon -

bara tänkakanmärktes de behövdedet Manprata. omatt
befinna sådansjälv skulle situation.sig i enman

träffadehonrumänsk kvinnaocksåberättarLena somom en
misshandlatshade sinflyktingförläggningen. Kvinnan av

barnhon och hennesoch tilli sågår Lena20närmare attman
klockanpolisen komskogen.kunde sig i i Närgömma stugaen

kvinnan borta.fem morgonen var
chefenochinblandadmisstänkte hade varitjagMan att-

flyktingförläggningen.jobba kvarifrågasatte kundejagom
ochmed brevkom han DetdagarMen ärettett sa:senarepar

med hennem.kanske kontakttill den där kvinnan, du har

freds-fortsättningflyktinggömmandetEva som enser
arbetade lärarehonblev flyktinggömmarearbetet. Hon när som

flyktingarundervisade ihälften 80-talet ochunder andra av
svenska.

chilenareelever blev mångamina DetMånga vänner. var-
vadmenadehaåkte skulle de gjortinteDetut. om mansom

flyktingpolitiken.man sa om
med och gömdeförsta flyktingarnade jagEn varvarav-

blevkosovoalbaner80-talet dådå ingakosovoalban. Det var
Invandrar-förföljelsernade berättade itrodda Kosovo.när om

stjäldetalade demFriggeboBirgitministern attsomom
från klädsträcken.kläder

hadefrån skulle avvisas.Ekrem JagKosovo somen granne-
tillhade avvisningarnajust TVår. Hon70 sett omvar
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och ringde till henne Ekrem berättade honjagKosovo när om
hon knäppt händerna framför frågatoch Gud VadTV:natt

kan för dessajag människor. Och stod därjagsågöra
med Ekrem...trappan

Ekrem fick först bo hos henne. hade albansk bibelHan en-
och hadehon och de och pratade bibelspråk.sin viasatt

berättar han dåligt psykiskt skick och haniEva att attvar
kom till kloster.ettsenare

lärde han vacker svenska.sig verkligenDär så Han åren en-
språkbegåvning. träffade svensk och eftertjejHan mångaen

fick han uppehållstillstånd.turer
frånIntryck barndomen har för flykting-spelat in Evas

engagemang:
aldrig stängd för Luffarna fick kaffealltidDörren någon.var-

och hur eländiga och lortiga de behövdessmörgås Detän var.
familjeråd för det.inget aldrig låst...Dörren var
finns ytterligare orsak:Det en

har med demokratin ska till dagligDet Detgöra.att en-
kamp för behålla den kärleken.medprecisatt som-

amerikansk Vietnamdesertör första flyktingdenEn var som
Barbro gömde. hade Vietnamrörelsensig iHon iengagerat

60-talet.mitten av
dåligt skick. gapade och skreki och hadeHan Hanvar mar--

drömmar. paranoid. hade bara liten medHan Jag ettavar en
kokskåp, andra bor han för-Kanada och hansså iNuöver.tog
äldrar väldigt tacksamma för vad gjorde.är

Barbro flyttade sedan till mindre femtontal frånmilort etten
Stockholm.

gömde latinamerikaner.Där jag lättare dåDetmest attvar-
folk. för dem bli de facto-ingenDetgömma stor apparat attvar

flytingar. Vilka skäl flyktingar ska ha förjag inteNu vet att
de döda...än ärstanna annat att
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blandning..."Organisation: "Det är saligen

nätverk.skapaflyktinggömmarna betyder organisationFör att
formas efter dem ochvid behov ochNätverken uppstår sättet

intervjuade tillhördeväxlar med behoven.bistå Baraatt en av
sådanhar tillhörtformellt organiserad Engrupp. annan enen

Flyktinggömmandet harupplösts. i Sverige tvågrupp som
ochnationella planet:verkar det FARRorganisationer som

Fristadsrörelsen.
flykting-organiserad arbetareller hur denOavsett ärgrupp

fått medSedan kontaktlikartat sätt.gömmarna ett enman
advokaterkontakt medallaflykting igenomgår tarman papper,

flyktingen fristadBeslutetoch med Invandrarverket. att ge en
asylgruppenflyktinggömmaren ellergrundas regelmässigt att

beslutetdet finns chansbedömer Detomprövat.attatt en
Underför fram skäl.tid och rådrumgäller skapa attatt nya

flyktingen behöva under jorden.tiden kan

flyktingens beslut sig.detbetonarEva gömmaär attatt eget
braförsöker först hittaflyktingar kommer tillNär ettoss-

dem och sedandemställe, sedan låter gårmatut,sova ger
reda vilkenhela deras historia. Viigenomnågon tarav oss

haft och läser derasadvokat de har eller har någon papper.
för hur de tänktdet helaSedan igenom att vetapratar-

realistiskt ochvad inte.och ärpratar om som
särskiltfamiljerhar hänt sigavråttDet Eva gömmaattatt -

barnfamiljer.gälltdetnär
gömd för barn.kan skadligt levaDet ettattvara-

del fallfinns det oftast läkare,nätverken och iI engrupperna
ochpsykologer, tandläkare, lärare juristerockså sompersoner-

samhälletsför flyktingarna vid sidan institu-insatsergör av
tioner.
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Även de intervjuade betonar gömmandet ska grundasövriga att
flyktingens beslut och bara de fall dåigömmereget man

finns flyktingendet chans ska kunnaatt attman anser en
i Sverige.stanna

för nätverket ellerKriteriet ingå i viljanäratt attgruppen
hjälpa handling. bistå blir medlem.Genom attgenom man

framtiden:Kristina säger om
Rörelsen kommer bestå finnslänge det behov.såatt ett-

aldrig avskaffakan människor avskaffas.Man att

Flera nätverksorganisationen medvetet val. Evasäger äratt ett
fördel med nätverket den inte mångaattser som en som

etablerade rörelser formerna.stelnar i
har medvetet till ihjälVi inte organiserat Detsett att oss.-

organiserad rörelse, människor omkringingenär öarutan av
flyktingarna söker hjälp. hade kontakt med flykting-Visom

Dalarna ochi med Alsike klosterMarianne igömmare syster
gick ihop ochinnan utnämnde till nätverk, Eva.sägerettoss

det finns läkare och tandläkare ochiHon säger att gruppen
ordnat förskola gömda barn. har också förmedlatManatt man

tillkontakter kvinnojourer. kan hända saker familjerna,iDet
flyrhon. oftast från politisk verksamhet och iMännenmenar

har de ibland finna till harSverige sigsvårt Kvinnornarätta.att
självklar roll familjen.ien mer

fick fler och fler kontakter och fickVi med människor med-
specialkunskaper. hade flyktingar i varenda buske.Ett tag

nätverket enligt alla slags människor.ingår,I Eva,
Även det fallet fåtthar del fördomar. Vidi jag ompröva en-
tillfälle träffade äldre kyrkligt aktivajagnärett en grupp

kvinnor blev kramad och dem älskarjag Vien av sa: er
syndikalisterl. skulle aldrig kunnat drömmajagDet attom
höra, eftersom det alltid funnits mellan kyrkanmotsättningar
och syndikalisterna den här trakten.i
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Kristina det medvetet val hainte någonsäger äratt ett att
styrelse.

föreningsmöten. harMånga Vi grundnät ochär trötta ett-
och har byggt sina nät.var en upp

berättar hur sjukvården kan fungeraHon parallellt ochom
underjordiskt. har ingen organiseradGruppen insamling av

kan tillfälliga anslag från kyrkan förMan visspengar. en
familj, de flyktingar bekostar dettar emotmen som mesta
själva.

också landetDet byter saker och hjälpersåär att man-
varandra.

Erik beskriver också lösorganisationen och med otydligsom
struktur. Själv hade han rollen sammankallande,som men man
hade varken styrelse eller stadgar.

Kanske lite början. Alla hadenaiva i lika starkaintevar-
förskäl försökteVi djupet med vad deatt stanna. sa, men

till slut fick köpa del deras berättelser... efteråt sågman en av
skälen falli inte starka, Erik.så sägeratt ett par var

hjälpte till samlades.De kyrkligt aktiva,Detsom var men-
också andra kristna och människor utanför kyrkan. fannsDet

slags minsta moralisk i Mannämnareett gemensam gruppen.
kände i sitt ville hjälpa...inre att man

blev ideellt arbete.Det Kyrkan samlade också kollekt-
till diakonikassa föranvändes hjälpa gömdaen attsom
flyktingar.

hadeGruppen cirkel 15-talinre knöt iDenetten personer.
andrasin till fannssig. läkare, detItur ettgruppen par men var

lika enkelt hittainte tandläkare kundeatt ta emoten som
flyktingar "bakvägen".

flyktinggömmandetErik har lett till kontakterFör med
människor landet.irunt om

blivit involverad, spridsHar gång så iman en ens namn-
flyktingsammanhang. varandra och berringer råd.Man om
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flyktingar.hon inte "gömmerMargareta säger att
människor, åtDet sägergömmerär attmyt atten-

grund detmalsstill och deflyktingarna sitta attatt avner
flyktingenVill sig,katt-och-råtta-lek.ingenDet gömmagör. är

alltiddetolikahänder det bistårså ärsättatt men-
alltid för konsekvenserna.beslut. Detflyktingens Vieget varnar
flyktings sak detsig ärär att taett stort menenansvar an -

det.också inte göraattett stort ansvar
deras advokatfall medflyktingarnas tillsammansdriverVi-

den juridiskajournalister. Medanmed hjälpoch processenav
nöd-undan.flyktingarna hållaibland sig Detpågår måste är en

vändighet.
flyktingarbetet organiserat iborden därPå Margareta ärort

styrel-månaden. harträffas i Gruppengång enengrupp somen
kronorVerksamhetentraditionellt 300 000omsättersätt.se

flestafasta privatperso-och har givare. Deåret 200 ärmanom
föreningar och organisationerdet finns också gersomner, men

bidrag.
harärenden Viförra hade 30-taltill året.åretFram ett om-

ärende.misslyckats iinte något
lyss-ärendeförbestämmer sigsigInnan att ta ettangruppen

och läser allaflyktingens berättelse Ompapper. mannar man
flyk-för asyl,skälen räcker tillfinner inteatt uppmanar man

ochmyndigheterna intehem, samarbeta medåkatingen att
jorden.under

orealistiskatill medflyktingar kommervanligtDet är att oss-
vad kanförväntningar göra.om

förfall kostnaderinnebär AnsersigAtt ta ett gruppen.an
dethonärende bör drivasMargareta nästaett taratt upp

bekostaBland de saker kan göra ärmöte. att engruppen
kronor.tortyrutredning. kostar cirkaDen 0007

har kanskeibland. Flyktingenfruktansvärda sakerhittarVi-
har kommitoch fåttsökt asyl avslag ingen göraatt enmen-
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utredning. det kostnadsfråga förJag Invandrar-ärantar att en
verket.

har också hjälpt barnGruppen till psykiatriskmånga en
utredning.

viktigt betona barn oftaDet har skäl. Enär att att egna-
utredning barn kan det hemskaVisa saker.ett mestom

arbetar alltid familjensVi fullföljerjurist. Juristennära egen-
ärendet med bistånd från oss.

har haft flyktingfamiljervår därI drabbatsnågongrupp-
dödlig sjukdom. finns skyddsnät förDet inget dem ingenav -

a-kassa, socialbidraginget eller akutsjukvård.
berättar kosovoalbansk kvinna medHon utomkveds-om en

havandeskap blev akutopererad. gjordes inofficiellt.Detsom
Hade fixat detinte där, hade hon ifråndött fyraså sina-

barn förskoleåldern.i

Barbro beskriver flyktinggömmandet nätverk godaettsom av
och förfärligt oorganiserat.vänner
flesta mina har haft flyktingarDe boende hos sigVännerav-

inte konstigare dunågon Det bussenmissat sistaär ännatt. att
från och ringer och ber soffan...överstan att sova

Under de hon flyktingar har det aldrigår varit30 någotgömt
problem för henne läkare, tandläkare,i psykolog elleratt tag

hjälp kan behövas. Barbro skillnad mellaningengörannan som
flyktinggömmare med och andra. ungefäri FARR Detär ärsom

slags folk, hon, från Göteborg tillsägersamma norr om
polcirkeln.

ifrånjag lekmannaerfarenhetOm min flyktingen inteattser-
fått handläggningjuste beredd hjälpa.jag Flyktingenären att
har ordet, detsista skainte jag gömd. Det inteär ärsom vara
roligt leva det viset helt utlämnad till andrasäratt man-
godtycke. barnFinns med väldigtjag restriktiv. vill haDå jagär

barnpsykiatrisk bedömning.en
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för Flyktingenochhela tiden måstemåsteMan väga emot.-
verkligheten,tillbaka tillkommaalltid ha chans annarsatten

Gömställena kansyfte.förfelatgömmandet sitthar vara
till socialamöjligheternaställen ochkonstigasmå utrymmen

oftastkontakter små.är
Iblandfort beslut.ganskadetdet gårFör ettettattmesta-

har beslutetVäldigt sällanmånader.iblandveckor, ett parpar
fall till.kännerbara jagiblivit negativt. tvåDet är

Barbro nej:händerDet sägeratt
värdigtdetviktigt Omdet sätt.-Ja, görär ettatt manmen

försöker hittahemland,tillbaka tillvill sittde absolut inte ett
Kanada, dettilllätt kommadettredje land. Förut att menvar

ochyrkesutbildninghaskablivit himlahar svårt. Man en
uppehållstillståndför i år.fadderorganisation ettatt

försökertill hemlandet, jagtillbakade såtvingasOm resa-
får värdig hemresa.dehjälpa till så att en

arbetadeflyktingförläggning där hondenmångaLena mötte
ville ha hjälp.som

dereda vilkakorn det jagivis gång...På något tog papper-
förrädddit. har aldrig varitringde hit ochbehövde och jag Jag

lärde kännamyndigheter.folk ellerkontakter med Jagatt ta
berättarhela landet,advokater i Lena.

behövdeskäl, demframarbetade med-Jag att somnya
från derasför flyktingarnas sakfram bevisletadetill läkare,

hemländer...
asylgruppandrastartade och någrasmåningom LenaSå en

medlemblev i FARR.som
palestiniergälldeärendet sigförstaDet tog enansom man

uppehållstillstånd ochfyrabott i Sverige i år utan somsom
folkhögskola.studerade en

Vihan terrorist.korn plötsligtInvandrarverket att var-
honom,kunde hjälpaframfick aldrig några utansompapper
lämna honomlovatfast polisenavvisades till Libanon,han att
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och torterades.polisen Libanoni HanCypern. Han togs av
ochhan Englandoch bor itill Europadomstolenvände sig nu

gift och har barn...han är
troddekände maktlös. Vijättejobbigt. mig såJagDet var-

märker ljuger.har lärt någon Manhonom. migJag att omman
medflyktingensbild situationfår bra när pratarmanaven

flyktingen.diskuterar medochadvokaten, igenomgår papperna
fick olika kontaktasylgruppMedlemmarna i Lenas sätt

för diskuteraträffades regelbundetochmed flyktingar att
föreningsvis,organiserad sedvanligtfallen. Gruppen, varsom

ordnaflyktingpolitikflyktingar ochlärde sig attgenommer om
fannsför medlemmarna.och föreläsningarkurser I gruppen

haft hjälpharochmed kontakter till läkare BB. Manpersoner
svenskaochflyktingsekreterare inomkommunal personerav en
alltidmed, det brukarTandläkare detkyrkan. svårare menvar

förlossningar det imedordna sig något Men värreärsätt.
dag, Lena.säger

engagerademänniskor ialla slagsDet ärär som-
salig blandning...flyktinggömmandet, det Lena.sägerär en

folkrörelseFlyktinggömmandet en-

flyktinggömmandetdefrågat intervjuadehar deVi attanserom
defini-aktiva självaville hur defolkrörelse.kan kallas Vi vetaen

rörelsede denverksamhet.sin Ser typ av somsom en nyerar
entydiga.från äldre folkrörelserna inteskiljer de Svarensig är

rörelsefolkrörelse,kanske inteDen är utan snarare enen-
förolikatidpunkt. Problemenefter behov ochväxlar utsersom

upptäckeroch iblandolika flyktinggrupper grupperman nya
behöver hjälp, Eva.menarsom

folkrörelse.flyktinggömmandetkallaBarbro tvekar att en
motrörelse.denvill hellre kallaHon en
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tycker flyktinggömmandetLena folk-någotäratt av en
rörelse. människor har henneMånga ringt och del kommiten
fram till henne för flyktingar. Hon sägergatan att prata om
också hon känt stöd hos försina sitt Devänneratt engagemang.
har bidragit med husrum, matkasse, bullar och ochpotatisen

haringen alla denågot negativt människor bottsagt om som
hemma hos henne.

Erik flyktingengagemangetinte kan liknas vidtror att en
folkrörelse. Förståelsen bland människor i omgivningen inteär
så stor.

fick personlig kontakt flyktingarna,Men många meden-
eftersom de bodde samhället ochmitt i det ganska storvar en

fick inblick derasi och oftaMan situation det ärgrupp. -
inkörsporten till ett engagemang.

Medvetandet vad händer har Ökati Kosovo i årom som nog-
fått klart vad händermånga därnere.så harVia TVnär se som

förföljelserna fått ansikte. fyra-fem sedan deFör vissteårett
flesta knappt låg och vad pågick där.Kosovovar som

flyktingarbetetinte säkerMargareta rörelseär äratt en
med bred folklig förankring.

Åselefallet flyktingfamiljenmedMen i intressant. Därär-
dåvarandemisstog folkligasig ministern det stödet.

frågan flyktinggömmandetPå kvinnor fickmestom engagerar
bland följandeannat svar:

detNej, jag livsstil. höll med detOm inteärtror en man-
skulle ha väldigt mycket flashigareså kläderman mer pengar,

och åka dyra flyktingar ingetgömma ärsemestrar att man-
karriär Barbro.på,gör säger

uppfattar flyktinggömmandetinteLena typisktnågotsom
kvinnligt. hon tillhörde rådde könsfördelning.I jämngruppen

fler kvinnorDet harsig. tänktinteJagär nog som engagerar-
varför. handlarVisst det traditionellt kvinnliga uppgifterom

vårda och hand läsa juridska handlingaratt ta attsom om, men
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uppgifter,väl manligamed myndigheternaoch bråka är mer
Margareta.menar

barn..."alla vanan/ga"Vi är

förvarför de sigintervjuade berättadehar bettVi engageratatt
förenar flykting-funnitfrågat deflyktingar, något somom
olydnad.civilbegreppetoch hur degömmare ser

och/ellergrundat kristnaibeskriver sittDe engagemang som
flyktingarnamedSolidaritetenhumanistiska värderingar. som

försjälvklarsamhälletbehövande iuppfattar dede ärmestsom
nätverket,ellergrundsyn italardem. De gruppengemensamen

flyktinggömmandet kallasmoralisk Attminsta nämnare."en
problem.deuppfattar intecivil olydnadeller är ettsom

handlar ocksåödesfråga.Människosynen Detär omen-
får kostaVad dethandikappade.ochdödshjälp, aborter att

människovärdetabsolutaupprätthålla det
känslaochframtidstro åtminstonefanns det70-taletPå en-

80-talet.framåt. Bakslagen kom Dågickochsaker tingattav
globaltjämställdhetochrättvisatalade längreinte sett,omman

Margareta.menar
människosyn.för krass Denmöjligheterdag-I öppnas en

med dehändervadmänniskanproduktiva i Mensätts centrum.
"svartskallarnatalabörjarhandikappade och när attomman
påståenden.för Detför mycketkostar Det Öppnar nyaupp

råd...harlångvården interedan för Förförgäller övrigt -
uppenbart,detflyktingmottagandet Margareta.så sägerär

kankristna.Väldigt Dethandlar idealitet. mångaDet ärom-
berokan ocksådetmed den kristnaihophänga tron men-

finns ocksådetblir kristna.människor Menviss sortsatt en
ifrågasätterbarnalla vanartigafolk vänsterkanten. Vi är som

makten.
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grunden fårDet i människor desig ojäm-ärsom att engagera
förligt omständighetersvåra flyktingarnamånga leversom av
under, också.Margaretasäger

den kristnaFörutom viktig förså orsakLenatron, attmenar en
henne för asylfrågornasig hon framvilläratt engagera att
sanningen.

handlar ocksåDet pliktkänsla. skolanI inte såom ser man-
allvarligt plikttrohet. Det jag. pliktDet mingör ärnumera

hjälpa folk.att
Kallas det civil olydnad och brott, får desåär gärna sättaett-

fängelse.mig i

hon erfarenhetEva byråkrat i statligtsäger att av egen ettsom
verk myndighet "aldrig kan fel.göravet att en

svenskarVi väldigt lydiga, fostradeär av-
folkskolepedagogiken lärde läsa och räkna och bugaattsom oss
för överheten. lydig och nitisk.Man ska kunna kommaIngenär

följtinte reglerna. länge litarSå inte sittatten man man
omdöme, hänvisar till lagen och överheten, kom-såeget utan
detta bestå...systemmer

flyktinggömmandetEva civil olydnad och defini-honser som
det överträdelse lagar och regler görerar som en av som man

detvinning, kanmånga obekvämt ochgångerutan attegen vara
kan för ochutsättasatt spottman spe.

flyktinggömmareVi kan uppfattas hotfulla, efter-nog som-
visar behöverinte samhället, behöverinte denattsom van-

liga strukturen.
finns exempletsDet makt. praktiskDet pedagogik.ären-

med demokratinDet skolani bereddaär ärsom ytterst att-
verkligen tillämpa den, det skulle hotfullt.vara

Bibeln mycket klar hur ska behandla främlingar.är Iman-
gamla får folkIsraels lära hursig ska bete sigtestamentet man
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finns kärleks-andra folkslag och i Jesustestamenetetmot nya-
Erik.budskap: Allt vad viljen människornani sägeratt ...,

självklarhet både förUnder andra världskriget detvar en-
flyktingar.svenskar och för regeringen Dåmånga emotatt ta

beredskap ställa för andra.fanns det att uppen annan
fåttblivit rikare och detorsak till skillnadenEn är att-

för nöd, harhar hjärtan människorsbättre. Vi vårastängt
stodblivit avtrubbade. har tänkt och 70-talenJag 60-att

utanför Systembolaget och sålde ideella tidningar.människor I
dag säljer bingolotter.man

den här punkten.behöver självasig DetMånga ärpröva-
mycketden ökande okänsligheten.lätt Vi såatt sugas upp av ser

och fråga allt underhållnings-våld kan sig inteTV man om-
avtrubbande.våld är

Ibland kunnamåste strömmen:motman
död, heter det iakobs brev. TroTro gärningar ärutan-

leda vidare.måste
enligtstrid för beror,kyrkan gärningarinteAtt tar tronsmer

Erik den för mycket spegel samhället liksåäratt en av -
skillnad.samhället människor inte någonatt ser

idealiteten, överlåta den tillkan aldrig avhända sigMan sam--
vardagen.hället. de utmaningar imåsteMan möteranta man
ska tyckafinns outtalad allaanpassningDet säger atten som

samhället innebärlikadant. likriktning vissaiDet är atten som
åsikter möjliga uttala.inte är att

fel det han och andra gjordeErik det kallainte äratt attanser
ungefär för fort tillför civil olydnad. köraDet vägär attsom

sjukhuset med skadad.någon svårtärsom
helst. Tänkkan låta lagarna driva hur långtVi inte oss som-
finns fall dåvilka lydde order Nazi-Tyskland.bara i Detsom

laglydnad brott lagbrott.är större änett
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Nöd bryter lag. skillnad mellaningensågJag gömmaatt-
kosovoalbaner dag och judar under andra världs-i gömmaatt
kriget.

frågan hon grundsyn hos flykting-På settom en gemensam
Barbro:gömmare svarar

Alla demänniskors lika värde, deklaration mänsk-FN:s om-
rättigheterna,liga Guds bud, Röda grundprinciper...tio Korsets

Är flyktingardet civil olydnad gömmaatt
kallar det anständighet.vanlig kunna mig-Jag Jag måste se

själv spegeln Och helti vaknarjag jagnär ärom mornarna.
övertygad människorna hjälper skulle handjagatt taom om

barn och barnbarn det skulle behövas.mina om
Människor har alltid här. alla tidergjort iPrecisså som man-

älskat, fött barn och dött, har människor andra vid be-så gömt
hov. Josef fickoch plats stallet och det sakMaria i var samma

frågamed gesällerna vandrade världen. Och kaniutsom man
människorna iJämtland och Värmland vad de gjorde under
andra världskriget

kritisk förstill den politik ochKristina i Sverigeär som anser
det finnsnaturligt det motrörelser det be-uppstårär näratt att

hov det. aktuellt exempel debatten nedrustningenEtt ärav om
vården basplanet.av

Andra försökenmotrörelser hon deltagt aktivt i är att stoppa
motorvägsbygget Bohuslän, besprutningar ban-SJ:sgenom av

Kynnefjällvallarna, bevakningen planernai attprotest motav
förvara kärnavfall där, inklusive aktionvapenexporten moten
Bofors då hon med och spillde blod missil.var en

medelålderssuperaktivist, vanligjag ingenMen är utan en-
kärring uppfostrar barn och respekteradsina ärsom en
sjuksköterska.

ifrån haftVästkusten långt makten. harViPå så mångaär-
kungar.
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funderat hur hon påverkats barn-har mycketKristina över av
syndikalismensoch traktens schartauanism ochdomens -
1900-tal.inflytande under tidigtstarka i Västsverige Hon menar
självständig ochschartauanska kvinnan ovanligtdenatt var

roll.hon hade bestämdmedveten ställningsin även om enom
Syndi-Gud människor.skulle lydaLäran änatt mersa man-

fiender, det gickoch kyrkan har alltid bittrakalisterna varit men
gifte med schartauanskabra syndikalistiska sigmännär

Äktenskapen jämlika andra.kvinnor. blev många Påänmer
lita till själv.hållen det viktigaste sigbåda ansåg attattman var

för vadmångaMan sträng sätt tog ansvar manvar men man-
gjorde.

ska ha maktSyndikalisterna betonar sittöver egetatt man-
duoch det finns schartaunismen deliv i ärsägeräven attsom-

ska hand varandra.själv ochansvarig att ta omman
schartauanertragiska sig mångamångaDe snöpteatt avvar-

och det mycketkänslor både glädje och såatt manvarav sorg
fick... det har med hela livet, Kristina.strittinte jag säger

schartuanska kulturhar fri från den jagjag svurit migNu-
för och skuttadealltid högljuddbarn jagSomväxte upp var

för det bjöds...och kakormånga närtogrunt

hitfamilj finns adopterade barn komtvåI Margaretas ett som-
femårig medbaby från Sydkorea och komen som somsom

Bådabarnhemsliv Indien.ikänslomässiga störningarsvåra ettav
gift med iranskdag. familjens döttrari En ärär envuxna av

flykting.
förståsfamiljen. påverkar minharVi Asien i Det syn-

världen och människorna.
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Politik och opinionsbildning

FIyktingpo/itiken

flyktingpolitikintervjuade svensk blivit alltDe attanser mer
restriktiv. Orsakerna, de uppfattar det, politikernas pri-ärsom

med hänvisning till ekonominoriteringar och det svenska med-
lemskapet också fästeri svenska politikerEU. Några säger att
mindre vikt vid grundläggande värderingar solidaritet änom
tidigare. flyktingpolitikdem dold medEtt par av anar en

officiellt.restriktivitet vadstörre än sägssom
flyktingpolitiken dragitsi SverigeLena åt:attmenar

Officiellt alltid följer lagen och Pierresäger attman man-
Schori han kan Invandrarpolitiken haringentingsäger göra.att
blivit väldigt träffar människorna det handlarinteMansnäv.

läser barautanom, papper.

har dragit slutsatsen Invandrarverket har doltMargareta att ett
uppdrag från politikerna, nämligen till blirSverigeatt attse av
med flyktingar möjligt. Flyktingpolitiken blirså många ettsom
spel för galleriet, hon.menar

tycker ska lägga spelet och Visa sanningen.-Jag Deman ner
osynliga reglerna redovisas för fårväljarna.måste Annars en
skendemokrati. Människor begriper sådant och det kan vara-

förklaring politikerföraktet.till litar vad politi-inteManen
kerna säger.

finnsockså det "dolda för hurreglerMargareta attanser
flyktingar från olika länder tas emot.

Mycket det sammanhanget kurderna.intressant i Deär som-
kommer från Irak får alltid uppehållstillstånd, demen som

Ändåkommer från Turkiet aldrig. finns det FN-protektoratett
Irak för kurderna.i

tendenser det gäller och Schengen-Hon EUnärser samma
avtalet:
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ochför innevärldarden bästavill skapa ärMan oss somav-
de andrahålla Pengarnasanslösalägger ute.attsummorner

braflyktingarföranvändaskunnaskulle ställeti start.att enge
finnsför långtparallellenkanske draDet är nogmenatt --

Taletpolitiken.den"hålla iinslagdet ren omatt rasenav
romantik...kanske baraglobalisering är

honflyktingpolitik,svenskkritisk tillKristina ävenär anserom
bra.lagstiftningen ganska Det ärär styr.pengarna somatt

denmycketför dyrt. Ochfår bliFlyktingmottagandet inte av
försvunnit:för harstodsocialdemokraternaideolgi som

viktenPolitikerna har talat gränserna,Öppnaatt menavom-
Solidaritetför flyktingarna.ridånnedsamtidigt drar ettvarman

häromkringstod förverkligensocialdemokraternaord men-
flyktingar-förställtsocialdemokraterfler moderaterhar än upp

na.
minstmedlemsskap ikritisk till EU. InteSverigesEva är

flyktingpolitiken.grund av
förFrankrikekonferens imed 1989-jag storenvar

från heladeltagaremed Europa.underjordiska organisationer
flykting-pratadeholländsk kille EUzsEn gemensammaom
spökenhan mitttyckte sågpolitik JagEuropa.Festungsom

trodde allas inne-kanske jagnaivljusa dan. Jag var -
godhet.boende

ibekymrar rasismenskolverket sigSamtidigt översom-
för kamraternablir lättareklassen.hämtas barnskolorna i Det

för denställningochmed samhället inteliera sig ta svage.att -
samhället.spegelbildSkolan är aven

flyktinggömmandetarbetade blevErikförsamlingdenI mer
kyrkanbeslutadeKyrkorådetpolitik.officiellmindreeller att

hotades utvisning.flyktingarför skyddaupplåtasfick avatt som
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unikt beslut, ungefärDet beslutade sigrättettvar som man-
Åsele.för i här behövde aldrigMen använda kyrkorummet.

tycker kyrkorådet föredömligt.Jag ageradeatt
kunde beslutaregeringen kosovoalbanernaHur skulleatt ut-

visas
det berodde brist-Jag insikt hur kosovo-tror att

albanerna hade det. ingen dem fick uppehållstillståndNästan av
humanitära skäl. ställdes införMen kött ochnärav man som

blod fanns det tvekan.ingen

Barbro flyktingpolitiken påminner gamla tider:attanser om
liknar köp och sälj-systemetDet hade bönder ficknär-

lämna bud fattigauktioner. ville haDen betalt fickminstsom
uppgiften.

Flyktingar får inte kosta någonting. de allaKostar inågot-
fall, får det inte likaså mycket ärlig svensk... Jagvara som en
tänker till exempel hur detruggigt stadsdeli inne iär stan.en

fannsI Västerås jag Allanär växtesystemsamma upp.-
invandrare bodde i stadsdel. komMammorna aldrignästanen
utanför dörren, kunde läsainte svensk tidning och inteen ens

för affärensig i eller klara harDet inteprata att posten.av
hänt förfärligt mycket...så

kanske bättre då.Det Grannskapet byggdes facketvar upp,-
ordnade studiecirklar och fick lära språketsig ocksåmännen -
det kodade språket samhället.i

Barbro berättar hon hade flera farbröder utvandradeatt som
till börjaniUSA 1900-talet. lärde aldrigDe sig tala medav
amerikansk det gjorde deras barn och de lärde sigaccent, men

med bara gaffeln.ätaatt
blev inlemmade samhället,De i flyktingpolitikvårmen-

tillåter det dagsläget.inte i får aldrig chans. för-De Deen
svenskar sina och har fina utbildningar behövs inamn som

ändå får deSverige jobb.inte-
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för harflyktingpolitikSvensk inte Detmånga.är ta emotatt-
befästernomenklaturabyråkratisk sittvuxit somupp en

bran-kan jobba denexistensberättigande. iintejag tror man
väldigt,och det blirförschen i många år, tappar nyansernaman

väldigt stelbent.
hafattats beslut skagrunden har det inte mångaså-I att

underförstått.flyktingar. Det är
flyktingpolitikenförBarbro Turkiet gränssäger äratt en -

mycketdet vill inte såDenEU. gränsensäga pratar om,
flyktingar Turkiet skullefinnshon, det imånga sommenar men

ochmänniskor iordanienfristad ochbehöva en massor av-
världen...Afrika och andra delarflyktingarirakier ii Iran, av

underförstått.ha afrikaner, detvillSverige inte JagMen är-
förafrikan eller ha medhur ska varitinte attutvet omen se

flyktingar frånbehandlatuppehållstillstånd. Hurpermanent
hårresande.Somalia är

finnsflyktingpolitiken. ingenDetDet svårtär att greppa-
får förasheller.och den har diskuterats inteinte Det öppenen

finns detkosovoalbanerna samtidigtdiskuterardebatt. Nu -
länder med lika behov.människor från andra minst stora

flydde hit förraskälKosovoalbanerna hade precis närsamma
stöld-dem för deskickade hemdågången att varmanmen-

shallinvandrarministernbenägna och sjöng overcome"...We

och politikerKontakt med politiken

haft kontakt med politikerhardel intervjupersonernaEn av
för påverka enskildariksdagenbåde kommunen ochi i att

flykting-påverkaflyktingfall. har försökt Sverigesde inteMen
har det sammanhangetpolitik FARR,i iEtt nämntstort. par

och tyckerfrågor officiell remissinstansi vissa är mansomsom
intervjuadesdebra arbete. tolkningVår ärgör attett engage-
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koncentrerar till enskilda fall,sig ändra denänmang attsnarare
svenska flyktingpolitiken.

och flyktinggruppen har dock haft mycket kon-Margareta
takter med riksdagsledamöter från olika erfarenhetpartier. Bäst
har hon ledamöter från miljöpartiet, kristdemokraterna ochav
vänsterpartiet.

driver flyktingpolitik.partierDet är generössom en mer-
Under också folkpartiet ganska militanta förnågra år attvar
ändra flyktingpolitiken.

Kontakterna har till hjälp fallvarit enstakaistor attgenom
ledamöterna flyktingenstagit riksdagsgruppsituation i sinupp
eller enkla frågor till ansvarig minister.som

försöktharVi med moderaterna, det har inteprata men-
Socialdemokraterna delade ochgått. ganska hopp-är centern

lös...

själv politiskt aktiv,inte hon medlemMargareta iär ärmen
miljöpartiet.

har tänkt bli aktiv blirjag de vill ha-Jag pensionär,näratt om
kännermig. begränsajag jagMen mig.måsteattnu

hon haft kontakterinte med politiker.Lena så mångasäger att
Vid tillfälle ställde folkpartist för fall. harHonett etten upp
också också till socialdemokrater,sig de har velatintevänt men
blanda Vid tillfällesig ställde lokala politiker från allaett

och skrev tillpartier Utlänningsnämnden frånupp om en man
och det bidrog till han fick uppehållstillstånd.Kosovo att

med politisktinte i hon harLena parti,någotär men engage-
sig i Rasismen. rasistisk fickStoppa organisationEn irat tag

medlemslistorna och hennes och andras nätetut namn
med hot och deras barn.antirasisterna det ledde inteMenmot
till något.

Barbro aktiv sedani vänsterpartiet 20-tal ochårär ärett
ordinarie ledamot kommunali nämd och iersättareen
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kommunfullmäktige. social-hon höjdasig iFrågor ärengagerat
ochbidragsnormer, hemspråksundervisning skolan.

Erik betraktar politiskt obunden.sig som
frågorkan andra hari jag-Jag EU,protestera mot men en

högerlinje.
och bland ledamotKristina centerpartist i år14 annatvar var

Fälldin laddade Barsebäckkommunal nämnd i år. Dåav en sex
däreftergick och harKristina inte sig iengageratcentern,ur
för det miljö-parti.något Hon röstarannat mestanumera

också fackligt aktiv, det skarKristina sigpartiet. nårvar men
lärarfacket hon till syndikalisterna.med kollegorna gicki Hon

flyktinggömmandet fortsättning freds-sittser som en
engagemang.

Kontakt med medier

Alla intervjuad ha goda kontakter medsigsägerutom en
fall fåttmedier och de hjälp tidningar ochi TV.mångaatt av

flyktingfallmedierna enskilda brukar dettagitNär upp
flyktingen fårresultera i att stanna.

har omfattande och god kontakt med medVi journa-en-
lister. journalistkåren det kännas hopplöst.skulle ganskaUtan
Alla de kopplat massmedia har handläggarnagånger som

och det fakta målet.ändrat kommitsig i Jagsagt att somnya
finnsläser handlingarna det enda bokstav,inteattser en ny

Margareta.säger
får med dedet ändrarTV sig. siggår DåFortast manom-

fort tyckerkommer kvällspressen. härDärnäst Detattan.som
rättssäkert.jag inte är

hon har goda kontakter både med lokaltidningenLena säger att
och med kvällstidning och exempel flyktingaratten ger som
uppmärksammats medierna snabbt fått uppehållstillstånd.i

65



OLYDIGA MEDBORGARE

offentligblev ochnågot-Jag Jagsätt mer mer en person.
och erfarenhethar odlat kontakterna med media jag gjort ären

fallskriver backar Invandrarverket.någotnäratt pressen om
hon har mycket goda kontakter med mediaKristina säger att

och har de skrivit bra artiklar och bragjortgångermånga pro-
påverka enskilda fall.kunnatgram som

klart de vill alltid ha bild gråtande barndetMen är en- -
fönster...tittar ut ettsom genom

Erik har mestadels goda erfarenheter media.av
backade och behandlade frågan positivt. DetDe upp oss-
också mycket uppmärksamhet tidningarna kyrko-blev i när

fattade beslut kyrkan för gömdarådet sitt öppnaattom
flyktingar.

konflikttycker också media bra deninsatser i-Jag gör som
fördriver eller mindrejusti Depågår Kosovo attmernu.

folks medvetande hur flyktingarnasöka situation.om
haftBarbro hon aldrig kontakt med mediasäger att ettom

flyktingärende det har kunnat redovisainnan varit avgjort. Hon
vad hänt efteråt tidningarna eller radion tryckt på.som om
Orsaken hon hon slutat vad stårär sägeratt trosom som- -

tidningen.i

Politiken ipraktiken

beslut de ologiskaInvandrarverkets upplevs intervjuade somav
flyktingar med snarlika skäl kan bedömasoch motstridiga. Två

helt olika Flyktinggömmarna också Invandrar-sätt. attanser
verket och Utlänningsnämnden klart påverkas besluti sina om
medierna aktuella fallet.uppmärksammat det

Invandrarverket uppfattas stelt och byråkratiskt. Flyk-som
de okänsliga och inkompe-tinggömmarna mångasäger möttatt

handläggare. verksamheten präglasEtt atttenta attpar anser av
har politikernas uppdrag genomföra den doldaverket att
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flyktingpolitiken, skainnebär Sverige såatt ta emotsom
flyktingar flesta tycker det felmöjligt. inteDe ärattsom
lagen, väl dess tillämpning.men

myndigheter aldrig kanblir bättre harinteDet attav som-
fel. fatta varförerkänna de kan detinte såJaggör äratt ett

viktigt för myndigheterna framstå fullkomliga,att som anser
Lena.

frånberättar statslös Libanon ivaritLena om en man som
fem och halvt och skulle hade dragiti avvisas.Sverige år Hanett

olika sjukdomar bland hans tänder dåligtisig annat var-
och handläggaren Utlänningsnämnden deskick ansåg att
dras förskulle stället lagas.iut att

fruktansvärt för längemänniskor behöva såDet är väntaatt-
och sedan bli avvisade, det förstår folk allmänhet. gälleri Det

dem gömda, andra också.bara leverinte utansom
haft handläggarnahon bra kontakterLena säger att mer

finnsInvandrarverket och Utlänningsnämnden, detäven om
undantag.vissa

flyktingarna allt för de flesta,Men är trots papper-
Även finns sådana "tänker medärendenummer. det somom

följa paragraferna, ha bevisen.hjärtat deså måste
fall.asylgruppen har lyckats med mångaLena säger att

flyktingar ochhar väldigt psykiskt dåligavaritMånga-
försökt livet Invandrarverket har intesig. Menta trottav
dem och nonchalerat läkarintyg.

berättar fall hon engagerade mycketsigLena ettom
kvinna från Somalia hade härvarit i år.Det trevar en som-

fick hon tillfälligt uppehållstillstånd,Först permanent.senare
hade fyra barn flyktingläger mormodern ochi i Kenya,Hon ett

fadern dog skador han fåttdotter hade dött, liksom iaven som
kriget.

flyktingförläggningen trodde honhandläggarenMen att-
fäderhade olika till barn och det henne.sina Detsa var
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mycket frustrerande för kvinnan höra sådant, honnågotatt
fått femhade barn medsom samme man.

Invandrarverket levde till Barnkonventioneninte upp som-
ska medverka till familjer återförenassäger att att ettman

positivt sätt.
berättar också kvinna hadeinteHon permanentom en som

uppehållstillstånd och hade barni Sverige sina iåtta ettsom
flyktingläger i Kenya.

det fallet lyckades otroligt Handläggarenvi,I nog.-
Invandrarverket hjärnan hjärtat. olikatänkte med både och På

fastkom hennes barn till det tid ochSverige,vägar tog pengar
fick flickanhitta dem. Röda den hadei sistaNär Korsetatt tag

hon och åtskildavarit i år.mamman sex

Invandrarverket uppgifter klumpigtsköttKristina sinaattanser
haft.och har klarat de åtagandeninte av man

finns mycket bland handläggarna och delDet arrogans av-
sådana "hamnat där och kommerjuristerna inte någonär som

annanstans.
också bristerna och det otroliga geschäftet kring-Jag såg

flyktingförläggningarna. påverkade opinionen i SverigeDet
finns också språkbruk bland politiker,negativt. tjänste-Det ett

och media vållat skada. talari Detmän är närsom omman
flyktingvågor liknande.land ochin vårtstora översom sveper

flyktingarnatycker skildrats antingen-jag att som
det väldigt djävlar.människor synd eller ocksåär om som

de Invandrarverkets handläggareEva sätterattanser av som
flyktingens behov klarari inte i systemet.centrum att stannaav

har human flyktingpolitik. medDet Mensågs att etten-
förflutet följa paragraferbyråkrat kanjag såatt attvetsom man
det ändå blir fel.
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har funnits handläggare Invandrarverket,justaDet men-
fårde Andra sparken.inte. inteDe står Enstannar ut.

får kaffe flyktingarna.handläggare dricka medinte ens

mycket kritisk till InvandrarverketsMargareta mångaär ut-av
redningar. Kvalitén låg och handläggarna verkar ha hafslästär

hon.lagen, menar
stämplar och får flyktingenavslag...De så över-man se om-

finnsklagar. mycket godtycklighet, det lotteri.Det är ettsom
identiska fall kan uppehållstillstånd humanitäraAv två en av

skäl, medan den andra får avslag.
kritisk den utomeuropeiskaockså till attityd tillMargareta är

flyktingar finns Invandrarverket.som
konferens flyktingarVid talade meden man om arrogans-

och schabloniserat talade Ali frånMansätt.ett om
Långtbortistan. finns kall människosyn. klart, detDet Det ären
finns och hederliga Invandrarverket,seriösa tjänstmän men
det kanske de andra blir kvar...är som

tråkiga lagstiftningen för positivaDet är att utrymmeger-
bedömningar skulle kunna bevilja fler uppehållstill-man-
stånd än gör...man

kritisk hur barnkonvention tillämpasFN:sMargareta är mot
gäller flyktingbarn:detnär

talar före flykting-skaSveriges intressenMan sättasattom-
för dyrt...barnen. tolkar "svenska det blirintressen"Jag attsom

flyktingpolitiken förErik den svenska restriktivärattanser
kunna fleroch han tycker till exempel skulleSverigeatt ta emot

kosovoalbaner politikernade lovat.5 000än
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flyktinggömmandetErfarenheter av

det kan ochintervjuat vittnarDe tungtatt varapersoner om
flyktingar. får bereddbesvärligt Mangömmaatt vara upp-

erfarenheternaoffringar. djupare plan positiva:Men ärett
finns skillnaderhar känt detjagMånga gånger störreatt-

det finns mellanolika svenskars leva och tänkamellan sätt änatt
och muslim, Kristina.mig sägeren

den utbredda solidaritetockså hon tänktHon säger att att
henne hoppfull.för flyktingarna hon omkring sig görmött runt
bättreskulle klara krissituationSverigevisarDet änatt manen

kanske föreställer sig.
liknande tankegång:Barbro inneär en

det blir kriggrundövertygelse i SverigeMin såär att om-
alla andra och deras ochskulle och ochHassan Jorge mammor

övertygadfarrnödrar det heltjagvåragömma är om.ungar,

beskriver uppgift marken,sinMargareta att attsom vara
har myckethjälpa och kvinnorna. tagitEngagemangetungarna

loppmarknader, brevskrivande ochfritiden med tiggaattav
flykting-hade hon källare därmediciner och kläder. Tidigare en

förvarade och kläder.matgruppen
inneburit konflikter medhårt slit och det har våraDet är ett-

ställt tillräckligt myckettycker inte jagtonåringar. De att upp
barn be-för dem. och har devis jagPå rättsätt tror attmen-

föräldrarhöver sig i något.som engagerar
fått förhör till dem pris sittMargareta engagemang.som

har till asylrörelsen.gåttPengarna
fina tyckteord i prismotiveringen.så jagDet nästan attvar-

glad. fick frågandet skämt... blev väldigtjag Jagettvar som men
fått upprättelse. har aldrig käntkändejag jag jagMenattom

flyktingar har alltidnedtryckt. Arbetet med varitmig
Ochinspirerande och lärorikt. tröttsamt...

70



HEBERT KERSTIN JACOBSSONNIELS OCH

fått träffaoch hatycker det roligt intressant såLena är attatt
från länder.människor andramånga

medförstår vad hållerhar jagjag inteMen systeren som-
"Varför dig med det där. liteoch hon ska du slita Hasäger: ut

stället".roligt i
klart det mycket jobb medvaritDet gömmaär attatt-

folk boendeflyktingar, fruktansvärt jobbigt hadet kan attvara
självt. Bebisar skriker dethos detsig, sigsäger natten,som om

alldeles slutkörd.bara liten tid blir Nugår gömmeren man-
flyktingar hemma hos längre.migjag inte

fårdet finns där också.positiva Man FörraMen vänner.-
veckor och hälsadejag i Etiopien i tre ensommaren var

hos familj blevfamilj. Tidigare har jag varit i Rumänien somen
till Libanonavvisad från här ska åkaSverige. jagDen sommaren

harfamilj bott hostillsammans med mig. Desom enen annan
efter han.pojke längtar Spagetti,nio minår. Hanär sägersom

haft tid.har lärt känna barn, harjagmångaJag
detsak lär uppskatta hur bra harsig iEn är attannan man-

del har det också känts minaSverige. minFör närensamt tre
flugit oftare lättare med invand-barn Det umgåsärut. attegna

ochmed svenskar de väldigt gästvänliga umgängetän ärrare -
förefter det blivitstrikt uppdelat åldersgränserinte såär som

svenskar.oss

med vad har. har häntdelar sig DetMan att startatav man-
familjers försörj-folk bidra tillinsamlingar och uppmanat att

jobbarIbland och det kan kännasdetning. jättetungtär som
livet Eva.sägerur oss,

fåttkanske hon självdetKristina säger är mest utatt avsom
gömmandet.

ofta fördomar haft människorskojar allaVi om avom-
olika kommit skam...olika nationaliteter och med tro som
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sak hon tänkte från börjaninteEva säger äratt atten
hennes lärt helt naturligt med barn allasig umgåsungar av
sorter...

Efteråt kände också glädje vad hade ochgjortöver över-
kosovoalbanerna fick Erik.sägeratt stanna,

hon haft problem medBarbro inte någrasäger störreatt
fast fått fientligahon enstaka brev ochomgivningen,

telefonsamtal.
fullthåller mycket lägre profil tidigare. inteJag Jagän ären-

lika och det fautnaiv jag varit inteär attsom Comme vara
dag. blir varken börsnoterad elleri Mangömmare

fårkvalitetssäkrad. lita omdöme, bara.sittMan eget
knuffad nedförblev rulltrappan ochjaggång DomusEn-

kallad jävla svartskallehora, då kurd underjag mintogmen
och gick väldigt ochHanett runt torget. storvararmen varv

stark, nämligen...

berättar flyktiggömmandets kulturmöten:Kristina om
familjkan bli verkliga konflikter. makedonsk hadeDet I en-

tankar renlighet alls stämde medinte våra. Detmannen om som
honom och dag kunde han hållainte sigångeststorgav en-

längre och han idiot tilltycka du procent"."Jag 100ärsa:
och därhar också med muslimsk slakt...varit-Jag om en

ungefär för mig.går gränsen
får hur flyktingOch skasinompröva vara.man syn en-

skulle hand bosnisk kvinna med barn.jaggång DetEn ta om en
kedjerökande kvinna skinnjacka. hadevisade jagsig i Såvara en

föreställt henne...allsinte mig
har också fått kontakter med flyktingarnas familjer iHon

deras gamla hemläder. ha andraseendeDet ögonär attsom
håll världen, ibland funderahon. Kristina brukari övermenar
andra skäl till hon flyktingar:gömmeratt
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belöning. Männi-ocksåhandlar detKanske att enom-
detdel detförkänna god... minbehöver sigskan nog somvar

vården.började arbetagjorde ijagatt
kvinnolägret kringkrisdet idag läste jagEn att varom-

ditEngland.Greenham ikärnvapenbasen JagCommon reste
what",här.och jagfortaste kunde Sodet jag "Nu ärsa:

svarade de.
har sådanajagordna allting.Ibland ska jag Jag attmenar-

för de skainteförsöker migdrivkrafter också, jag attpassamen
ta over...

Djurrättsaktivisterna

bliAtt vegan

hurbakgrund,derasdjurrättsaktivisternafrågatharVi manom
demokratipolitik,och hurframför sitt man serengagemang

deflyktinggömmarnafallet medLiksomoch livet ii ärstort.
gäller åldervadhomogenadjurrättsaktivisternaintervjuade -

bakgrundensociala varierar.deningen 30överär men-

första årskursen istuderande.ochJohanna gårHonår17är
förortfamiljmed ioch bor singymnasiet norr omen

gamla.ochbröder,Stockholm. har årtvå 12Hon 18
för ochochför sedanblevJohanna vegetarian år etttre vegan

redanbliförsökte hon vegetarianEgentligensedan.halvt årett
honfaktumoch detmellanstadiet tjat attmammasmen-

omintetgjorde planerna.tyckte bönorinte om
köttbeslutet slutahurbeskrivningJohannas äta togsattav

intervjuadeför detypiskthemma år veganerna:emot
tid bliunder långförbjödoch migMamma att vegan.pappa-

näringsbrist.pratade Menrädda. MammaDe mest omvar nog
militantabröder kallar jagdet. Minahar de helt accepteratnu

bli vegetarian...kommerköttätare, attsnartnogmammamen
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högstadiet Johanna oförstående.På möttes av
jobbigt för alla oliktänkande. bidrogDet till jagDet attvar-

ledigt från skolan använde tiden tilli tänkaår. Jagtog ett att
och jobbade del Nordiska samfundeti plågsammamoten
djurförsök.

och borMattias Göteborg. studerarår i matematik21 Hanär
och dataprogrammering han haruniversitet, ellermen mer
mindre förgjort uppehåll just arbeta medett attnu
djurrättsfrågorna. Mattias Norrlandsstadi iär uppvuxen en en
familj där, han själv hänsyn till andra präglade hanssäger,som
uppfostran. Båda hans föräldrar har konstnärliga arbeten. Det är

sedan blev blevår Mattias vegetarian. hanVegan årtre ett
hans mycket vegetariskt.Numera ätersenare. mor

bor Göteborg,Anna i Skellefteå.i Hon 21är ärmen uppvuxen
och studerar humanekologiår ochuniversitet arbetar extra

personlig lärareassistent. och hennes farHennes ärsom mor
metallarbetare.

kommer från riktig jägarsläkt. hadeJag vi justHemmaen-
djur.inga viktigt skulleDet kunna hand dematt tavar man om

riktigt sätt.ett
Föräldrarna insåg småningom beslutså Annas inteatt var

fas och accepterade hennesnågon släkteniFast ärmatvanor.
det betraktarmånga konstigt.någotsom veganer som

Kristoffer och arbetar ideellår i bororganisation.28 iHanär en
förort söder Stockholm och har universitetsexamen ien om en

samhällsvetenskapliga ämnen.
Kristoffer han har diskuterat djurens rättighetersäger rättatt

mycket med föräldrar och fåttsina han kallar deNuatt respons.
fuskvegetarianersig de fisk. beundransvärt deDetäter är att-

förändrakunnat de kostvanor de haft i Kristoffer.år,30 menar
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kvaroch har iMellansverigestad årKalle bor i i ett gym-en
med bil,medelklassfamilj typiskbetecknar sinnasiet. Han som

har ingaekonomiska problem. justoch Hanvilla större nuutan
tänker sigvidare efter gymnasiet,studeraplaner utanatt

handel eller service.jobb inomnågot
föräldrarbror inteKalle har Hans ärär vegan.somyngreen

hanspolitiken,föreningslivet eller iaktiva iinte mammamen
harMed tidenregelbundna bidrag.medstöder Greenpeace

Kalleföräldrarna äraccepterat att vegan.
straff för aktionKalle har nyligen avtjänat ettmotett en

pälsdjursföretag.
de ocksåochbrottföräldrar inteMina ävenaccepterar om-

ska begå brott.vill de jaglagen intetycker såär attrutten,att
framtid ha sådant iförväldigt negativt minkanDet attvara

sina papper.

föräldrar har alltsåintervjuade ungdomarnasdeFlera över-av
reaktionförsta skeptiskEfterkost.vegetarisktillgått enmeren

efterhar deförfäran ochmedveganismbarnens ettoro --
tidvissDetsjälva börjat sinaompröva atttarmatvanor.tag

fårannorlundaochtanken Menvidsigvänja vanor.nya
slagsskulleför veganismenstöd i intervjuernainte ettatt vara

från föräldrarna tycksstödetföräldrauppror; tvärt om vara
intervjuadeför deviktigt veganerna.

felaktigadet ihar upplevelsenfemfyra deFör avveganernaav
spelat viktigharplötsligt. Djurkommitköttäta menenatt
barn.för demexceptionell rollknappast som

hadedjur.myckettyckt väldigthar alltid Jag-Jag enom
bästahan årmin Föroch tycktekanin i nio år vän. treatt att var

med haretillbakakom denborthund sprungitsedan minnär en
Johanna.i sägermunnen,
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harenjag tänkte detNär såg jag lika kunde varitgärnaatt-
kanin Skutt.min hade känt länge det felJag mig att attvar

kött, jag haren tänkte Aldrigsåg jag: köttäta närmen mera

berättarMattias han hade mycket djur han gicknäratt
mellanstadiet. hand fåglar för de skulle haHan dettog attom
bättre i och lät dem flyga fritt i sitt Hanän ute naturen rum.
hade fleraockså akvarier.

flickvän frågadeDet i gymnasiet varförmig migvar en som-
kött ochjag då insåg detjag ganska inkonsekventatt var-

eftersom det alltid känts försjälvklart mig djur tänkandeäratt
och kännande varelser.

plötslig upplevelse.Det skajag köttFör måsteätaattvar en-
djur dödas och och hönor levagrisar kan baratrångt. inteMan

siffror.med handlar känslor,Detargumentera attom om se
sambandet mellan det jag och djuren.gör

blev förAnna sedanvegetarian kompis frågatår närtre en
henne hon inte djurensåg sina blev honVeganvänner.om som
ungefär och halvt berättar också hurår Annaett ett senare. om
hon björnjaktsåg TV:en

hadeBjörnen kommit skogen, den skadade ingenut ur men-
länge den kändeså inte hotad. kan förståsig varförinteJag man

skulle döda den. machogrej, detDet där med jakten.är en
berorAnnars mitt ställningstagande känslan. kan inteJag-

det filosofi eller ideologinågon påverkat mig.säga äratt som

Kristoffer för djurenFör miljö- ochväxte engagemanget ur
rättvisefrågorna. Under början 90-taleti arbetade hanårett av
utomlands med hemlösa människor.

Erfarenheterna gjorde starkt intryck och kommig jagnär-
tillbaka till engageradeSverige politisktjag mig i Ung Vänster.

Kristoffer hade kompis blev fickvegetarian. Deten som
honom försöka.också -för sedanår blevEtt åratt tresenare -
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Kristoffer med djurrättsdebattsamband ii Ungenvegan
Kristofferbeskriverbli någotAttVänster. succes-vegan som

WatchWorld Institutespåverkades denisivt. Han processen av
världen sammanställdaårsböcker Tillståndet i Brown.Lesterav

spannmålsodling ochvisade sambanden mellanHan-
mycket kurvor ochdjuruppfödning. Mycket blev klart. Det var

rättvisesynpunktoch hur absurt dettabeller jag såg attvar ur-
vegetabilier.kött kan ätaäta när man

för Kristoffer till hansviktig händelseEn närvar mamman
England engagerade kampenkompis då bodde sig ibästa isom

Kristoffer besöktekalvar till kontinenten.transporternamot av
kompisen.

England.radikaliserade människorkampen imångaDen-
vad brukar kalla vanligaDjurrättsrörelsen där bärs upp av

hemmafruar...

engageradeoch han sig iKalle han alltid antirasistvaritsäger att
Ungefär samtidigtfrämlingsfientlighet.12-13-årsåldern mot

blev gick medhan i årNSMPDHan ett menpar senare,vegan.
betecknar stödmedlem.sig numera som

beställde broschyrermycket ochläste sajter-Jag även-
hadefrån djurförtryckande företag för vad de säga.att attse

pälsfjurs-slakterier,till bondgårdar,Kalle åkte också runt
skaffafarmer för hanoch hönserier sigsäger, ettatt, som

Även de olikahan kunde kommahelhetsintryck. ininteom
byggnadernaföretagen, han det räckte baraså säger attatt se

hade det.för bild hur djurenoch transporterna att en av
dokumentärfilmförst idet jag NorrasågMen när envar-

hurdjurtransporter i jag insågMagasinet i TV Europa somom
det verkligen stod till.

bestämdeKalle sig:Det 1993.var
fel förtrycketför det likablev vegetarian jag ansåg-Jag attatt

jude-exempel gjorde undermänniskor tilldjur som mansom -
judarna lägre ståendeförföljelserna. Då såg ras.som enman
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anorlunda det gäller djurinte sigDet är när rätten atttarman-
förtrycka försvaraden kaninte sig.som

Kalle intryck radikal engelsk djurrättsorganisation.tog en
förstkom kontakt med deras tidning och lästeiHan om

direktaktioner:
skrev fritagningsaktioner och det viktigtDe att attom var-

rädda eller djur här och kunde. gick ochtio Jagett nu om man
tänkte vad det innebar och sedan ringde för bildajag runt att

för saker, helt enkelt.göraatten grupp
och gjorde flygblad affischer. blevi ochgång Vi-Jag satte

stycken ordnade demonstrationer här lärdeinågra Jagstan.som
känna fler människor vid olika och lärdejag migarrangemang

djurförtryck.mycket om

"Djur tänker och känner..."

de intervjuade det uppenbart djurFör är ärattveganerna
tänkande och kännande varelser. övertygelse slagsDenna är ett
grund deras Samtidigt de det finnsi attengagemang. anser
skillnader mellan människor och djur. det innebärMen snarast

för människan förhållande djuren fasttillistörreett ansvar -
detta till för de flesta de.människor,sigsvårtär att ta anser

intervjuade har fått frågan det finns särskildDe någonom
tänkare, ideologi eller dem övertygelse.inspirerat i sintro som

fråga viktiga händelser för djurrättsrörelsen hari SverigeEn om
också ställts.

djur tänkande ochnaivt inteDet påstå äratt attvore-
kännande varelser. Alla känt hund den kan kännavet attsom en
glädje, och hävdaretologerMånga vårtsmärta sättatt attsorg.
behandla djuren katastrofen, Johanna.är sägeren rena

finns det skillnader mellan ochVisst människor djur. Vi-
människor har förmågan förtänka moraliskt. medDet sigatt

för till exempel behanda djur illa.inteett attansvar
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det förhur djuren verkligen harAtt svårt många,är anserse
johanna:

sambandet mellan vadmänniskor intemånga-Jag tror att ser
lite med miljö-och hur djuren har det. välDet äräterman som

därför etableradefrågorna. de lösta detMånga är atttror att
samhället hand dem.tagit Många sätt atttrorom samma

har det bra för har bra lagstiftning.djuren att en-
tycker hundar och katterVisst är söta,att att varaman men-

ifrågasättastarkt livsstil. orkar intemångas Mångaär attvegan
och har tid ändra livsstil. Jobbarinte sin åtta-tio timmaratt man

det konstigt orkar.dan, inte inteså Detär ärom manom
alltidlättare i gjort...mönsteratt som mansamma

finns för blandSamtidigt det säkert starkt stöd idéerså våra-
informa-vanliga människor det enda egentligen krävs ärsom-

finns godtagbara skäl för djur.utnyttjation. ingaDet att
Johanna djurrättsrörelsen tjejrörelse.ärattanser en

medlemmarna hartjejer.NSNPD DetI 80är procent av-
säkert med de traditionella könsrollerna skatjejergöraatt vara-

mjuka och milda. killar väljer kanske inteMångavarma,
djurrättsrörelsen första hand.i

håller hon medska visst inteAtt sättut ett om.en vegan se
mycketdet handlar känslor och då detNej, inteså ärom-

viktigt förändrarmed det ingenting.Huryttre. utman ser
Johanna kristna inslag djurrättsrörelsen.inga i Snarare ärser

eftersomdet hon, rörelsen intetvärt trorom, menar
auktoriteter och ledare finns kyrkor ochinom mångasom som

källa till mycket lidande.varit
förviktig händelse veganrörelsen:Hon nämner en

brann då djur-Scanbilar i DetDet några Umeå 1994. var-
rättsrörelsen skede.gick in i intensivtett mer

försvarar fokuserar ofta skillnadernaköttätandetDen som
mellan människa och djur, Mattias.menar
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instängda bur kännermänniskor blir iMen smärtasom en-
känner delar medoch djuren. Alltprecisångest som

hunddjuren. räcker med hurDet någonnäratt reagerarse en
oberoendeden. Alla människor har rättigheterär av ras,arg

frihetligbegåvning och kön. heltäckandejagDet ser som en
utesluta djuren.tanke. kan inteDå man

förstås bli hälso- eller miljöskäl.kan MångaMan vegan av-
dominerar blandhar börjat den djurrättsargumentenvägen, men

veganerna.
får fråganhan ibland han bryrMattias sigsäger att omom

eller han bryr djur.människor bara sigom om
bra peka Amnesty-knappen hardet jagDå år att-

plogbillsrörelsen.jackan. också aktiv ingeni DetJag ärär
egentlig skillnad arbeta för djurs eller människors rättig-att
heter.

utbildningshelg medhan nyligenberättarMattias att var en
ungefär deltagare bara kött.plogbillsrörelsen. Av åt20 en

människor den härganska mycket iDet är sortenssamma-
varandra.rörelser, aktiva människor lyssnarsom

händelse för djurrätts-eller avgörandeingenMattias storser
rörelsen Sverige, TV-programi Norraatttrormen som

haft betydelse förmagasinet många.att engagera
uppskattar och hans utilitarismMattias SingerPeters om-

driver den absurdum.inte inman
ochdet skulle goddet kunna gärningGör vara enman-

lidandetskjuta miljardär... sådant skulle minskanågot äratten
främmande tanke för mig.en

intryckAndra vid sidan han hasig tagitSinger ärsäger avav
Albert och hans idéer krig ochEinstein orättvisor,om
Leonardo da ochVinci Pytagoras.

fast vill förståhar hjärnkapacitet och känslor, alla inteDjur-
kan bara stödja faktadet. inte sigMan när argumenterarman

för djur. Fakta kan skymma, de kanprecisinte ätaatt som
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skymma detdel hemska med judar underutrotningenen av av
andra världskriget, Anna.säger

etiska skäl. det hela känslo--Jag Jagär vegan av ser en
grund, själva känslanmässig någonätaatt upp annan...
kan det filosofiinte eller ideologi-Jag någonsäga äratt som

påverkat mig.
Gud, hon uppskattar tankarinte vissa inomAnna tror men

hinduismen talar respekt för djuren.som om

borde enkelt förstå djur känner och deDet att att attvara-
lider olika de blir torterade, alltså mycket detsätt när av som

djurfrigörelse Kristoffer.handlarSingersPeter om, menar
Människan borde lämna djuren fred liksom hela eko-i-

förstörtdel länkar åtgärdasmåsteävensystemet om en- -
plantera skog och kalka sjöar.attsom

Kristoffer finnasdet kan då ställssituationer djurattmenar
människa:mot

generellt människa värdjagRent är änatt ettanser en mer-
djur. förenligtjag det det med djurrättsbudskapet.Som ärser

alla de där då ska välja djur ellersituationernaMen man
människa känns det väljer denmigsvåra. Förär som om man

alltså människan...står närmast,som en
knappast den förhållande tillintressantaFrågan iär mest

verkligheten, Kristoffer:menar
problemet köttindustrin. helt bisarrtDet Detär ärstora-

den produktionen kan fortgå.att
kött bättreinte det gäller djur-Att måräta närav, men-

försök finnaskan det människa-mot-djur-situation. Fråganen
Ådjurförsök för syften fråga. andra sidanvissa svårareärom en

djurförsök tillåtna skulle det säkert finnasinteom vore en-
mängd andra metoder. Djurförsök ofta trubbigär enormten
metod, Kristoffer.säger

Ibland används djur för de liknar människaninte att utan- -
för det lätt dem. exempel.Kaniner Detär äratt att testa ett
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kaninögonlätt reaktioner kemiska imäta ämnenär att
blinkreflex utvecklad.eftersom kaninens dåligtsåär

pekavidare perspektiv det lättinte så någraI ärett att av-
för Kristoffer.görande händelser veganrörelsen, Detmenar

miljöintresset och den ändrade värderingsgrundenökade gynnar
djurrättsfrågorna.

tydligt mjölkbilar brann ochblev i SverigeDetta när upp-
har händelserminkar släpptes sådana variti någon månut...

för djurrättsfrågorna diskussionenpositiva även merom-
handla medlen, målen.kommit inteatt om om

filosoferKristoffer han påverkats Petersäger att av som
första hand och den ende deSinger i Tom Regan. Han är av

definierar troendeintervjuade djurrättsaktivisterna sig somsom
Bibeln.Apostlagärningarna viktigoch han inämner textsom en

befrielseteologi ochskrev hanuniversitetetPå uppsatsen om
hade kompisar lästeoch det plus hanmarxism mångaatt som-

teologi påverkade honom.-
EllerjagGöran Persson:-Jag Jagsäger tror att tror. somsom

Svegfors Svenska Dagbladet han citerade AlbertiMats när
Schweizer: bestämmer för...sigAtt någotärtro man

Kristoffer finns djurrättsaktivist":tycker det typisk"enatt
Munkjacka, byxor, basketskor...pösiga ingentingstora av-

svartfärgat det gällerläder kläderna, piercad, hår.i Närgärna
fortfarande fast harmusiken det mycket hard-core jagär en-

Sedan harkänsla straight-edge-stilen starkare tidigare.attav var
finnsskate-biten. bland skatearna.Det många veganer

för fel förtryckablev det likaVegetarian jag jag ansågatt att-
djur människor, Kalle.sägersom

Kalle djur kan tänka och känna precis männi-attanser som
skor och han skillnad mellan människor ochingenser annan

utföra sysslor.djur djur kan och praktiskavissainteän att prata
skulleakut valsituation människa-djur han haniMen atttroren

rädda människoliv framför djurliv.ett ett
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filosofisk förebild eller tankeriktning KalleNågon sigsäger
ha. han Malcolminte och LutherMen Martin King.Xnämner

Sådana människor beundrar sådana verkligenjag, vågarsom-
för vad de förloraderiskerade ochstå liv.De sina Detsäger.

beundrar verkligen,jag alla de för ochstår något någotgörsom
förtryck kan bli lika de.mot stora som

och kan bättre ellernågonting.Var Ingengöra är sämre,en-
försöker.bara Alla kan bättraman oss.

Media har vinklat ungdomsrörelse. Folkveganerna som en-
med munkjackor, rakade huvudet, punkstil... visstsvarta
finns det sådana rörelsen, det oftainom de skrikerärmen som

och vill vill skaffa kompisar och häftiga,Demest synas. vara
för dem veganrörelsen övergående.många någotärmen av
flesta intervjuade inte veganrörelsen "typisk"De ser som en

ungdomsrörelse kännetecknas klädstil,viss visssom av en en
musik och vidare.såsorts

Organisation: Från förening till nätverk

Alla kompisarmina eller harvegetarianer. Detär veganer-
bara blivit påfrestande hela tiden mycketDetså. såär mötaatt
motstånd. förstårVissa känner påhoppademånga sigmen av-

tänkerjag annorlunda, Johanna.sägeratt
skolor Stockholm deiPå många inte DeVeganmat.serverar-

skyller de kan laga näringsriktig förinte elleratt Veganmat
det för dyrt...äratt

Johanna beskriver djurrättsrörelsen nätverk. Honettsom
träffar kompisarsina eller det djur-NSMPDzs möten
rättscafé ordnas veckan. Tillsammans medigång någrasom en
kompisar har hon djurrättsgrupp.startat en

träffas hela tiden. demonstrationVi Går motman en-
polisvåld, kan hälften deltagarna djurrättsaktivisterså av vara

Johanna hon jobbar olikamångasäger sätt.att
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insändare och artiklarganska mycket iskriver-Jag mest-
spelaroch miljötidningar. djurrättsgruppendjurrätts- I teater.

och flygblads-blockadermed demonstrationer,Jag är
utdelningar.

utanför riksdagshuset.ordnade Jagvintras rättegångI en-
för-och kompis djurhade till höna Viklätt mig räv.ut en var

pälsdjursfarmer.äggproducenter ochklarade hur det hosvar
och lyssnadeför bara kompartierRepresentanter tre ut -

miljöpartiet ochmoderaterna, vänstern.
för Stockholm.parad djurenska ordna i DetVi tarsnart en-
Johanna.tidmycket min just sägerav nu,

ochflygbladsutdelningdeltagit demonstrationer,har iMattias
fritog han och hans kam-Vid aktionencivil olydnads-aktion.en

frångenomförande hämtade deochhönor. Planeringrater sex
för-innebärplogbillsrörelsens arbeta. Detsätt att noggranna

före aktionen, aktionenberedelser och ansvarsuppdelning att
ochicke-våldsymbolisk och den byggerprimärt är att

öppenhet.
förbere-aktionen och deberättarMattias noggrannaom

lokalerna:enkelt komma de olåstadelserna. in iDet attvar
bararädda de svimmade och detblev såHönorna attatt var-
där deoch köra dem till ställeplocka ned dem kartongi etten

fritt.kan
hadetidningarna mobilen.Sedan ringde till Virunt-

för vadoch talat polisenpressmeddelandeskrivit ett om
hurberättarringde dom också. Mattiastänkte Vigöra. sam-om

fortsatte:talet
ska polisen.Vad bra, vad vill ni gÖraP,att sa

ellerKanske hämta så....oss
fullthar ganska"Vi just nu."upp

hade kon-konstigblev ganska situation.Det En ossaven-
Efterhonom.och och börjadetaktat radio ringaTVägaren en

fredsbevarare",hade uppgiftenstund kom han.lång Jag som
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försökaoch och konstruktivbevara lugnalltså att ro en
debatt.

Ägaren och för-jättechockad Visade legitimationVisåg ut.-
riktad hans gård ellerklarade aktionen inte motmotatt var

faktum allapersonligen dethonom 85mot att procentutan av-
burar.höns sitter i trånga

utanför hönsgården kom radioreporter.stodNär en-
Ägaren fattades hönor. hade självdet varitinte några Hanattsa

blev polisanmälan.och räknat, han. ingeninne Detsa
vad ville medhan sedan kundeTill göraattsaoss-

möjligt,försökte trevlig jaghönorna. såJag men upp-vara som
skulle sökahanfattade han hotade mig. någotHan attatt sa om

liknandegjorde igen...någotoss omupp
blev lyckad aktion.tycker det det helaMattias tagetatt en

till ochskriverier journalistblev ganska positivaDet en--
Sedantelefon. jätteglad lyckats.med jublade i Han närattvar

delade flygblad hade del låststod Nordstan och ut omen
fick kronor bössan,och kommenterade den. iaktionen Vi 6001

Äldre hundralappar...otroligt. damerdet rent gav ossvar

träffarKristoffer har främst vänsterrörelsen.isina Devänner
föredrag.demonstrationer ochhan möten,

tid till krogen...har väldigt lite-Jag att
arbetar heltMånga sätt änannatett manunga veganer-

folkrörelserna. tydligt exempel. mångai MenInternet ärgör ett
arbetatshar ochde frågor diskuteras nätet mognatav som

folkrörelse medfram främst klassiski NSMPD, ärsom en
riksstämma och lokalorganisationer.

från ochdiskuterar allt in-äggviteämnenPå nätet man-
borde till desändare dagstidningi någon mestsvarasom

förfilosofiska frågor. viktigt rörelsen,djuplodande Internet är
tvivel den saken.det ingetär om

djurrättsrörelsen hunnit-Jämfört med harUng Vänster
funnits skeptisktlängre. har det hela tidenmycket partietI ett
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perspektiv där det "rikemansungar sysslar med data...är som
fast den inställningen håller ändras.att

Djurrättsrörelsens ledare beskrivs ibland liten kärnasom en
äldre anarkister håller bakgrunden och litensig isom en grupp

aktioner.aktivister åker landet och Vadgörruntsom anser
Kristoffer den bildenom

låter stelbent. Ungefär hade lagtDet ett rastersom om man-
beskriver nazistisk liggerorganisation. väl iMen någotsom en

finnsdet. ganska vålskolad kader mycket.Det en som reser
finnsvarje tillPå initiativnågonnästan ort targrupp som en-

demonstration eller liknande. flesta fråndeltarDe är ortensom
kanske utifrån.kommer det inteMen så20 ärprocent-

oftakonstigt ordnar konsert festeller kvällen innanman en-
och vill alla andra träffa likasinnade...precisveganer som

djurrättsrörelsen gillar och åker tilliMånga gärnaatt resa-
demonstrationer, konserter och allaManprotester. tar pengar

har och med...ärman
Kristoffer tänker fortsätta arbeta politiskt. vill VisaHan att

kan fleraengagerad saker och både ochi i partiettman vara
utanför och de olika kan befrukta varandra.att engagemangen

har till exempel för solidaritetsprojektvarit ansvarig iHan ett
Mellanamerika han besökt flera gånger.som

förstår tanken ska för enda sak,sig-Jag att man engagera en
för det absolut viktigaste... det kan bli sekteristiskt, stel-Men

flestabent. kämpar för djurens rättigheter bekämparDe som
också och det finnsrasism exempel särskilt blandsexism, men -

nyligen blivit aktivister allmänt kompromiss-unga som en-
lös attityd klädsel och förkan bra, deti jargong. Det vara ger
folk dei kan också bli marginaliserade.råg ryggen... men

27 aktiva kärnanT.ex.: veganrörelsen består 10-tal individer, de"Den i ettav
flesta mellan landet och begårår. Den sig i15-20 rörspetstruppen runt
brotten Mycket tyder dessaungdomar äldre slipadeatt styrs av
anarkister vill polisen Wärnblom Aftonbladetinte isynas" Lars-Ovesom
10/9 1998.
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alla aktiva.inteKalle beskriver sina Men årvänner som veganer.
med folk.problem, kanjaginget jagDet är attprata tror-

förändras.de kanäven
VisserligenUngefär har han tillinställning NSMPD.samma

frånkraftigt avstånd deledninghar organisationens tagit
erfarenhetKalle har delaktioner av:som en

finnsarbete och dethar ingentingjag NSMPD:sMen emot-
Ochmed vad jagNSMPD-medlemmar sympatiserar gör.som

försöka påverka dem.alltidkan
hardet frågasamarbete inteorganiserat DetNågot är om.

radikalaheller med grupperingar inomövrigainte merman
finns djurrättsaktivisterdetdjurrättsrörelsen. Däremot årsom

antifascistiskatill exempelflera radikala imed organisationeri -
och miljögrupper.i Vissagrupper

djurrättskampen och den radikalamellanKalle kopplingarser
miljörörelsen.

djurennaturligtDet värnarvärnarär att om om manman-
ochmiljön tvärtom.om -

utbrytargruppShepard,Kalle Greenpeace,Seanämner uren
för Blandför havsmiljön och valarna.och deras aktioner annat

valfångstfartyg.har de sänkt
Befrielsefront, bedriver olag-ocksåKalle tillhör Djurens som

Kalle be-detliga Egentligen ingen organisation.aktiviteter. är
för aktionerden deskriver Detgör.ett sommansom namn

följer de riktlinjeraktion dekrävs dem vill göra är attav som en
praktik.under deenligt Kalle, tillkommit årens15senastesom,

finns detdjurrättsaktivister Sverigemilitanta imångaHur
försvinnerdyker ochDet svårt Nyaär säga.att uppgrupper-

finns det flera aktivaefter totaltkanske Men tusenett tag.
sådanahundratalKanske detSverige.i görär ett somveganer

aktioner inte.aktioner. Många rapporteras
förekommitolagliga aktioner i SverigeKalle deatt somanser

framgångsrika.varit
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Även aktionerna ofta blivit smutskastade medierna,i såom-
har de skakat pälsindustrin den har kollapsat. Utannästan-
aktionerna den mycket starkare dag.ivore

pälsindustrin överlevt beror, enligt Kalle,Att denatt
andel skinnen. ekonomisk synpunktSåexporterar storen av ur

spelar det för företagenmindre roll folk allmänhet hatariatt
vad försiggår pälsdjursfarmerna, han, och det ärsom menar
därför aktivister bränner burar vintertid.upp

Kalle har deltagit flera olagliga aktioner, villi inte preci-men
hur han det lika viktigtmånga. in-Men säger äratt attsera

formera allmänheten djurförtrycket och 95att procentom av
det han lagligt. Kalle aktiv aktionerinte i Detgör är är numera.

han, eftersominte han harså sigögonensmart,vore menar
efter domen honom.mot

han skriver olika rörelsetidningar ochi uttalar iblandMen sig
förmedia räkning.i sin organisations till honomringerMånga

fåraktioner och han diskutera och försvara dem.om
har kontakter med andra aktiva hela landet ochi också-Jag -

folkmed England,i Finland... ska haViNorge, USA, ett stort
läger i Norge.

bara olagliga aktioner skulle fungera längden,Att inte igöra-
för då folk. förinte inte personligt krignår Det är ettman

djurförtryckarna.mig mot
aktion tillHur går en

fårplanera bara bus-Man måste Det inte utnoga. se som en-
slår sönder eller bara fjantargrej, att ruta runt.man en

Kalle jämför tillvägagångssättet vid typisk aktion med etten
vanligt inbrott. bevakar målet för föraktionenMan attnoga
kunna slå till vid tidpunkt, bär särskilda kläderrätt som man
kastar bort efteråt, har huva ansiktet och bultsax ochöveren en
andra verktyg.

kan frita hundar och tända eld laboratorium,Man 15 ett-
det intryck. hellreseriöst sakså Jag göratt ettger en som ger
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medvälja mål Detmåsteresultat små. ärmånga Manän omsorg.
lek.ingen

deteftersomhand,också jobbathanberättarKalle att egen
Är riska-detfast kanåkerflera och någonsäkrare.är varaman

för sigbarakanandraför debelt är pratamanensammanmen-
själv.

hemstad letthansaktioner idet positivttyckerKalle är attatt
främst denfått slåföretag igen.mindre Dettill är sortensettatt

dethanoch mångahanekonomiska sabotage ärsäger atttror
djurrättsaktioner.grundnedlandet lagtsföretag i avsom

denkommaföretagen inteScan gårdeMen attstora som
gäller.gräsrotsarbeteinformation ochdetDå ärvägen. som

för långt.djurrättsaktivister HangåtttyckerKalle vissa taratt
förståhan sigfrån våldavstånd sägeräven attmot personer, om
finns djurdeteftersomhot,uttryckakan viljanågon attvetman

oerhört.liderKarolinskaexempel så Förtillinne attsom
försöktiblandforskarnaharställning i opinionenstärka sin

demriktadede sigframståaktionerna mot per-att som om
Kalle.sonligen, menar

djurför-skrämma livet AttSyftet någon.inteär att ur-
egentligenberorsönderslagnaoch bilarfått hemsökarna sina

harlaboratorierna.säkerheten Statenökat gettatt man
bidrag till det.

demdetfrustrerade, gåttFolk har blivit såså överutatt-
kanförsök. detochmed hemska Menarbetar ingrepp varasom

brytakan sig inrädda liv intedet enda närsättet ettatt man
laboratorium.

opinionsbildningochPolitik

politiskaoch depolitikintervjuadedeHur veganernaser
kri-det dekritiska, Vaddede ärpartierna När ärärsäger att

våldolydnad ochcivillagbrott,detiska Hurmot somser
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politiskt medel har också frågatVi opinionsbildningensom
betydelse och medierna.synen

betonarMattias han vill allaseriös detsätt, äratt attvara
förviktigt djurrättsrörelsen. han kan tänkaMen sig sprejaatt

djurrättsbudskapet lämpliga platser.
det ska inte kladdigt,Men med mallarsprejat ochutanvara-

fina färger.
militanta aktioner och hotfulltMer uppträdande han intetror

och han citerar Gandhi: vad broarPå OndaP".sätt är
tycker inte det-Jag generellt dåligt släppa minkaräratt att ut

kritiskmåste till dem till medie-närmen man vara man ser-
effekterna. kanDet regeringen inte kunnasig "gegöra att anser
efter för terroristerna, miljöpartiet ochäven vänsternom
trycker för minkfarmerna.att stoppa

Köpenhamni och-Jag demonstration desågvar auto-en av
kändes jättekonstigtDet huva15-åringar och medinoma. att se

förmask ansiktet. ska döljainte ansiktet förMan detståutan
blir det väldigt hotfullt. skulle aldrigJaggör,man annars ta ett

flygblad eller blick från bar mask.någonmöta en som
Mattias inte medlem i politisktnågot parti.är

vill inte blanda mig-Jag in i något parti. hittaDå jagmåste
därparti kan godtanågot jag alla åsikter. vill hellre jobbaJag

med den här sakfrågan och andra också. röstadeJagett par
miljöpartiet, för de har dettagit detstörsta närsenast steget

gäller förstå världen barainte skapad för manniskor.äratt att
Ungdom harGrön ganska djurrättsnätverk och detett stort
snabbt, speciellt Göteborg.iväxer

jobbar politiskt,-Jag inte partipolitiskt och jagmen ettser
värde försökai kontakta politiker och skriva insändare.stort att

viktigtDet med människor. försökerJagär öppenatt prata vara
och bjuda folk till diskussion.in

har deltagit demonstrationerAnna i och flygbladsutdelningar.i
kanSå småningom det bli civil olydnads-aktion,någonnog tror
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ochför hönorbra hemidet kanhon. svårtMen att tagvara
kanske skadadetoch för skulle inteminkar. sigI om man

sådanminkar skogen,mindre antal isläppte när enut ett men
fördet alldeles negativt.media blirkommer ihistoria ut

alldeles för låst justSituationen är nu.-
kontakt medbraflygbladdelaAtt sättär attettut

människor.
behandlashur djurenkopplar ihopmärks intemångaDet att-

matkassen.kylskåp eller Detfinns deras imed det i äregetsom
fram.försökerkopplingenden jagjust

påverkatror det bästadiskussioner-jag sättetär attatt
djupare.förstå liteförsöka demmänniskor. kanDå attman

detpälsaffär och Visautanförbraockså stå ärDet är attatt en
fel, Anna.säger

ochmiddagbjuda folkEn ärsätt attargumenteraattannat
god Veganmat:servera

bara rivnaintemänniskorvill Visa-Jag ärVeganmatatt
för bliköttoch inte måste mätt.ätamorötter attatt man

minkar.släppaavstånd från aktionerHon utatttar som
otroligt ifrihet. borfår stund trångtde leva i DeFast en-

lastade med kött ingenting. Detlastbilarburar.sina Bränna ger
innebäraOch det kanfolk tycker Vi Värre.är ännugör attattatt

rörelsen...Våldblandar ifler djur. inslakta Manmåste ännuman
icke-djurrättsrörelsen byggerlivsstilentycker hela ijag att

våld.
strider alltför mordhot jag på.någonAtt utsätta mot tror-

dåsådant,för rörelsen. någotdet också negativt GörOch är en
allmänna uppattningen.blir lätt dendet.alla Detgör

kanskesaker,sådanaVäldigt aktivisterDet görär som-
skrivasVäl börjathar detlandet.femtontal helabara i Menett

känns svårttidningarna Detfortsätterdet, så sätt.sammaom
konstigt.och

stadga.literörelsentyckerHon vägär att meratt
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harVi aktivamånga varit sedan i mitten tonåren,är som av-
har väl del. Folk allvarmognatmen taren oss nog mer nu.

medAnna inte politiskti något parti.är
har skola och jobb och tycker-Jag jag det bättre läggaär att

kraft direktmin djurrättsfrågorna. del aktivister harEn gått
med i partier. bra det.Det Miljöpartiet arbetarnågra iär göratt

fallalla med djurrättsfrågor,någonting med skulleatt tamen
för mycket energi.

sak de arbetar bra medEn skolan.i baraDetär ärVeganmat-
i skolorna kan det. självklart25 Det ärprocent av man att

med etisknågon övertygelse ska ha lika denrätten stor som
med religiös skolan.sin iätatro att mat

"övertyga Svensson och Muhamed..."

Kristoffer han saknar diskussion medel och målsäger att en om
djurrättsrörelsen,inom organisatoriskt-politiskt-strategisktett

tänkande.
Folk fall"Vi allai eller händernåt Det nåt.säger: gör-

frågar alltidsig inte vadMen eller det leder.görman vartman
det fannsDet tändeinom LO SAF-är som om grupper som

borgen och Vi gjorde nåt.sa:
Lagbrott kan motiverade, han.vara anser

finns historiskaDet exempel befogatvisar det äratt attsom-
använda förvåld bort förtryck. för djur-Menstörreatt ett
rättsrörelsen i Sverige det befogatinte till våld. fårManär att ta

andra bryta lagen civilgöra sätt Öppetattsom mot genom-
olydnad.

Ska eller Muhamed förstaSvensson jag iövertygaman tror-
hand demonstrationer flygbladsutdelning.och

deltar olagligainte i aktioner-Jag särskilt jag ärsom an--
ställd ideelli detorganisation. har hänt affische-Fast jagen att
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haft till-intedemonstrationerdeltagiteller i ett somrat par
stånd...

och hotarminkarsläppervilkainteJag utvet som-
verkligt aktiva ifinnsmänniskor. någraDet tusen veganer

flerminkar intede släpperlandet, 50.änärut nogsommen
barasprängkraft sådana aktioner.finns i JagDet väntaren-

hugga dem...skapolisenatt
djurenlåta bli släppaskulledet svårtMen utattatt omvara-

skulleminkarutsläpptadär med bultsaxen...stod även omman
har aktionerna inteandra djur omgivningen,i såskada många

offren de stackarsvilkastrategiskt.lyckats jo,För är
minkfarmarna.

kandetsläppa djurfelet medhar svårt-Jag utattatt omse
egendom.viktigareliv.rädda Liv änär

tillfällen:träffat vidhar hanMotståndarna några
deslipade ochdemskillnad mellanDet ärär somstor som-

träffat harpälsdjursfarmare gjortjagdet.inte Deär mest
gubbar,halvalkoholiseradeochintryck virrpannoratt varaav

slipade.McDonaldsför och Deföreträdarna Arlamedan är vet
folkliga.för verkade skahur attvara

McDonalds. harkritisera DedetAlldeles enkelt inteär att-
barn-vegetarisk burgare.god mångafram riktigt Förtagit en

höjd-veckansMcDonaldfamiljer besöketär en av
punkter...

djurrätts-opinionsbildningen kringKristoffer attmenar
balansgång:frågorna svårär en

kon-framståmålet. Vikan inte måsteVi sväva som-
kombine-dettaför det måstesekventa, Menstår säger.att

förståmänniskorödmjukhet ochmed rätt attattstorras
förändra sitt Detkanallatycker ärsätt. enmatvanornaatt

medkan kommunicerabalansfinna såutmaning attatt en
braopinionen sätt.ett
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planerarVi djurrättsfest ska haVirestaurang.en en-
häftig musik och billigt öl. villVi visa djurrättsaktivistatt en
kan ha kul alla andra...som

Kristoffer det finns opinionsmässigäven spräng-attmenar en
kraft djurrättsrörelsen.i tanken skulleBara att man
människor bli borde Arla och jätterädda.Scangöraatt veganer

Svensk köttinformation och andra till väldig offensivgår-
och lanserar kött smalmat. marknadsför kött sak,Mansom som
inte kan kopplasnågot till djuren. denDet ärsom som
Skrattande kon, Pelles och BregottfabrikenStinas och såägg,
vidare...

Kristoffer hot och trakasserier aktiva djurrätts-isäger att mot
rörelsen vanliga. företräderEn organisationär vän som en som

våld har blivit hotad flera telefon päls-gångerär emot av
farmare.

Johanna hon känner sig i verklig oppositionsäger att mot sam-
hället. samhälle där djur förnedras kanEtt inte kallas demokrati,

hon. konkret hurNågon vision samhället bordeanser utav se
har hon inte. Kanske Christiania i Köpenhamn honsom som
besökt fast knark...utan-

lättareDet vad fel med dagens samhälle ochär äratt se som-
försöka ändra det. värld där alla leverJag solidaritetitror en
med varandra. Samhället ska småskaligt människorså attvara
kan beslut i sina liv.smågrupper skaMötenata om egna vara

alla kommersåna till tals och medvetna andra slagsäratt om
förtryck.

fungerarVisst det bättre i Sverige andra ställenmångaän-
tyckerjag ändå demokratin i Sverige låtsas-ärattmen mest en

demokrati. Människor borde komma till tals än röstaattmer
fjärde delta de beslutår i rörvart attsom som ens egen om--

givning. vill ha livaktig demokrati,Jag själv skaen attmer man
kunna förändra sin stället försituation i be någonatt attannan
skriva ellermotion så...en
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politiskt ungdomsförbund.Johanna ändå medlem i Honär ett
för miljöfrågorna hongick med sedan. Orsakenårtre var som

skolan ända sedan mellanstadiet.imött
har med djurrättsnätverkvarit ijag-Ja, starta ettattom

Ungdom och riksdagen djurrätts-motioner iGrön sett om-
frågor avslås debatt...utan

forum drivainte partiorganisation-Jag är rätttror att atten
frågor riktigt det parlamentariskainte systemet.trorom man

människor kan åstadkomma förändring, inteDet är som
första hand.och riksdagregering i

politiska har svalnat ochsistoneHennes engagemang
hennes den parlamentariska sviktar. orsakEnvägen ärtro
förbudet hönor bur alla får dispens från.i nästanmot som-

djurrättslagstiftningenJohanna bra. Problemet ärärattanser
följs fångenskapden praktiken. lagen djurinte i istårI attatt

kunna enligt beteende. betyderska leva naturligasitt Det att
varenda pälsfarm.brott begås

förändringaralltså praktisk nivåDet måste görasär som-
gräsrotsnivå.-
dag har etablerade politiker och de med ekonomisk maktI-

för mycket till vill ha plant samhällejagsäga ettatt om. mer
möjligt. det fostrasmed lite hierarkierså Som är mansom nu

auktoriteter, det andra kan för-till äratt tro tro att som
ändra saker och ting en...

och djursbestämmer till människorsinteDe som ser-
framför livs-allt till ekonomiskaintressen intressen. Iutan-

djurmedelsindustrin dödas miljoneri Sverige varje år. Hur76
ihop kapitalistiskadjuren behandlas hänger med det systemet

förallt till produkter skadär tjänanågongörs att pengar.
djurrättsfrågornakan isolerat. räckerinte inteDetMan se-
djurförtrycket. förmed bara bort del kampenDet äratt en av

bättre samhälle.ett
du dig anarkistSer som
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väl det... deninnerst inne jag aktivjag inte i-Ja, är ärmen
anarkistiska rörelsen.

Leds djurrättsrörelsen del liten kärnapåstårsom en av en- -
äldre anarkister bakgrundeni

beskrivning fel det kan bli...Det såär ären som-
Johanna det mycket aktivister användersäger äratt som

skadegörelse och våld djurrättskampen och hon känneri inteatt
våld har fått olyckliga följder för rörelsen,någon. Frågan om

hon.menar
Diskussionen försskadegörelse ständigt inomär rättom-

djurrättsrörelsen. tidningar debatteras den i varjevåraI num-
råder verkligen brist självkritik haringenDet Tyvärrmer.

det lett till för myckettittar varandra. blirDetatt ettsom
hinder. Ibland för kännerinte någontingvågar sågöra oss-
granskade.

känner också det mycket spel.Vi så står Enäratt som-
förmisslyckad aktion kan konsekvenser för djuren ochstora

människors inställning till människornaVi måste våross.
sida, kommer ingen vart...annars

Medierna skildrar pälsfarmersällan hur djur har det och i
djurfabriker. konstigt, Johanna, eftersominteDet är menar
media styrda dem har makten.i princip är av som

Väldigt sällan analyserar media orsakerna till djurrätts--
oftastaktioner. kommer med fördömanden raktDe gårDeav.

aldrig djupet. Vill det skrivamåste i våraman man egna
flygblad,tidningar, sprida med folk, ordna möten.prata

Johanna har känt hotad flerasig gånger.
flygblad folkdelat har päls de skulleiNär ut sagt att-

skjuta ihjäl har också Människor harjägareDet sagt.oss.
kommit fram och skrikit ska dö veganjävel. brukarDu Jag

bry det,inte ibland blir deprimerad alltmig jag överom men
motstånd jag möter.

Johanna hon kan tänka skada ellerinte sig någonsäger att att
för djurens sak.något
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det kan begripligt med tanke allt lidandeMen vara som-
finns och ingen tycks allvar...tasom

väldigt de kanske finnsDet i100 OOOär veganer av som-
kanSverige tänka använda våld form,sig i någonattsom men

övertygad kan tänkajag deltamånga sig iär att attom en
utanförblockad pälsaffär.en

Civil olydnad definierar Johanna fredligt och öppetettsom
bryta lagen. kontakt med polisen förvägVissa isätt att mot tar

för diskussion. Allt beror hur föraktion,göratt en man en
det kan nödvändigt med sådana.vara

Kalle politikernainte kan och vill situtio-någotgöratror att
stöder köttindustrin och bådaStaten tjänarnen. pengar

djurförtrycket.
Köttindustrin världen har mycketi ekonomiskstoren-

makt, oljeindutrin.nästan som
exemplet medTa burhönsen. Carlsson lovade AstridIngvar-

Lindgren höns skulle hållas bur. harinte i det inteMenatt
hänt det blir bara fler och fler burhöns.någonting, Räv-utan
farmerna avskaffadeskulle det har skjutits1999,vara men upp
till finns exempel politikerna helaDet2002. atten massa
tiden sviker undra folk-inte tålamodet ochatt tappar tar
lagen händer.i egna

politikernainte landet, de harDet är styr utansom som-
de kapitalet, Kalle.äger sägerpengarna, som

Därför Kalleinte kontakta politiker eller med itror att
politiskt tänker heller val.parti. intenågot Han irösta nästa

Även politikerna skulle kunnaSystemet såär ruttet. om-
det bättre själv påverka andranågot, sågöra är gräsrots-att

och förklara varför ska bojkotta djurförtryckandenivå man
företag.

heller lika lång tid det skulleDet inte göratar attsom-
den politiska Vill skaka samhället rejält, såvägen. görman om

det bäst från gräsrotsnivå.man
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dömd för djurrättsbrott.Kalle alltsåär
fast.skulle åka kan intemeningeninte ManDet attvar-

fick fallfängelse. allaihjälpa djuren sitta i Menattgenom
fickförklara positivt,chansen i rättegång. Detatt vaross en

Och det visadeTidningarna skrev mycket. sigbudskap.vårtut
hållbarahadepälsföretaget hade inte någraemotatt oss

för verksamhet.sinargument
andraskildringar aktioner ochmediernasKalle tycker att av

del tidningariblandaktiviteter ibland negativa.positiva, En ärär
ochKalle,fientliga rakt igenom, Expressen.nämnermenar

ofta enskildedet denmedier berorseriösa såI mer-
därförfinns svartlistatsjournalisterjournalisten. Det av osssom

fientligt inställda till aktioner.de äratt
del djur-ekonomiska sabotagetKalle dettror som en av

djurdet betydligträttskampen. Han utsättavärreär attattanser
fönster eller bilar.för lidande slå sönderän att

ochbryter lagarsamhället fungera olikaKan motgrupperom
syftenförordningar för sinanåatt

det kunde bli problem,klart måsteDet år att semanmen-
exempel fascistiskaliv, medan tilltill syftet. vill räddaVi

vill liv.tagrupper
Säkerhets-han har polisens sig.Kalle känner ögonatt

nationell djurrätts-har också strategipolisen aviserat moten
känns detaktivism. Hur

ochbevis kommitbara någonDet är vart attett att om-
ekonomiskafortsätter här hotar deras intressen. Säposå
skyddar storföretagen.har deskyddar dem Menpengar,som

endade övervakartycker det ganska löjligt Detjag är attatt oss.
värden.ekonomiskahotar är

får digdu du ibland opinionenHur motattser
detibland ha folkkan kännas sig. NärsvårtDet emotatt-

devanligt folk uttalartidningarna det siggäller inteär utansom
politiken,deinvolverade industrin eller tjänariär somsom

djurförtryckarna alltså.
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det finns bland vanligt folk stödjer detMen många som-
Folk vill djur ska förinte lidande.på. utsättastror att

Framtiden

Johanna införsmula kluven djurrättsrörelsens framtid.är en
Allt fler människor får säkert för hur djuren, deögonenupp

deoch harminsta det...svagaste,
inte djurrättsaktivist förrän det-Jag någon sigtror att ger

förändring.blir det kan kännas ibland, förMen svårt ävenen
fler och fler blir och kan undravegetarianer, såom veganer man
det avgörande skillnad eller miljonernågon djur40är 75om om

lider och dör får försökai Sverige varje deår... Man småse
framstegen.

Framtiden ljus, Mattias.är rätt menar
har rörelsen börjat detFörst Ett tag ettnu mogna. var-

mode och lätt för del ryckas med och bliatten vegan.
här harrörelse först lyssnarDet sånsägs att tre moment:en-

sedan blir offentligt folkingen, hånad och skrattarman en
och till börjar folksist det kanskeVi isäger. äracceptera
slutet den andra fasen. tycker de kvar iJag ärattav som
rörelsen seriösa.är

det kan lång tid. intresserad naturvetenskapMen Jag är av-
och tänker det börjar färjorjag mig till skaMarsnäratt man

kan odla fält för försörjainse inte tio djurenatt attman upp
elfte.det ska upptäcka kan ha traditionellinteMan att man

köttkonsumtion...
redan Thailand där myndigheterna harDet ivet man nu-

hamburgerkedjornas marknadsföring.aggressivareagerat mot
förstår kan försörja alla thailändare deinteMan att man om

skulle kött och skulle miljö- och hälsoproblem.äta att man
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nödvändighetenmöjligheten ochKristoffer atttror --
glad det Vänsterpartietspolitiskt. iarbeta Han är över att

minskasköttkonsumtionen måsteprincipprogram står att
för Ståndpunktenmiljön.grund de konsekvensernanegativaav

skrev.och kompisföljd hanmotionär enav en somen
harDiskussionerna variti många:Ung Vänster

bli less. saknasoch kankan jag DetDet rätttrögtvara-
ganskakan folkdjurrättsrörelsenflexibilitet ibland. Inom vara

förstårtänkande,de saknar demokratiskt inteinsnöade,
fattar demokratisktorganisationsstrukturer eller hur ettman
emellan.hamnarbeslut. känner jag mittJag att

blibörjarhållerpartiet Man-Jag öppnasattatttror upp.
medlemmar villmedveten alla göra änannat attatt nyaom

förnya organisation.sinPartiet måstemöten.
du anarkismenVad anser om

direktdemokrati och anarkism,helt medDet OKär men-
välalltför kanpatronising jag många ärsäga attattutan vara

problem kan ledaförstår vilkaochlite naiva inte stormöten
till...

politisktfinns det bra inslag.Samtidigt många Inom ett-
bättreförkastamed teorier.börjar Detparti äratt en massaman

det brafrån scratch ochbörja visst ävenatt manvore om-
härskartekniker, hierarkier,hade diskussionpartimöten omen

kanskesådant. behöverförtryckande strukturer och Vi
alternativrörelsen...stämningsunderlättare isom

ditt idealsamhälle utHur ser
samhälledjurrättsfrågan lättare lösa i-Jag att etttror vore
alltförsocialistiskt mening...i någon utan att varavarsom

samhälleframförabstrakt, migjagså ett utanser
boskap, slakt.finns kanske ingenanimalieproduktion. Det men

Blir det mjölksällskapsdjur.Boskapen någon överär mer som
dricka den. delfått kankalvensedan sitt, visst Enså man

landet...förekommer, särskiltäggkonsumtion

100



NIELS KERSTIN JACOBSSONHEBEHT OCH

räcker med följa djurskyddslagens andra och fjärdeDet att-
paragraf behandlas skadjur ska väl och desäger att attsom
kunna leva efter beteende.naturligasitt

samhälle bygger mycket de strukturer harMitt irätt-
finnas folkvaldadag. ska parlament alla med inslagnivåerDet

direktdemokrati och ekonomisk demokrati. Arbetarnaav mer
ska produktionsmedel... det form aktiersina iäga äregna om av
eller spelar roll, alla skaingennågot poängen är ägaannat att

Ägandetjämlikt. förvaltas fackföreningarska lokala medav
frågordär diskuterar reella hurstämmor man som-

produktionen ska ordnas.
Idealsamhället handlar människans frigörelse denom- -

parollen borde överordnad allt bortVi måstegör.vara man
det främlingsskap införkänner själva ochsigmånga
produktionen.

försiktigt optimistisk djurrättsfrågan framtiden.Anna iär om
sakta säkert framåt. framtideniDet går Någon gångmen-

det blir värld därbra behöver lida. kanjag ingen Dettror att en
hela livstid, detmin integår överta natt...en

Kalle flestasnabb utveckling deinte någontror mot att
svenskar ska ska djuren förinse inte utnyttja sinaatt man egna
syften. förändringhan hoppas kan ske sikt.Men att en

Skulle börja detta, skulle helamajoritet systemeten anse-
kollapsa.

Förhoppningsvis pälsindustrin utslagen inom tio årär-
direktaktioner. köttindustrin kommer finnasMen attgenom

kvar längre den har folkligt stöd.så,än mer
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och kort tillbakablicken

äldre djur-har allaintervjuat varit MenDe unga. enveganer
medordförande talaträttsaktivist och tidigare i NSMPD --

diskussionen och arbets-hon känner mycketigensäger att av
från 70-taletsbland de dagens djurrättsrörelseinomsättet unga

början:
med och bildade ungdomsgruppenCarlssonBirgitta var

blev sedanDjurfront början 70-talet.inom iNSNPD Honav
ordförande närvarande skriver honNSNPDs 1977-1993. För

historia.organisationensom
hadehade erfarenhet arbete FNL-rörelsen.i Många-Jag av

ochradikala rörelsen och gickskolning densin i ut gator
flygblad affischer.med ochtorg

metoder, hade aldrigdiskuterade också olagligaVi men-
hände ocksåtanke olagliga aktioner Detgöra öppet.att enen

hund fritogs från Sahlgrenska Göteborg.del saker i Katteren-
fritogsanvändas djurförsök också.skulle isom

fram sådana metoder skulle ledakom till inteMen att-
folks gehör.skullenågonstans. Det svårt attvara

filmledde amerikanskEnligt CarlssonBirgitta en som
genombrott för djurrättsrörelsen.visades tillTV 1975 ett

riksdagspolitiker till exempelfick gehör hosNSMPD som
Andersoch den blivande jordbruksministernKerstin Anér

Därmed började, enligt Carlsson,Dahlgren. Birgitta NsMPDzs
frukt. harför påverka politikerna Organisationenarbete att ge

område och delagstiftning och bestämmelserpåverkat inom sitt
delvis följddjurförsöksetiska nämnderna NSMPD:sär aven

insatser.
mycket diskussionenCarlsson känner alltsåBirgitta igen av

fråndagens detoch arbetssättet bland de inom NSMPDunga
tidiga 70-talet.

därförochdet mediernaisvårare nåDå ännu att ut varvar-
det naturligt ochatt ut gator torg.
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det tillförklaring CarlssonBirgittaEn attsom ser --
kunnatframgångsrik organisationenvaritNSMPD år att

samtidigt lyckatsutåtriktade verksamhetbehålla sin som man
församlingar.och beslutandepåverka enskilda politiker

SI atsets ru

jämförelseflyktinggömmandeDjurrättsaktivism och en-

handlingsnätverk, kanförstått social rörelseharVi ett somsom
och hand-myriad mobiliseringarinkludera organisationer,en

och Thörn Rörelserlingar uppstårPeterson 20.1994: runt
människor. Rörelserna växlar,konflikter som ensom engagerar

efter tidpunkt. harintervjuad uttryckte det, behov och Vi argu-
meningsfullt flyktinggöm-för det bådeär attmenterat att se

samtid.djurrättsrörelsen sådana rörelseroch imandet vårsom
skillnader dem emellan, liksomfinns både likheter ochdetMen

respektivefinns både homo- och heterogenitetdet inom rör-
jämförelsen demsammanfatta resultatelse. ska härVi några av

emellan.
Även ochlänge tänkt kring djurde intervjuade veganernaom

finnas utlösande faktorermänniskor tycks det gör attsom man
flera fall starka känslo-bli har i varitDettar steget att vegan.

det felupplevelser, vilka övertygelsenmässiga är ätaattattur
flerasaken.fram. har fått perspektivkött vuxit IMan nyttett

samvetsfrågor förhållandetfall ställtdet kompisarär som om
Varför du dinatill djuren: vänneräter

har för flyktinggömmarnafaktor tillUtlösande engagemanget
fått frågan: du hjälpaflyktingen. harmedvarit De Kanmötet

olikadem perspektivFlyktingarna har också itill gett nya
omvändelseoch meddem talar tillmening. En närom enav

honför flyktingpolitiken allsfått klart intehon sig äratt som
blevhur skräckslagen honföreställt och talarsig en annan om

flyktingfamilj hämtas buss.hon isågnär en
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införRekryteringen tycks alltså ske ställsnär samvets-man
frågan. frågan ochkonkret ställs.i situation PartiersDet är en

oftarekrytering annorlundaorganisationers Däremotut.ser
blir kanske organisationsbildning resultatet sådana personligaav
upplevelser känner måste Attman något.göraattman-

samvetsfrågormed människor alltså ställaprata äratt- -
därför naturlig för de intervjuade aktivisternastrategi atten
rekrytera andra.

Aktionsformerna fallen sakfråge-bägge konkreta, ochiär
handlingsinriktade; betoningen ligger det politiska hand-
landets här och nu.

Båda betonar individens Det är ettgrupperna ansvar. ansvar
blir mycket tydligt vardagen. självi intemåsteMansom agera,

politiken finns också kollektivlämna andra. oriente-Det en
den individualistiska politisk handling.ring Dettrots synen

framgångenhandlar deninte isättaatt utancentrum,om egna
strida för dem uppfattar och i störstatt svagastom man som

behov hjälp.av
politiken och demokratin likartad de bådaiSynen är

uttrycker eller mindreintervjupersonerMångagrupperna. mer
starka tvivel det politiska ochrepresentativa systemet

förmågapolitikernas lösa det de uppfattar proble-att som som
del uppfattar politikerna maktlösa förhållandeiEnmen. som

till den ekonomiska makten och/ eller kan också spåraEU. Man
besvikelse hos politikerna har dold agendanågra atten en -

de sak, och/ eller denintenågotsäger gör annat taren men -
fråga själv allvar.sig iengageratman

de intervjuades kritik det demokratiskarepresentativaI av
finns drag anarkism betonar det personligasystemet av man-
den praktiska handlingen och med skepsisansvaret, ser

etablissemanget och makten. Anarkistiskt också viljanär att
förändra bygga helt Manän ärsystemet att ett nytt.snarare-
reformist revolutionär.änmer
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med politi-erfarenhet kontakterhar dock positivaNågra av
medlemmaroch ytterligarepartipolitiskt aktivker, är ett paren

och harandraFlera aktiva organisationeri någrai parti. ärett
Även självsociala rörelser.erfarenhet arbete andrai manomav

bratycker flera detjobba sakfrågeinriktatföredrar äratt attatt
partipolitiskt.andra jobbar

Bra lagar, men...

kritikpräglas bådaFörhållandet till irättsstaten grupperna av
kritikområdena tillämpasde bådahur lagarna inom änmot mer

lagstiftandelagstiftningen eller det inter-Desystemet.mot
djurskyddslagstiftningenden svenskavjuade attveganerna anser

frånde dispensernakritiserar blandbra, mångaär annatmen
Kalleförbudet burhöns. Undantaget är attmot ansersom

lagstiftningen och Hanruttet.rutten "systemet ärär att
ochbåde debestämmerpolitikerna inte Säpoutanattmenar

och lagen baraefter ekonomiska maktendensigrättar att
djuren.djuren ochskyddar dem intetjänar Förpengarsom

syftet rädda liv lagbrott.Kalle uppväger att
åsikt majoritetenFlera flyktinggömmarna är av samma somav

ochlagstiftningen praktikenbra, är snävär menveganernaav -
flyktingområdet.slumpartad. Rättssäkerheten brister En av

förvaltningslagen tillämpasintervjuadede att somanser
mindrevidare tolkningarflyktingområdet sinaär genom

brottsbalken.till exempelrättssäker än
tillämp-ifrågasätter alltså legitimiteten iFlyktinggömmarna

politiskaeller detlageniningen än systemet somsnarare
verkställainvandrarverket fårsådant. liggerMisstron i att en

flyktingpolitiken.för den uttaladedold agenda istället
detför civil olydnad;främmandeintervjuade inteDe är mora-

aktivisternapolitisk handlingliska tillimperativ upp-somegen
Medolydnads-aktioner.direkta civilkan ibland leda tilllever
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undantag Kalle de fall för följdernabereddai så ståärett att
fredligt ochaktioner. bryta lagen ska alltså skesina Attav

enligt den olydnadenscivila principer.öppet
civila olydnaden kan då tolkas främst symbolisk:Den attsom

frita syftarhönor främst till befria dem, tillintenågra utanatt
väcka debatt djurens levnadsvillkor och djurskydds-att om

lagens tillämpning. Andra aktioner symbolisk karaktär är attav
klä till djur och berätta livetsig bur.iut om en

människor ska kunna till budskapet det, enligtsigFör äratt ta
de intervjuade aktivisterna, viktigt aktionerna fungerarinteatt
avskräckande inbjuder till konstruktiv diskussion. Somutan
tolkar dem syftet med aktionerna främst väcka frågor ochär att

stånd dialog. syftettill Undantaget Kalleär atten som anger
med aktioner dels rädda enskilda djur, dels ekonomisktär att
sabotage det olönsamt hålla djur detta vis. Hangöraatt att-

dock hans arbete lagligbestår95säger att procent av av
verksamhet, främst opinionsbildning.

intervjuade det mycket litenDe ärattveganerna menar en
djurrättsrörelsen kan tänkaminoritet inom i Sverige sig attsom

använda skadegörelse eller våld och det fördolda.i Dennaagera
uppskattas flera intervjuademinoritet till 15 100av personer.-

intervjuade också det finns verkligtDe någrasäger att tusen
aktiva tänkakan använda skadegörelseinte sigveganer attsom
eller våld kamp. Själva dei sin Kalle undantagetsiguppger - -

känna till det.inte någon görens som
de för del kan tänkainte sigMen även attom egen agera

detta förståelse föruttrycker de dem alltvisssätt, trotsen som
det. Avståndstagandet främst ohåll-bygger detgör äratt en

bar förtroendestrategi vill allmänhetens ochvinnaom man
stöd. hot intervjuadGenom ingen. Enövertygar poängte-man

dock hela hennes ideologi bygger icke-våld ochatt attrar
användande hot och våld därför förotänkbart henne.ärav

flera intervjuade de ibland upplevtDäremot att mot-uppger
stånd och hotfullhet från omgivningen. Ett ut-par veganer
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för sällanbesvikelse mediernas rapporteringtrycker över att
pälsfarmer och djur-har det iskildra hur djureneller aldrig

media konstruerasvadfokusera ifabriker, utan mest som-
"militanta veganer.som -

både tradi-och sigBåde flyktinggömmare organiserarveganer
samfundet plåg-Nordiskationellt och lösare nätverk.i mot

medlemmar. Blandhardjurförsök NSMPD OOO50samma
ocksådefinns aktivadessa många startar egnamenveganer -

medkontroversielltnätverk.föreningar och inteDet är att vara
hargäller flyktinggömmarna.och. Debådei Detsamma meren

och asylgruppernasFlykting-traditionell riksorganisation -
fri-formlösligare nätverkriksförbund och iFARR ett av

ochbådekan medlem istadsrörelsen. FARR-gruppMan envara
kunskaper.använder varandrasnätverk ochlösareiingå ett man

och nätverkenkontakternainformella ochDe ärspontana
förstå verksamhetenför huruppmärksammaviktiga attatt

fungerar.
tycks hamellanskillnadEn tätareär att veganernagrupperna

vidmeningsfränder. läggsenergikontakter med sina Stor att
kanochdiskutera -inte minst internet. Mansmåttstort ana

fast handlingsprinciperbehov slåhar större attatt avveganerna
flyktinggömmarna. Diskussionenför framtidenmåloch änsätta

djurrättsrörelsenstycksvardagliga utbytetoch det någotvara av
livsnerv.

ungdomsrörelsedragDjurrättsrörelsen har givetvis somav
kläder, musikflyktinggömmarna saknar. vissaFör ärveganer

kallade edge-den straigtlivsstil mycket viktiga,och såäven om
formertill allatillbakagång absoluttycks nejvarianten vara

betydelsen dendockintervjuade hardroger. De tonat avnerav
livsstilen för rörelsen.ungdomliga
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Möjligheter med medier

Både flyktinggömmare och har mediesamhälletsinsettveganer
villkor och möjligheter. opinionsbildningFör ärveganerna

flygblad, demonstrationer, aktioner och samtal medgenom
människor den viktigaste förändringsstrategin. ligger linjeiDen
med den uttalade in. inionsbildninMenräsrotsstrateg g 0 P g

media också viktig för djurrättsrörelsen.ärgenom
Flyktinggömmarna ha media enskildasig isäger stor nytta av

flyktingfall. Flera de intervjuade kanattav uppger man vara
säker framgång utvisningsfall kan mediai ett attom man

märksamma det. använder ktinDäremot inteömmarnau PP ggy
media för förasätt att ut sittsamma som veganerna mer

generella budskap och flyktingpolitiken.krav
ska förstå de häftiga reaktionerna massmediernaHur motvi i

de militanta del förklaringen liggerVeganernaP". En natur-av
ligtvis brottet lagen. viktigarei kanske bristenAn ärmot

förrespekt egendomsrätten och den radikala kritiken detav
kapitalistiska arbetar enligtMen ävensystemet. veganer som
helt lagliga metoder kan Kanske beror det främstprovocera.

djurens heter terad stånd unkträtti inte åäratt gJ en acce P P P
de mänskli heterna. Vesätt rättisamma som 8a g sanismen inne-

bär ifrå asättande andra människors livsstil och.ett g av av
rådande produktionssystem och ekonomisk logik.

Livshä/Ining

likhet mellan centralt ställ-antirasismenEn ärgrupperna som
ningtagande, vilket dem båda.präglar också denDet är som
främst får de båda medlemmar likheternaattgruppernas se

flyktinggömmaremellan delsig. uttrycker skepsisEn när
kommer tal alla. tycker deinte Ett ärattveganer men par-

mycket intressanta. uttrycker generelltsigVeganerna mer
flyktinggömmarna identifierarpositivt de då främstsigom -
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varandraderas de bådamed antirasism. Hur ärgrupperna ser
mediabilden och diskussionen samhälletberoende igivetvis av

vad gäller flyktinggömmarnauppfattar positivsom mersom
förän veganerna.

referenserfråga med anknytning till rasismEn är gruppernas
de bådade intervjuadetill andra världskriget. kan iMan säga att
erfaren-tolkningar mänsklighetenspersonligagör avgrupperna

har dragit slutsatserheter kriget. båda grupperingarnaI manav
pekarhände Tyskland. Flyktinggömmarnavad i attav som

svenskarnakrigsflyktingar fick fristad i Sverige utan atten
ofta värde-medan hänvisar tillifrågasatte detta, attveganerna

judeförföljelserna dembakom påminnerringarna görom som
under sådana förhållandenmöjligt djur dag leverdet iatt som

de gör.
de barnför flyktinggömmarna tycksGemensamt att somvara

luffare fattiga. hemmetföräldrar flyktingar, ochbiståsina Isett
Åtminstone fyraför defanns uttalat depatosett svaga. av sex

förbinder medflyktinggömmarna kristna sittsin tro engage-
Ävenkristen.betecknar barasigDäremot en vegan sommang.

vad gällerför kan drag upp-veganerna man se gemensamma
föräldrar betonatuttryckligen derasväxtmiljön. Ett säger attpar

hänsyn till andra. Socialgrupps-det viktigtäratt att ta
docktillhörigheten inomvarierar grupperna.

erfaren-kandet gällerNär veganerna man ana gemensamma
miljömedvetandet och skolans samhälls-heter det ökandeav

judeförföljelserna.det gällerundervisning, inte minst när
ha slags media-kan ocksåVeganerna sägas ett gemensam

blandflera demerfarenhet TV-programnämner annatomav-
djurtransporter.

mellan de bådafinns uppenbara likheterDet närgrupperna
med den grundengäller livshållning. Solidaritetendet ärsvage

flyktinggömmares tänka.för både och Densätt attveganers
ställningstaganden ochutgångspunkten för derasmoraliska

de fråganmycket tydlig. Kanskehandlingar ärär ett svar om
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etik och moral blivit Viktigare under 90-taletinte imen-
fall handlar radikaldessa det praktisk, vardaglig ochom en mer

kanske alla opinionsbildare tänktvariant inte sig närsom man
efterfrågat flykting-etik och moral. ochOmmer av veganer

del finns det då anledningintegömmare är svaret atten av -
och begrunda deras budskaplyssna moraliska

fallet med flyktinggömmarna det klart detI är att egna
rättfärdigasoch aktionerna med hänvisning tillengagemanget

mänskliga rättigheter. Djurrättsaktivisterna ocksåmotiverar
aktioner rättigheter. vill utvidgasina i rättig-Determer av

omfatta förheterna till också djuren. betraktar kampsinDeatt
för utvidgadetta ljuset kampen rättigheter historien,i iattav

avskaffandetoch drar paralleller till slaveriet, med-gärna av
borgarrättsrörelsen och kvinnorörelsen. deti USA Nu är
djurens befrias från förtryck.tur att

från flyktinggömmarna kanTill skillnad djurrättsaktivisterna
knappast appellera till allmänt accepterade principersägas om

jfroch rättigheter Rawls. djuren har sådanarättvisa Att
omfattanderättigheter uppfattning.inte så Menär ännu en

aktivisterna vill bidra till sprida denna uppfattning och deatt
ställningstaganden allatvingar sina omgivningen iattgenom- -

fall frågan kanske reflekterauppmärksamma och den. Attöver
behandlas uppfattaddjur ska väl torde däremot allmäntvara en

reflekterasvilket bland politiska kontroverserprincip, iannat
kring djurtransporter och djurhållning tid. djur-Försenare
rättsaktivisterna viktig peka djurskydds-strategiär att atten

faktiskt efterlevs.lagen erhållit brett politiskt stöd intesom- -
framtiden skiljer mellan de båda rörelserna.sigSynen

framtidsperspektiv.har tydligare linje med sinVeganerna Iett
efterlyserkritik det kapitalistiska de ekono-systemetav mer

misk demokrati och direktdemokrati. vill också haDe ett
mindre hierarkiskt samhälle Överlag. det totaltingetMen är
annorlunda samhälle skissas: det lättare stegvisär attsom
förändra samhället utifrån hur det faktiskt fungerar idag.
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Grundinställningen hos dettycks ärattveganerna vara en
lång förändra människors värderingar och livsstilar,attprocess

utvecklingen bättretill det härvidlag. Fler männi-gårattmen
från förtryck framtiden.skor kommer avstånd djur iatt ta av

Flyktinggömmarna framtids-uttrycker inte sätt ettsamma
fokuserarperspektiv. hög grad här och för lösaiDe att ennu

konkret det avseendet det gällersituation. inteI närmen-
metoderna kan de befriade vill depåminna veganerom som-

befinner forskningsinstitu-djur burar ellerjust sig isom nu
tioner.

Skillnaden perspektiv kan kanske förklarasi att personernaav
båda rörelserna tillhör olikai de ligger kanskegenerationer. Det

till hands för framtidenintressera sig 20närmare när äratt man
Samtidigt det slående hur liten viktår 50.än när är ärman

de intervjuade flyktinggömmarna fäster vidmajoriteten av
tanken med opinionsbildning och direktkontakt försökaatt

och för förändrapåverka politiker andra flykting-Sverigesatt
politik i stort.

Solidaritet i praktiken

har förts diskussion civiladetDet i Sverigeårsenare en om
samhället och betydelsen detta begrepp och detta fenomen.av

kritisk ståndpunkt distinktionen mellan och civiltEn är att stat
samhälle kommer från tradition där kontrasten mellan dessaen

skarpare vad fallet de nordiskavarit länderna.varit i Statän som
civilt samhälle har uppfattatsoch till varandrai motsättning istå

USA."exempelvis Tyskland och

Visserligen kan dra skarp mellani Sverige inte gränsman en
och folkrörelsernacivilt samhälle, vilket de gamla ärstat

28 kritisk invändning riktar den begreppsligasig indelningenEn motannan
sådan. Ahrne förespråkar istället indelningGöran i1994, 1999 t.ex.som en

organisatoriska tillhörigheter och samhällssfärer.inte i
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från svenska poli-funnits öppenhet detexempel harDetpå. en
samhällets aktörerdet civilatiska sida inkorporerasystemets att

tala dedet ändå relevantderas ståndpunkter.och Men är att om
civila samhällets aktörer.rörelserna detprimärtsomnya

verk-djurrättsaktivisternasBåde flyktinggömmarnas och
orienterad lösningarpolitisksamhet -i meningenär mot av

med-rollensamhällsproblem och utförd i somav personer
partipolitisk eller alltidför skullborgare denutan att ensvara-

det politiskariktad Värt är närpoängtera attsystemet. attmot
offentligadet civila samhälletscivilt samhälletalar om avser

mellandessdimension privata, även gränsenän omsnarare
hos flykting-familjeliv och politik luckras inte minstupp,

del detoch djurrättsaktivisterna. Rörelserna ärgömmarna en av
det civila samhälletsHabermas omtalat1988 somsom

offentlighet.politiska
offentlighetens aktörerHabermas bör den politiskaEnligt

det Habermaspolitiskabelägm det intasystemet utan att
frågordebatteramed andra ord drivaska opinion,De1994.

låtaoch makthavareoch politiska partiersätta utan attpress
kraft medderas ochdessa. spontanitetisig uppgå Annars går -

förlorad. Offent-kommunikativa maktHabermas ord, deras -
väcka,roll tematiseralighetens inteär ersätta attatt staten utan

detfrågor problem sådantproblematisera ochoch sättett att
dem Habermasska kunna lösapolitiska 1996:359.systemet

riktaroffentligheten själv sigpolitiska siginteDen är utannog
beroende dessmakten ochoffentliga statligaden ärmot av-

beslutsfattande.
reflexiv funktion dettolkning, spela iRörelserna kan, i vår en

för därsamhället grundende pekar värden i ståratt mensom

Kritiken syftar avpolitisera samhälletförsvaret civilt samhälle till attatt av
dennasamhällsfrågorna träffar såledesfamilj och marknad lösa inteoch låta

offentlig-den politiskacivilsamhället. HabermasDen synsenaresyn
kommunikationsnäwerkheten 1996:360 överensstämmerautonomasom

sociala rörelser.också väl med hur ser
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praktiken fungerar. pekarinte saker kan och bordeDe - -
och till offentlig måldiskussion jfrnågotgöra uppmanar en

Melucci 1985.
kan också de undersökta rörelserna försökerMan säga att

traditionella frihet,värden jämlikhet, broderskap,omsätta -
demokratirättvisa, tid.-i innebär också be-Detta atten ny
breddas, till flykt frånmänniskor andra ländergreppen som

och till djurens rättigheter. denna värdebaserade kampI genere-
solidaritet.ras

kanske skulle beteckna solidaritet förNågon kampsom en
traditionella värden och hävda de båda rörelserna be-äratt
varande framåtblickande. dock radi-Veganernaän ärsnarare
kala. vill utvidga grundläggande rättigheter tillDe gälla ävenatt
djuren. kampsin naturlig fortsättningDe be-ser som en
frielsen slaven, kvinnan och den förtryckte.etniskt kanManav

de aktualiserar begreppet solidaritet samtidigt desäga att som-
praktiserar det. för arbetet och värderingarnaFormerna an-
knyter tydligt till kvinnorörelsen och antirasismen.

Flyktinggömmarna bygger kanske i högre gradännu än
personliga erfarenheter och direkta medmötenveganerna

individer de uppfattar behöva hjälp. talar plikt-Desom om
känsla, alla människors lika värde och alltid tagit partiatt man
för den makten. Ofta detta de lärt hem-något sigärmotsvage
ifrån. stod alltid Flera uttrycker de haft"Dörren öppen. att en

solidariskt"Sverige land, de blivitärtro att ett attmen
brutalt väckta den efterlyserde inte gammalMentron.ur en
eller traditionell solidaritet de önskar solidariteten som om--
fattar fler. vill både vidga solidaritetsbegreppet tillDe att om-
fatta fler borde kunnaSverige fler flyktingar ochta emot
fördjupa det avlägsna frånsig retoriken och stärkaattgenom
praktiken: klart det kostar", kan"Det väldigtDetär att vara
jobbigt ibland ha folk boende hemma hos sig".att

Flera deras föräldrar brukade betonasäger attav veganerna
respekten för allt levande hänsyn till andra präglade min
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uppfostran och uttrycker de redan tidigt kändeett par att
stark förempati djur for illa.som

Flyktinggömmarna och vill bägge fast olikaveganerna -
fördjupa och vidga begreppet solidaritet.sätt finnsDet-

således hos alla stark solidaritetenmött grund.troen som
Det solidaritet, förstainte i handär ska uppfattasen som som

politiskt slagord, uttrycks handling.i Intervjuper-ett utan som
inte politikernas förmåga och/eller viljatrorsonerna att

andra maktcentrum den ekonomiska makten ochutmana som
EU.

solidaritet fortfarandeAtt politiskt honnörsord till-är ett
fredsställer inte intervjupersonerna, eftersom bakom den politik

förs saker de inte känner igen". Taletsom ryms som om
solidaritet klingar falskt. Kritiken riktar främstsig mot
socialdemokratin. trodde"Jag Sverige solidarisktatt ettvar
land, saknar deJag gamla socialdemokraterna,säger sägeren.

det finns ocksåMen svepande kritiken annan. en mer mot
politikernas maktlöshet och undfallenhet inför den ekonomiska
makten.

nyliberaltUr perspektiv kan traditionell solidaritetett en ses
förlegat.något politiskaNär partier vill för-ävensom som

knippas med solidaritet dagi alltmer sig nyliberalnärmar en
praktik, tolkar intervjupersonernas mening solidaritet böratt

något existerar vardagen,i praktiskt resultatärvara som ettsom
handling detsig politiskt beslut ellerärav en vare ett ett-

beslut inte kött eller människa flykt.äta gömmaatt en
kanFrågan Sverige kontinentalsignärmarresas om en

situation där politik uppfattas maktkamp änsnarare som en
i nordisk tradition medel för praktisk solidaritet.som ett- -

30Politikens karaktär barainte empirisk ocksåär teoretisk fråga.en utan en
sociologin finnsInom skilda teoritraditioner. Medan Luhmannst ex

betraktarsystemteori politik med regeringsmakt, betraktarsom synonymt
Habermas politik kollektiv viljebildningsprocess, vilken sker såvälsom en
inom civilt samhälle.stat som
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politikenklyftan mellandärfall situationinnebär i såDetta en
ökar.civilsamhälletmedborgarna/och

reservoirpotentielltrörelserCivilsamhällets utgör aven--
hopp-detsjälvpåpekarflyktinggömmaresolidaritet. ärEn att

detframtida krigssituationeventuellfullt för iSverige atten
aktiverasvilken kansamhället,solidaritet imycketfinns så om

sjukvårdsdebattenocksåpekardet.kräversituationen Hon
människorblommar när att omsorgen omreageraruppsom

solidariskfolklig,mycketförurholkatssjukagamla och en-
politisktkanske intefrån människorreaktion ärannarssom

engagerade.
socialtden tillituppmärksammatharRobert 1996Putnam -
dessochaktivitetersocialamänniskorskapital- växer ursom

utveckling.demokratiskekonomiskför såvälbetydelse som
förtillgångaktivitetertillitsskapandeochSolidaritets- är en

stärkersamhälleciviltstarktsamhälle;såväl ettstat som
Även flykting-ochdjurrättsaktivisternasåtillvida staten. om

besluts-ochbeslutpolitiskakritiseraruttryckligengömmarna
och lagarmed beslutiblandochfattare tvärs menaragerar --
såvälstärkatillkan bidraverksamhetderas attatt

grundläggandevaktslårdemokratin. Devälfärdsstaten omsom
vilket kansolidaritet,verksamhetsinoch skaparvärden genom

ochåsikts-kollektivatill denbidrarvälfärdsstaten.stärka De
demokratin.stärkavilket kanreflexiviteten,ochviljebildningen

reflexionKommunikation och

medidentifiera sigheltharrörelseaktiva svårtMånga ettatt
föroviktigpolitikeninstitutionaliserade intedenparti. ärMen

har dagenspåpekat,Meluccistuderade aktivisterna. Somde
skapaförmåganiblandprocedurerochpolitiska institutioner att

för aktivisternaoundgängligadärförochregler,beslut och är
politiska partierbearbetaochpolitikerkontaktaAtt1992:85.
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iblandingår i strategierna handlingarna inteäven om stannar
vid detta. rörelsernas handlingsformerMen ligger enligt
Melucci före ochgång bortom politiken: "de ärsamma
förpolitis/ea därför de rotade vardagslivetsi erfarenheter,äratt
metapolitis/ea därför de politiska krafterna aldrig helt kanatt

dem" 1992:84.representera
politiskaDet har ibland hantera densvårtsystemet att typ av

politiskt i enskilda frågor och med begränsadengagemang Var-
aktighet dessa rörelser för. Enligtstår Melucci 1992:85som
har de traditionella politiska strukturerna svårigheter tolkaatt
uppkommande konflikter och lättrörliga,att representera
nätartade och synbart atomiserade krav. politiskaDe represen-

kan hoppasinte kunna de mobili-tanterna att representera
serande krafterna längre till förverkligandet det aktuellaän av
målet. Rörelserna kräver långt flexibla och provisoriskamer
former för representation vad det politiska idagän systemet
erbjuder.

rörelserna,De kan spela viktig funktion detnärnya som en
gäller peka problem och möjligheter, inte självklart deäratt
lämpligaste det gäller dem samhällslös-när omsättaatt som

jfrningar Habermas vilket heller362 inte deras1996: är-
syfte. Därtill de ibland för kompromisslösa. finns hellerär Det
ingen mekanism för politiskt ansvarsställande det civilaav
samhällets aktörer. innebärDet rörelser och det traditionellaatt
politiska fyller olika viktiga roller samhället.isystemet men

ochMen någonstans borde kommunikationennågot sätt
och reflexion kunna och stärkas.upprättasen gemensam
Melucci det finns behov publikaattmenar ett representa-av
tionssfärer där kan uttryck de krav och konflikterman ge

utvecklas i civila samhället. Han massmedier ochnämnersom
kunskapsproducerande institutioner universitet. Dessasom
offentliga kan rörelsernas aktörer möjlighet fram-rum ge att
träda och hördasig förlora speciallasingöra autonomi.utan att
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förfrågorna bli föremålkanaler skulle kunnasådanaGenom
politikformulerande uppgörelser rörelsens aktörerutan att

politiskaoch de traditionellainstitutionaliseras. Rörelserna
fackföreningar, skullerepresentationsformerna, ochpartiersom

roller formuleringensamverka spela olika ivisså avmen
hos de etableradepolitik. kräver beredskap institu-Detta en

andrasamhällsengagemang sigtionerna möta taratt ett som
former.uttryck och

för-takt med ökade kunskaper,människor iFrågan är om
bristande tilltro till samhälleligasvagade traditioner, institu-

övergripande konsensus samhället alltavsaknad itioner, merav
folkrörelser ochutanför traditionella partierkommer att --

och politiska kamp.formulera etiskasin egen
förhastat dra slutsatsen hardet något gåttMen attattvore

tillochsociala rörelser organiserar signär tarautonomtsnett
kanskeicke-traditionella medel. Tvärtom måste protester av

funktiondetta och derasdetta slag organiseras ärsätt att -
det politiskamed Habermas ord "belägra" systemet utan att-

faktor detdå vitaliserandedet. Rörelserna kan iinta vara en
exempelvispolitiskademokratiska de partiernaOmsystemet. -

förför bjudalokal har beredskapnivå representanteratt-
förståelsentill dem kan det ökarörelser och lyssnadenna typ av

borde rörelsernasför vad händer samhället.i månI sammasom
förmedkunna till dialoginitiativ partierna attrepresentanter ta

politiska fungerarförståelse för hur detbättre systemeten
erbjuder.möjligheter till påverkan detoch vilka

såväl den ellerSamhället etablissemanget passiva tystasom-
med beredskap till civildessa rörelserimajoriteten möter-

ofta undanskjutnagrundläggande praktikenolydnad imen
krävandefrihet, jämlikhet och broderskapvärden i en ny,som

uppfattningar ochoch bevisform. Plötsligt krävs att
Gudsgrundlagen,det i partiprogrammet, i tioistårtror som

de mänskliga rättigheterna,bud, deklaration FN:sFN:s om
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Barnkonvention och Röda korsets grundprinciperi men som-
sällan behöva strid försig eller allvar.prövataman anser

framhåller spegeln. Vad duNågon ser

Författarpresentation

Niels Hebert frilansjournalist med inriktning kultur ochär mot
samhälle.

fil.Jacobsson dr sociologi och verksamKerstin i vid SCOREär
Stockholms för forskning offentlig sektor,centrum om
Stockholms universitet.
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inamed,il./l.i/ll/.däfilrliâi&#39;IlOl&#39;gEi.güi/,SGseral
möjligheter inlormeral sig CJClligliabulici och att om

çlieakagkring Deniokraiiiilrediiiiigeiilera
:kriilserire med Jebaltartikliar, seminarie-rásszéier,tillC

forskaranlelogier.inlagggoch

såväl passiva ellerSamhället etablissemanget den tystasom-
rörelser med beredskap till civilmajoriteten möter i dessa-

grundläggande praktiken ofta undanskjutnaolydnad imen
jämlikhet och broderskap i krävandevärden frihet, en ny,som

form.
påpåPlötsligt krävs uppfattningar och bevis att tror

på står i Gudsi grundlagen, i partiprogrammet, tiodet som
rättigheterna, FN:sbud, FNzsdeklaration de mänskligaom

Röda korsets grundprinciperBarnkonvention och i men som-
pâbehöva strid för eller pröva allvar.sällan sig taanserman

demokratiidealen. Kan-sociala rörelsernaDe utmanarnya
så metoderär mycket deras idéer derasdet inte somsom

våra hur aktivt med-föreställningar ettomprovocerar
borgarskap skall ut.se

medborgare gömmer flyk-den här skriften intervjuasI som
kämpar för djurens rätt. Vad ärtingar och medborgare som

drivertill aktionerna Och vad är detdet driver dem somsom
från aktivt medbor-bort de etablerade formerna fördem ett

garskap
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