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Välkommen till vårt tredje nummer!

1975 kom jag till Sverige från Uruguay. Landet var 
då liksom stora delar av Sydamerika lidande under 
militärdiktaturer. Jag var en så kallad kvotflykting. 
FN fördelade oss. Jag kunde lika gärna hamnat i 
Australien eller i Kanada. 

Jag tillhör dem som har anpassat sig bra i Europa, men 
jag känner också väl till de svårigheter som flyktingar 
ofta får genomgå, både då och nu. Splittrade familjer, 
oro för det som de som blir kvar i de länder som lider 
under diktatoriska regimer får genomgå.

I varje nummer av OIKURIREN tar vi upp ett tema som 
berör oss och som anknyter till vår verksamhet. Vi har 
tidigare fokuserat på ekologisk odling och ung konst. I 
detta nummer skriver vi om migration.

Landskrona är basen för OIKOS romska sektion. Där har 
vi bland annat bedrivit ett projekt för romsk hälsa. Våra 
samarbetspartners Crossroads och Hjälp Tiggare i Lund 
bedriver en föredömlig verksamhet, bland annat ett 
härbärge i Lund. 

Privata initiativ kan också bidra med mycket. Nita har 
öppnat sin dörr! Byggandet av kontakter och vänskaper 
mellan nyanlända och oss som bott här sedan länge är 
också viktigt.

Japan och Sverige är rika länder. Men varför tar Japan 
emot så få flyktingar jämfört med Sverige? Kiko 
analyserar.

Vi får inte heller glömma att invandrarlandet Sverige 
och hela Europa länge var utvandrarländer. Läs om 
Josephs och Carl-Gustavs mödosamma resor från gamla 
tider, berättade av deras barnbarn!

Jag önskar dig trevlig läsning!

OIKOS Community är intresserade av kontakt och 
samarbete med föreningar som delar vår vision om att:

•	 Stärka det civila samhället
•	 Främja kulturell mångfald samt att stödja intresset 

för naturen och urbana miljöfrågor
•	 Bidra till framväxten av nätverk, interkulturella 

projekt och icke-formellt lärande

Julio Saavedra Duarte
verksamhetschef
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Trädgårdsgillet i Landskrona
Landskronas årliga trädgårdsgille ägde rum den 5-6 

augusti vid Citadellet i Landskrona.

En tradition har blivit tävlingen “Den flottaste flotten”. Precis som 
i fjol deltog OIKOS. Och det går framåt. Förra året blev vi femma. I år 

blev vi tvåa. 

Konstnärlig ledare var Hebe Larrañaga, assisterad av Juan Velozo.

Skördefest i Lunds Stadspark
En annan årlig tradition som OIKOS Community 
deltar i är Skördefesten i Lunds Stadspark som äger 
rum varje år i september.

24-25 september ägde den rum i år.

Vill du delta i vår biodlingskurs?
Den startar den 25 oktober med en teoretisk del och 
fortsätter sedan under våren med en praktisk del när bina 
har kommit i gång.

Kontakta oss och anmäl dig till kursen!

Honung
Sugen på en välsmakande och 
närproducerad honung från Brunnshög i 
Lund eller Karlslund i Landskrona?

Kontakta oss om du vill köpa!

TeKulturen säljer OIKOS honung!
Välkommen till Lunds enda tehus med servering!

Vi har över 130 olika tesorter att välja mellan.

I butiken hittar du tesorter från ekologiska odlingar, klassiska teer och 
egna spännande blandningar. Komplettera dina teer med tillbehör som 
tar vara på teets aromer. Stort utbud av EKO-teer.

På TeKulturen erbjuder vi: Te i lösvikt, tekoppar, tekannor, 
marmelader och närproducerad honung.

Här kan du dricka afternoon tea med hembakade scones och bakverk.

Vill du lära dig mer om te? Teprovningar kan bokas till valfri kväll. För 
mer information kontakta Annica på TeKulturen.

Adress:
Slöjdgatan 13

227 36 Lund

Tel. 0733-64 77 55

info@tekulturen.se

Öppettider:  Tis-Fre , 14-18. Lör, 12-17

500g för 50:-

OIKOS flotte. Foto: Julio Saavedra Duarte

Skördefest i Stadsparken. Foto: Julio Saavedra Duarte
Biodlingskurs. Foto: Julio Saavedra Duarte

Aktuellt
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På OIKOS kontor i Lund träffar vi Oto Horwath, 
sedan i våras en av de drivande inom OIKOS romska 
sektion i Landskrona. Oto kom till Sverige 2010 
med sin familj som 17-åring. Han berättar om både 
glädjeämnen och svårigheter för honom, hans familj 
och hans romska vänner i det nya hemlandet.

En erfarenhet som han delar med många andra 
nyanlända är kulturkrockar och generationsklyftor. Den 
yngre generationen har, menar han, i regel lättare att 
finna sig till rätta här är den äldre. Inte minst gäller detta 
flickornas roll. Bland de äldre är synen på könsrollerna 
ofta konservativ.

Flickorna förväntas i många familjer vara hemma, städa 
och laga mat till den dag de skall gifta sig. Förståelsen 
för att många av dem vill utbilda sig, umgås med 
andra ungdomar och leva på ett mer ”svenskt” vis 
är låg. Samtidigt ser Oto också bra saker med den 

familjesammanhållning som finns inom de romska 
kretsarna och inte alltid i samma grad utanför dem.

Romska Sektionen drog i gång 2014. Initiativet växte 
fram i samarbete med folkhögskolor som Albins 
folkhögskola i Landskrona och Kvarnby folkhögskola 
i Malmö. Där erbjöds kurser som var skräddarsydda 
för nyanlända romers – och andra nyanländas - 
behov, bland annat så kallade Studiemotiverande 
folkhögskolekurser (SMF).

Romska Sektionen ser det som en av sina 
huvuduppgifter att stödja och uppmuntra romska 
barns och ungdomars skolgång. Härigenom kan den 
kulturella isolering, som annars kan hota, motverkas. 
OIKOS bidrar till att skapa nätverk i egna lokaler, på 
skolor och mellan ungdomarna och framtida möjliga 
arbetsgivare.

Romska Sektitonen i Landskrona. Foto: Julio Saavedra Duarte

Oto och Eva. Foto: Julio Saavedra Duarte

Text: Fredrik Danelius & Eva Eriksson
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Ett särskilt projekt som OIKOS har drivit med stöd 
från Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor 
(MUFC) är Romano Sastimo, som betyder Romsk hälsa. 
Bakgrunden är att romer har diskriminerats på många 
sätt under hundratals år. Det gäller t.ex. boende, 
utbildning, och arbete och det pågår än idag. Detta har 
lett till att romers livslängd idag är cirka 10 år kortare än 
den svenska genomsnittsbefolkningens.

Utbredd oro för att inte kunna betala hyran, att 
inte kunna genomföra grundutbildningen, att 
aldrig få ett jobb, att släktingar dör i förtid gör 
att man utvecklar egna överlevnadsstrategier. 
Det handlar om att lugna nerverna. Rökning och 
medicinmissbruk är vanligt.

Barnen, som man älskar över allt, skall hållas glada, ofta 
med godis. Kvinnorna söker sin roll på hemmaplan 
och går in för daglig storstädning. Många män har 
kapitulerat.

Ett gott tecken ses dock hos 
barn och ungdomar. 
De tror på en annan 
framtid.

Inom 
projektet 
bildades 
en matgrupp 
där man provlagade 
romsk och även svensk 
mat med målet att göra recepten 
mer hälsosamma. En barngrupp 
fokuserade på fysisk aktivitet och hade även 
samtal om mat, särskilt godis. Tjejgruppen bedrev 
blandade aktiviteter, ofta fysiska och diskuterade 
hälsa kopplat till livsvillkor och möjligheter. Även 
blandade mer allmänt inriktade grupper bildades.

Verksamheten inom OIKOS romska sektion fortsätter. 

Projektet Romano Sastimo är dock nu avslutat: Några 
slutsatser kan dras. Många romer har relativt svårt 
att ta till sig nya maträtter, men i projektet testades 

både nya rätter och förändrade 
traditionella romska recept. 
Rökning är tyvärr en utbredd 
vana. Många samtal ägnades 
åt rökningens faror.

Skolbarnen är positiva 
till det som de lär sig i 

skolan och har också 
fått lust att pröva 

många idrotter. 
Och de älskar 
skolmaten! Det 
största hotet mot 
dem är godis, 

som välvilliga 
föräldrar öser 
över dem. 
Det är tyvärr 
vanligt att 
romska barn 
har mycket 
dåliga 
mjölktänder. 
En viktig 
uppgift vore 
att övertyga 

föräldrar 
om vikten 

av att barn lär 
sig sköta sina 
tänder.

Brödbak i Landskrona. Foto: Julio Saavedra Duarte

Romsk nationaldag i Stockholm. Foto: Okänd

Patricia Ciurion. Foto: Julio Saavedra Duarte
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Varje dag i snart fyra år har jag 
passerat centralstationen i 

Lund. Som ingen Lundabo 
väl har missat så har vi 
haft flera spelmän som 
har spelat där på senare 
år, dels i tunneln som 

går under spåren, dels på 
bron som går över dem på 

stationens norra del.

En dag i somras gick jag fram till en av dem. Jag 
uttryckte min beundran för hans virtuosa spel 
och nämnde att också jag sysslar en del med 
musik. Han berättade att han heter Gheorghe 
och kommer från Rumänien. Jag berättade att 
jag är verksam vid OIKOS Community och att 
nästa numret av vår tidning kommer att ha 
migration som tema. Skulle han kunna tänka sig 
att ställa upp för en intervju? Det ville han gärna. 

Några veckor senare träffades vi på 
Stadsbibliotekets uteservering. Med oss 
som översättare var också Joakim Månsson 
Bengtsson, ordförande i föreningen Hjälp 
Tiggare i Lund.

Gherorghe berättade att han kommer från en 
stad i östra Rumänien som heter Buzau. Livet 
där är mycket hårt. Fattigdomen är utbredd på 
ett sätt som vi har svårt att föreställa oss i vår 
välmående del av Europa. Därför har många 
sökt sig utomlands för att få ihop pengar till sig 
själva och sina familjer.

Många har hamnat i Sverige. Gheorghe var först 
två månader i Danmark, men hade svårt att 
finna sig till rätta där och sökte sig vidare. Han 
menar att han i stort sett blir väl bemött här, 
även om hans liv här är långtifrån lätt.

Nu har han i alla fall möjlighet att skicka hem 
lite pengar till sin familj, något som gör deras liv 
aningen mindre svårt. Hans stora dröm är att få 
hit familjen, så att hans barn kan gå i skola och 
skapa sig en framtid, något som knappast är 
möjligt i Rumänien.

Gheorghe
Text: Patrik Svensson

Gheorghe och hans fru Magdalena söker jobb och bostad 
och vill gärna bli kontaktade om det dyker upp sådana 
möjligheter. Ring dem i så fall
på följande telefonnummer:

Spelmannen

0734 - 99 50 79
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“Öppna era hjärtan!” Fredrik Reinfeldts klassiska 
fras blev en symbol för en svensk generös 
flyktingpolitik. Mycket har hänt sedan dess. Men 
en som inte bara har öppnat sitt hjärta utan också 
sin dörr är Nita Lorimer. När barnen har flyttat ut 
och rum blivit lediga så har hon upplåtit sitt hem på 
Djingis Khan i Lund till två EU-vänner.

Vi slår oss ner vid Nitas köksbord. Hur började du? 
frågar jag. “Jag såg att de bodde i en bil. Ingen människa 
ska behöva bo i en bil!”, säger Nita bestämt.”Vi måste 
vara solidariska!”. De två vännerna som är ett par har nu 
bott hos Nita till och från i snart två år.

Kvinnan som ofta sitter utanför den lokala ICA-butiken 
har blivit en profil på områden. Många har anlitat henne 
för städjobb. Insamlingar har gjorts för att hjälpa parets 
familj i Rumänien. Mannen blev något av en lokal hjälte 
när ett barn var bortsprunget och han var den som 
hittade det.

Som veteran i Lunds föreningsliv får Nita ibland höra 
att hon är en “formalist”. “Jag är en föreningsmänniska 
och tycker det är viktigt att man håller på ordning och 
stadgar”. säger Nita. 

Andra kallar henne “anarkist”.”Något som gör mig arg är 
byråkratin. Ibland måste man gå vid sidan av systemet 
för att få något gjort.”

Nita berättar om de Moment 22-turerna som också 
nyanlända får gå igenom hos svenska myndigheter 
och företag. Potentiella arbetsgivare som hänvisar till 
bankerna. Bankerna som hänvisar till Skatteverket. Och 
vice versa. Utan de fyra sista siffrorna i personnumret är 
du ingenting; du har inga rättigheter.

“Vi behöver en handbok”, skriven också på deras språk, 
manar Stefan Olsson, mikrobiolog, aktivist och Nitas 
partner och framhåller initiativ i Ängelholms kommun 
som ett föredöme. Där har aktivisterna sammanställt en 
sådan handbok.

Nita öppnar dörren

Vid Nitas köksbord. Foto: Ingemar Carlsson

Nita öppnar dörren. Foto: Ingemar Carlsson

Text: Fredrik Danelius



8

”Spelar ni kubb i Afghanistan?” ”Nej” skrattar 
Hussein, ”men här gör jag det.”

Det är träff i Stadsparken, arrangerad av föreningen 
Refugees Lund. Under sommaren har föreningen 
ordnat flera träffar. Tanken har varit att flyktingar 
och svenskar skall träffas under avslappnade 
former. Denna gång är det grillning och kubb som 
står på programmet.

Hussein är 18 år. Han kom till Sverige för två år sedan. 
Tillvaron i det krigshärjade Afghanistan var outhärdlig 
och ofta rent livsfarligt. Han tog sig till Iran, men kunde 
inte stanna där. Efter många vedermödor är han nu i 
Sverige och ser fram emot en framtid här. Här vill han 
utbilda sig. Han siktar på att bli dataingenjör.

Hussein tycker att han har blivit väl emottagen i 
Sverige. Visst har han upplevt rasism, men inte i någon 

Kubb i Stadsparken
med föreningen Flyktingar Lund

Hussein. Foto: Petter Ellgård

Inbjudan till grillning och kubb med Flyktingar Lund. Foto: Petter Ellgård

Text: Fredrik Danelius
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större utsträckning. Dock har han haft svårt att hitta 
svenska vänner, utan umgås mest med ungdomar med 
liknande ursprung. Genom deltagande i aktiviteterna 
inom Refugees Lund hoppas han på ändring.
Föreningen Refugees Lund är ett initiativ från St. 
Thomas katolska församling i Lund. 

Församlingsmedlemmen Ivette Arroyo som själv har en 
utländsk bakgrund (hon kommer från Ecuador) leder 
projektet. ”Vi arbetar på bred front”, berättar Yvette. ”Vi 
samlar in kläder, både till behövande nyanlända här i 
Lund och till behövande i andra länder. Vi samarbetar 
med andra organisationer som delar vår värdegrund”.

På träffen i Stadsparken är vi ungefär 20 personer, cirka 
hälften flyktingar, hälften svenskar. Bland svenskarna 
hittar vi 11-åriga Megan som imponerar med sina 
kunskaper och sitt engagemang. ”Vi har pratat mycket 
om dessa frågor i skolan, bland annat om UNHCR:s 
viktiga arbete”, berättar hon. ”När jag ser tiggare 
frysa utanför affärer så måste jag reagera. Mänskliga 
rättigheter borde vara något självklart, men är det 
tyvärr inte”.

Yvette Arroyo. Foto: Petter Ellgård Megan och Tellus. Foto: Petter Ellgård

Kubbspel i det gröna. Foto: Petter Ellgård

Två medlemmar besöker bordet med grilltillbehör. Foto: Petter Ellgård
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”Sannerligen, vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina 
bröder, det har ni gjort för mig”. 

När vi träffar Per Eriksson, 
ordförande i paraplyorganisationen 
Crossroads i Lund, citerar han 
Jesu ord såsom återgivna i 
Matteusevangeliet 25:40. Även för 
en agnostiker som undertecknad 
känns dessa ord omedelbart 
träffande med tanke på dagens 
situation där många människor 
tvingas fly från sina länder på 
grund av krig och fattigdom.

Per Eriksson är professor i 
signalbehandling och var 2009-2014 rektor vid 
Lunds universitet. Han är engagerad Pingstvän och 
ordförande i Crossroads, en paraplyorganisation för 
sammanslutningar som vill främja insatser för utsatta 
EU-medborgare och ta till vara dessas rättigheter.

Crossroads bildades den 15 januari 2015 av Lunds 
kristna råd. Medlemsorganisationer är ett tiotal kristna 
församlingar i staden, men också religiöst oberoende 
grupper inom universitetssamhället och den ideella 
föreningen Hjälp Tiggare i Lund.

I Lund befinner sig idag cirka 60-80 romer som kommit 
hit de senaste åren. Liksom i övriga delar av landet 
(och andra delar av Europa) har de fått ett blandat 
bemötande. Vissa, såsom Per Eriksson, har reagerat med 
empati medan andra har reagerat negativt. En del har 
ropat på tiggeriförbud, Ett sådant har införts i Danmark 
och i vissa kommuner i Norge. Ungern har Europas 
hårdaste lagstiftning. Där är inte bara tiggeri utan också 
hemlöshet kriminaliserat. I flera europeiska länder är 
rättsläget oklart.

I en debattartikel nyligen i Svenska 
Dagbladet (20 augusti 2016) vände sig Per 
Eriksson och professorskollegan Hans Swärd 
bestämt emot ett svenskt tiggeriförbud. 
Det går inte att lagstifta bort fattigdom, 
menar de. I stället borde vi lära av svensk 
historia: ”Vad som fick bort tiggarna 
från svenska gator i början av 1900-talet 
var inte de gamla tiggeriförbuden eller 
lösdriveriförordningarna som vi hade 
haft sedan lång tid. Det var brottet med 
gamla förbudslagar i kombination med 
utbyggnaden av en generell socialpolitik 
som fick bort tiggeriet.”

Men hur skall detta då ske? Och var? I 
Sverige? I Rumänien? På EU-nivå? Att få ihop 

ett fungerande solidariskt system inom migrations- och 
flyktingpolitiken inom EU går oerhört trögt. Per Eriksson 
menar att inget av detta skall utesluta det andra. De 
romer som kommer hit skall behandlas med respekt. 
Samtidigt bör vi göra vad vi kan för att hjälpa dem 
och andra fattiga rumäner på plats. ”Värdighet här! 
Förändring där!” är den paroll han vill framhålla som en 
ledstjärna.

Detta är precis det synsätt som präglar Crossroads 
och samarbetsorganisationen Hjälp Tiggare i Lund. 
Föreningarna bedriver verksamhet både i Lund och 
i Rumänien. De har startat ett projekt i stadsdelen 
Maxenu i staden Buzau i östra Rumänien. Joakim 
Månsson Bengtsson, ordförande i Hjälp Tiggare i Lund, 
liksom Per Eriksson, har varit på plats.

Här försöker man bland annat hjälpa invånarna med att 
få fungerande skolgång och fritidsaktiviteter för barnen. 
Två barngrupper med 20 barn i varje har bildats.

Här i Lund har Hjälp Tiggare i Lund framför allt 
uppmärksammats för härbärget, ett boende för romer 

Text: Fredrik Danelius

Crossroads och
Hjälp Tiggare i Lund

Per Eriksson.
Foto: Petter Ellgård
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som tagit sig till Lund 
som man bedriver i 
samarbete med Smålands 
nation. En eldsjäl här är 
Madelaine Wahlström 
som är huvudansvarig. Vi 
träffar henne och Joakim 
Månsson Bengtsson på 
härbärget tillsammans 
med tre boende, Silviu 
Odubesco 
och det 
gifta paret 
Anton och 
Ekaterina 
Visan. På 

härbärget finns plats för cirka 20 romer.

Madelaine och Joakim berättar om 
bakgrunden till Hjälp Tiggare i Lund och 
härbärget. ”När jag började snubbla över 
tiggare på gatorna och när jag märkte 
att många av dem sov ute eller i bilar, 
reagerade jag” berättar Madelaine. ”Ingen 
människa ska behöva leva så!” Hon 

började prata med Pilar, en tiggare som satt utanför 
Lidl. Genom Facebook-kontakter drog hon och Joakim 
i gång ett nätverk. ”Ingen människa kan göra allt, men 
alla kan göra något!” var tanken.

Anton och Ekaterina berättar att de har tre barn, två 
flickor och en pojke, som bor hos släktingar hemma i 
Maxenu i Rumänien. Men livet är mycket svårt där. Det 
finns inga jobb; det är mycket fattigt; skolorna fungerar 
inte. ”Vi vill åka tillbaka och ta hand om våra barn. Men 

vi behöver jobb för att försörja dem. Antingen här 
eller där”. Vad tänker de sig för slags jobb? ”Byggjobb!” 
säger Anton. ”Jag vet hur man bygger hus, hur man 
lägger golv och reser väggar. Men det är svårt. Jag har 
bara hittat deltidsjobb”. ”Jag kan jobba med allt som 
kvinnor kan; städa, laga mat och ta hand om barn” 
tillägger Ekaterina. Yrkespreferenser som kanske kan 
få en svensk feminist att sätta kaffet i vrångstrupen; 
könsrollerna är mycket traditionella bland romer.

Silviu är pessimistisk om framtiden 
i Rumänien: ”Våra politiker är riktigt 
dåliga. De hjälper oss nästan inte alls. 
Det är så korrumperat. Utan kontakter 
kommer man ingenstans.” ”Nyligen 
fick vi en tysk president. Många tycker 
det är konstigt, men det kanske är 
bra.” Det var vid presidentvalet 2014 
som Klaus Ioannis, tillhörig den lilla 
tyska minoriteten i landet (0,2 % av 
befolkningen) och protestant i ett 
övervägande katolskt land, valdes till 
president till mångas förvåning.

Madelaine Wahlström.
Foto: Petter Ellgård

Silviu Odubesco samt paret Ekaterina och Anton Visan. Foto: Petter Ellgård

Joakim Månsson Bengtsson.
Foto: Petter Ellgård

Efter sommaren närmar sig nu en kall höst och vinter!

Vi har tillgång till ett antal husvagnar men saknar plats att ställa  
upp dem på.

Har du en tomt med plats för en husvagn för ett par EU-vänner 
inför vintern?

Då vore vi oerhört tacksamma om du
hörde av dig till:

styrelsen.hjalptiggareilund@gmail.com
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Idag handlar Europa om invandring. Folk från 
Mellanöstern och Afrika söker sig från krig, 
förföljelse och fattigdom. Så har det inte alltid varit. 
För 100-150 år sedan handlade Europa 
om utvandring. 

Folk flydde från svält, 
krig, politisk och 
religiös förföljelse 
eller helt enkelt 
för att söka ett 
bättre liv. Många 
utvandrade 
till Amerika, 
möjligheternas 
land. Min 
farfar, Joseph 
Vondruska, var en 
av dem.

Joseph föddes i 
Linz, Österrike, 1920. 
Familjen bodde i Steyr, en 
by i trakterna. Hans föräldrar 
utvandrade till USA 1921 medan han 
blev kvar hos släktingar. Tanken var att Joseph skulle 
ansluta sig 1922 med sin faster, men de blev nekade 
visum. Fastern tog det djärva greppet att skicka över 
Joseph med ett ungt par som hon inte ens kände. 
Efter en tid på Ellis Island återförenades han med 
sina föräldrar. Fem år senare blev han amerikansk 
medborgare.

Under 1930-talet flyttade han och hans mor flera 
gånger fram och tillbaka mellan USA och Österrike. 

Efter att ha tagit studenten i Österrike bestämde sig 
Joseph för att bosätta sig i USA en gång för alla för att 
leva med sin far.

Detta beslut kom i sista minuten. 
Ett par månader senare skulle 

den civila båttrafiken 
mellan Europa och USA 

stängas på grund av 
det uppseglande 

Andra Världskriget. 

Den 12 mars 
1938 tågade 
Hitlers trupper 
in i Österrike 
och genomförde 

Anschluss 
(anslutning), 

vilket innebar att 
Österrike blev en del av 

Nazityskland. 

I USA under Andra Världskriget 
behövde regeringen folk som 

behärskade både tyska och engelska flytande. Efter 
rigorösa säkerhetskontroller fick Joseph arbete som 
översättare och tolk. Parallellt med detta förkovrade sig 
Joseph i sin kärlek till musik och konst. När kriget tog 
slut fick han arbete som grafisk formgivare.

Han bosatte sig med sin fru Barbara i Ohio, där han dog 
2002, 82, år gammal. In i det sista höll han fast vid sin 
kärlek till konst och musik, tecknade och spelade.

Text: Joseph Vondruska III. Översättning: Fredrik Danelius.

Josephs utvandring

Joe Vondruska den äldre och den yngre.  Foto: Terri Hodgeman
Familjen Vondruska 1920-tal i Österrike. Lille Joe längst t.h. Foto: Archives of First 

Baptist Church, Dayton, Ohio

Familjen Vondruska Österrike 20-tal. Joe som bebis i mammas knä t.v. Foto: Foto: Archives of First Baptist Church, D
ayton, O

hio
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Förra året tog Japan officiellt emot 106 flyktingar. 
Medan en femtedel av Sveriges innevånare är av 
utländskt ursprung, är det utländska invånarantalet 
i Japan 1,7 procent, detta bland 120 miljoner 
människor. Åttio procent av dem härstammar från 
asiatiska länder. Varför är Japan så homogent?

Till att börja med accepterar Japan få invandrare 
och flyktingar, medan Sverige historiskt sett har 
en erfarenhet av att öppna sina gränser. Den 
svenska erfarenheten underlättar en utveckling av 
integrationspolicyn, vilket stärker möjligheten att 
acceptera fler. Med andra ord, Japan har mindre 
erfarenhet, vilket kan bli ett hinder för acceptans av 
utlandsfödda personer.

Japan skulle kunna kallas ett “stängt land”, vilket stärker 
utvecklingen av landets egna unika kultur. Den främsta 
anledningen är Japans geografiska läge. Japan är en 
ö-nation omgiven av hav, emedan Sverige är en del av 
en kontinent. Det har fysiskt varit svårt att flytta från 
andra områden till Japan.

Det faktum att Japan hade en tillräcklig befolkning 
under perioden av ekonomisk tillväxt kan också förklara 
landets homogenitet. Det var under tiden för den 

industriella expansionen efter 
andra världskriget då Sverige 
mottog en stor grupp av 
immigranter.  

Behovet av önskade outbildade arbetare bidrog till 
invandringen från nordiska och västeuropeiska länder. 
Samtidigt fick Japan, på grund av den stora “baby 
boomen” efter kriget, den behövda arbetskraften.

Hursomhelst visar Japan nu tecken på förändring. 
Andelen medborgare 65 år och äldre i Japan utgör nu 
25%, vilket gör landet känt som “världens äldsta och 
snabbast åldrande samhälle”. För att hålla igång den 
ekonomiska tillväxten har Japan minskat visumkraven 
för utländska arbetare. Men ändå är landet försiktigt när 
det gäller flyktingar, eftersom människor är oroade över 
integration.

Humanitära skäl sätter press på den japanska attityden 
mot invandrare. Man kan inte bortse från sitt ansvar 
för att hjälpa flyktingar. Faktiskt har den japanska 
regeringen nyligen förklarat att de kommer att 
acceptera 150 syrier som utbytesstudenter. Även om 
det kan vara ett litet bidrag utifrån Sveriges perspektiv 
är det ett stort framsteg för Japan. 

Det kan vara dags för Japan att 
titta noga på vad som händer 
i världen och ompröva sin 
hållning inför invandrare.

Text: Kiko Asakawa. Översättning: Annyca Hagberg.

Varför accepterar Japan så få flyktingar?

Porträtt av flyktingar i Japan. Från vänster; Faruha med son från Syrien, Mehmets tre döttrar som är kurder och Massanba från Kongo. Foto: Japan Association for Refugees.

En jämförelse med Sverige
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Det är en mycket rörlig tid vi lever i. Folk reser som 
aldrig förr. Inte alltid av angenäma orsaker, många 
är på flykt ifrån sina krigshärjade hemländer eller 
bara söker större möjligheter till lukrativ utdelning 
för sin utbildning eftersom deras ursprungsland är 
genomkorrumperat. 

För gemene man har resandet tagit rejäl fart p g a 
ökade möjligheter till billiga flygbiljetter vilket i sin tur 
är relaterat till den kraftiga förenklingen vid val mellan 
bolag som datarevolutionen inneburit. Allt det där är 
så självklart idag att det måhända skulle vara nyttigt att 
ta en titt i backspegeln och se vad en vanlig människa 
hade för möjligheter att vidga sina vyer för inte allt för 
längesedan.

Rört på sig har folk alltid gjort, man kan bara fantisera 
om folkförflyttningarna på Alexander den stores eller 
Djingis Khans tid och vad dessa krigståg innebar 
beträffande uppblandning av folkslag. Men i lilla 
Svea rike som inte varit insyltat i något krig på 200 år 
var rörligheten desto mindre. Faktum är att cykelns 
genomslag innebar en markant minskning av inavel i 
byarna. Och det är inte så värst länge sedan skåningar 
skröt om att de varit i Stockholm.

Men om man nu inte hade lust att ta värvning i 
främlingslegionen och hade ont om pengar, vad 
fanns det då för möjligheter? Ja, man kunde faktiskt 
ta värvning i en helt annan sorts armé. Vi ska här få 
följa Carl-Gustav Hagberg. Han föddes i Östergötland 
anno 1862 och var en helt vanlig bondson med en 
äventyrslusta som fick stora konsekvenser icke allena 
för honom själv utan också för hans syskon och 
efterkommande.

Carl-Gustav var djupt troende och kom tidigt i 
kontakt med kyrkan. Hans genuina människokärlek 
och självuppoffrande arbetsförmåga gjorde honom 
till en eftertraktad medarbetare i socknen. Känd 
för sin givmildhet och empatiska förmåga blev han 
oerhört populär i församlingen. Men som den rastlösa 
äventyrare han var började västen snart kännas för 
trång. Via sitt ständiga bokslukande hyste han stora 
kunskaper om omvärldens kulturer och ivrig att rent 
fysiskt få uppleva främmande länder började han 
undersöka vilka möjligheter som stod till buds.

Pengar var ett stort problem för en fattig bondson och 
hur bär man sig åt för att finansiera en resa om man 
inte själv kan det? Jo, man kunde t ex bli missionär. Den 
kristna kyrkan lade ner en hel del krut på att expandera 

i länder där andra religioner dominerade och det 
krävdes inte några större meriter för att komma i fråga 
för en missionärstjänstgöring. I princip kunde vem som 
helst med en kristen tro bli utsänd för att förkunna Jesu
budskap. Carl-Gustav hamnade således på detta sätt 
i Indien 1892. Hans första missionärsuppdrag fick 
dessvärre avbrytas eftersom han drabbats av malaria. 

Efter hemkomsten till Sverige med efterföljande 
konvalescens blev han strängt avrådd av läkare att 
återvända till Indien, något som han övervägde att 
lyda. Men lusten att missionera och återse landet 
segrade. Således begav han sig 22 november 1894 
till Göteborg för att kl 12 avresa till London med 
ångfartyget “Torsten”. Målet var “The Salvation Army”, 
alltså frälsningsarmen som var uppdragsgivare och 
finansiär av resan. Efter att ha avlagt ett antal visiter 
i arméns lokaler bl a Congress hall och en nyöppnad 
kyrka på Marc street och hållt utomhusgudstjänster och 
en Indisk demonstration i Chiswick tillsammans med 
major Bullard var det dags att ta farväl av vännerna 
i Grecian theatre. Carl-Gustav gick tillsammans med 
sin missionärskollega japanen Eshejime ombord på 
fartyget “Orotava” i Tilbury för att resa till Ceylon.

Eshejime skulle studera missionsarbetet i Indien 
för att sedan fortsätta till Japan och kämpa Herrens 
strider. Orotava var en ångbåt byggd 1889 och 
trafikerade sträckan Liverpool-Australien, so far so 
good. Men bekymret var att missionärerna tilldelades 
3:djeklassbilljetter vilket skapade rysningar hos Carl-
Gustav som ofta hört beskrivningar på en sådan resas 
obehag och besvärligheter. Hans farhågor skulle med 
besked visa sig vara befogade. Han och Eshejime skulle 
dela en sk “Two-birth-cabin”, ett kyffe så trångt att man 
fick gå in en i taget. Men dom 
var ändå tacksamma då 
alternativet “Open births 
erbjöd föga skydd mot 
stölder och oegentligheter 
om nätterna.

Så var det dags för den 
första måltiden. Var och en 
måste ta med sig tallrik, kniv 
och gaffel som man själv fick 
diska. Vatten serverades 
inte utan man fick 
släcka sin törst 
vid en kran i en 
undanskymd 
del av fartyget. 

Missionären: Resan till Indien
Text: Jonas Bredford. Tack till Annyca Hagberg
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Utspisningen var en ren huggsexa där folk armbågade 
sig fram till en tunn rätt kallad “soup”. Därefter dök det 
upp en kittel oskalad potatis. När denna var uppäten 
serverades “Meat”. Lindrigt välmående lämnade de 
sedan bespisningen.

Efter avsegling spenderades några timmar på däck där 
Carl-Gustav lärde känna D:r Carnot, en pensionerad 
militär som vid 70 års ålder ämnade slå sig ner på Nya 
Zeeland som jordbrukare. Han var frälst och erbjöd sig 
att hjälpa till med de bönemöten Carl-Gustav hade för 
avsikt att hålla ombord.

Nu ringde en klocka: dags för “Tea”. dom ilade 
ned för de långa mörka trapporna till den 
ännu mörkare undervattensvåningen 
som endast upplystes med några 
dunkla lampor. En bläckburk med 
bröd blev framburen. Under stoj 
och skrän rusade en mängd 
halvstora pojkar fram och 
vips var hinken tom. Scenen 
upprepades och p g a att 
Carl-Gustav var beredd och 
använde sig av sin i Indien 
förvärvade skicklighet 
blev han även denna gång 
utan. Då stack Eshejime till 
honom en bulle varvid han 
tackade Gud för denna vän.

Den första dagen var 
tämligen lugn men vid 
ankomsten till Biscayaviken 
började havet bli oroligt. 
Strax började fartyget vräka 
förfärligt, vinden pep och 
tjöt i tacklen. Ett och annat 
nödrop hördes och snart hade 
alla lämnat däck och begivit 
sig ner emedan vattnet överöste 
däck. Morgonen därpå möttes de 
vid matbordet av människor bleka i 
ansiktet av sjösjuka. 

Till middag serverades en blodig stek som ingen 
åt av. Då det var söndag serverades engelsk pudding 
till efterrätt och Carl-Gustav ämnade i alla fall försöka få 
ner lite av denna föda. Men han hann inte börja förrän 
en medpassagerare spydde ner hans tallrik. 

Med oförättat ärende gick han och lade sig i kojen 
tacksam över att han i alla fall inte var sjösjuk. På kvällen 
höll missionärerna så sitt första möte ombord. Detta 
orsakade missnöje hos ett lägre fartygsbefäl som 
uppenbarligen icke var förtjust i kristendom, något som 
Carl-Gustav och D:r Carnot ignorerade då fler och fler 
passagerare deltog. Ryktet om dessa möten nådde även 

2:dra klass varvid även dessa tillskyndade.

Man anlände nu till Gibraltar. genast omringades 
fartyget av småbåtar fulla med månglare av frukt, tvål, 
tobak, luktvatten, silkesnäsdukar m m. Carl-Gustav 
hyste ingen önskan att ta sig i land då han vid tidigare 
besök skådat allt sevärt där. Efter 7 timmars uppehåll 
bar det så iväg mot nästa anhalt vilket var Neapel.

Bönemötena ombord började nu ge resultat: en av 
officerarna tog Carl-Gustav i hand och förde honom 
till sin hytt och sade: Jag tackar Gud att han fört er och 
er vän ombord. En annan äldre herre bekände: Mitt 

hjärta är fullt som ett ägg! Aftonen var fridfull 
över Medelhavet och hundratals röster från 

3:djeklassens däck sjöng tillsammans: 
“Rädda de döende, hjälp de elända” till 

Carl-Gustavs förtjusning eftersom 
det ju var ändamålet med hans 

resa. Det verkade finnas ett 
outtömligt behov av själavård 

hos passagerarna.

Nu tilltog ovädret igen, 
båten kastades omkring 
som en boll på de väldiga 
vågorna, enorma mängder 
vatten sköljde över däck 
och slungade människor 
mot relingen och en hel del 
porslin slogs isönder. Efter 
2 dygn lugnade det ner 
sig men båten var full av 
sjuka människor, inte minst 
barn som for illa när deras 

hjälplösa föräldrar inte kunde 
ta hand om dem.

Den 8 december började så 
Vesuvius synas vid horisonten. 

Vulkanen hälsade välkommen 
med en eldkvast som upplyste 

den dimmiga luften där uppe. För 2 
shilling åkte Carl-Gustav med en liten båt 

i land och begav sig iväg på en promenad 
i staden. Efter att ha gått vilse i flera timmar 

hittade han till slut hamnen och efter ekonomiska 
överläggningar med rorgängaren kom han äntligen på 
däck halv 12 på natten.

Klockan 9 nästa morgon blev “Orotava” bestormad 
av sångare och musikanter, tiggare såväl som envisa 
vägvisare under flera timmar. 9 kr var priset för en 
ledsagare över Neapels såväl som Pompeji sevärdheter. 
Carl-Gustav som i sin ägo hade en gammal engelsk 
karta beslutade emellertid att ta saken i egna händer. 
Klockan 10.37 satt han sålunda på tåget mot Pompej. 
Efter att ha betalat 2 francs blev han insläppt genom 
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den mångtusenåriga porten “Porta della marino” åtföljd 
av en polis. Han kände sig som genom ett trollslag 
förflyttad 1815 år tillbaka i tiden. Här stod samma hus 
på vilka Paulus fästat sina blickar, här fanns de gator 
på vilka apostlarna vandrat. År 79 efter Kristi födelse 
begravdes staden i aska som kastades upp ur kratern 
från Vesuvius trots att vulkanen ligger flera mil därifrån.

Staden i sig själv var så imponerande med sina 
magnifika hus och tempel att Carl-Gustav fick intrycket 
att kulturen i Italien stått på en mycket högre nivå än 
dom flesta andra samtida europeiska städer. Han var 
också övertygad om att det var på grund av invånarnas 
synder som staden förgicks och att den nu stod där 
som ett varnande exempel.

Väl ombord igen väntade lyckligtvis en mycket 
behagligare resa i frånvaro av oväder. Nu närmade 
sig Suezkanalen. Kl 4 på eftermiddagen 13 december 
gled båten in i Port Saids hamn. Passagerarna gav 
sig skyndsamt av ifrån båten för att undkomma den 
mindre behagliga kollastningen som förestod. Sedan 
man kommit i land och slagit sig igenom den värsta 
svärmen av maskulina skrikhalsar som icke ansåg det 
under sin värdighet att slita gästerna i kläderna och 
släpa in dem till sina butiker eller hålla upp sina saker 
för näsan och munnen så de måste lukta, smaka och 
köpa gick dom för att bese en ny moské som nyligen 
blivit invigd till Mohameds ära. Där fanns emellertid 
inte mer att beskåda än Mohameds svärd, krona och 
en gammal klädedräkt vilket lämnade intrycket att 
araberna inte höll sina tempel så heliga som deras 
trosbröder i Indien.

Då Carl-Gustav och Eshejime inte fann staden 
nämnvärt upphetsande beslöt de att medelst åsnor ta 
sig till närmsta by, av araberna kallad “Tararabom de 
aye”. Då priset var lågt bar det iväg i fyrsprång genom 
gatorna tills på ett torg åsnorna tvärstannade och en 
hop araber av vilka en sade sig vara överhuvud kom 
runt dom och uppmanade till att byta till större åsnor 
eftersom de vi använde var ämnade för damer. Dom 
gjorde ingen invändning och var glada över bytet. 
Men då åsneuthyrarna propsade på en 4 gånger högre 
avgift för de större åsnorna insåg de att det nog var 
bäst att skiljas från araberna innan det var för sent. 
De gick därför tillbaka till staden och kom lyckligtvis 
upp på båten utan att antastas med hugg och slag av 
roddare som krävde “Bochish” dvs gåvor av orimliga 
summor pengar. Åtskilliga av de andra passagerarna 
hade liknande historier om utpressning att berätta. 

Det bar nu av till Suez och då båten hade en mycket 
kraftig strålkastare kunde man fortsätta hela natten. 
Framme i Suez väntade det sedvanliga anfallet av frukt 
och grönsaksmånglare som klättrade upp på fartyget. 
Efter att ha lämnat Suez sattes det nu upp säckar 
ämnade att föra ner frisk luft till båtens nedre regioner. 

Särskilt effektivt blev det desvärre inte då vinden var 
för svag och det började bli olidligt hett i 3:djeklassen.

På eftermiddagen den 14 december blev Sinai berg 
synligt. Carl-Gustav fann det svårt att beskriva de 
känslor som bemäktigade en när man för första gången 
såg dessa Biblisk-historiska platser. Många stod med 
tårfyllda ögon och betraktade det skimrande Sinai, som 
till följd av sin ljusa glänsande granit nästan glödde i 
den mitt emot nedgående aftonsolens brand.

Nu var det så varmt att folk inte orkade röra på 
sig utan låg mest och sov fullkomligt utslagna. På 
kvällstid vaknade man dock till liv och Carl-Gustavs 
och Eshejimes bönemöten där man sjöng och 
predikade var nu så populära att folk blev otåliga 
utifall evenemanget inte började på utsatt tid. En av 
de ursprungliga motståndarna som i början smädade 
dem kom en dag och yttrade till en herre: Den där 
missionären har gjort mera gott ombord än vad som 
kan beräknas.

Icke sällan kom passagerare från 1:sta och 2:dra klass 
för att bevista mötena, däribland en präst tillhörande 
engelska statskyrkan som eggades till att ha Bibelklass 
och barnmöten. Bibelklass fick snart avskrivas p g a 
bristande intresse men barnmötena levde dagligen 
vidare och ungarna var så betagna av detta att det 
utgjorde det enda samtalsämnet resten av dagen. 

Vid ankomsten till Colombo hade dom haft 23 
kvällsmöten, 19 morgonmöten och 12 barnmöten, 
sammanlagt 54 möten förutom andra möten ledda 
av pastor Laurine vilka dom också brukade bevista. 
Den 18 passerades Aden på avstånd sedan dom kort 
förut inom synhåll passerat Mecka och Mocka. Så på 
julaftonen kl 7 stannade Orotava i Colombo hamn. 
Avskedet blev i sanning graciöst: barnen ville inte 
släppa iväg Eshejime och Carl-Gustav, mer än 500 av 
båtens 956 passagerare vinkade dem ett vänligt farväl. 

Dom hämtades av sina kamrater Perera och Deva Sira 
och när de kommit i land lade tullhusets tjänstemän 
beslag på deras saker, särskilt musikinstrumenten som 
dom ville ha 15 kr i avgift för.

Nu vidtog förutom ännu en båtresa till indiska 
fastlandet själva landresan till slutmålet Bombay via 
Madras men det kan vi kanske berätta om vid ett annat 
tillfälle.

Carl-Gustav tog sedermera delar av sin 
familj över till Amerika, men vände själv 
tillbaka till Sverige och verkade som 
kyrkoherde i Sommen, Jönköpings län, 
fram till sin död.

Vi ses
i nästa
nummer!


