
Mångkulturell teori kontra dess praktik

Jag har under ett antal år studerat vid Stockholms universitet. Mitt intresse har kommit att bli

mångkulturell teori och hur detta är formulerat i t.ex. frågan om vårt medborgarskap. Nu i

höstas kastades jag ut i den verklighet som det är att vara lärarvikarie i Stockholm. Hittills har

jag inte undervisat i en klass där andelen "utrikes födda"  är lika eller mindre än det så kallade

riksgenomsnittet. Detta har gett mig möjligheten att diskutera den teoribildning som finns

kontra den dagliga, faktiska verkligheten.

  Vad är mångkulturalism egentligen? Det enkla svaret är att människor från olika kulturella

bakgrunder möts och ska göra någonting tillsammans i en grupp eller i en stat. De olika

bakgrunderna kan vara allt ifrån att du flyttar från ett litet samhälle till ett stort, du flyttar från

ett land till ett annat eller att du på ett eller annat sätt är uppfostrad i en kultur som inte följer

majoritetens. Ett typiskt och ganska bra svar, men ack så akademiskt.

  En dag för ett tag sen började jag reflektera över vad jag egentligen gjorde när jag åkte till

min dåvarande arbetsplats. Jag sitter på Islandstorget, läser Kristian Petris "Resan till

Sachalin" och lyssnar på Wu-Tang Clans första gemensamma skiva. De kulturer som blandas

och möts i detta tillfälle är inte mindre än 13-14 stycken och från hela jordklotet. Boken är

skrivna av svenska intellektuella som möter ryska vänner och diskuterar Sovjetunionen, Tsar-

väldet, den asiatiska verklighet de möter i Sachalin och Petri jämför hela tiden med sin bok

om Borneo. Wu-Tang clan är afroamerikaner från Staten Island utanför New York som hela

tiden hänvisar till asiatisk mytologi och kampsport vars värld de har fått förmedlad via

Hongkong- filmer. Slutligen är tunnelbanestationen delvis utsmyckad för att hänvisa till

Island och det fantastiska funkisområde som finns strax intill.

  Är jag extrem som klarar en sådan situation utan att bli totalt förvirrad och inte förstå

någonting av någonting? Nej, jag tror inte det. Det är en solig dag och jag njuter av att höra

bra musik och läsa en god bok. På detta plan innebär mångkulturalism inga som helst problem

(om man nu inte pläderar för någon form av kulturell "renhet"). Människor har i alla tider

varit i rörelse, mött varandra, blivit kära, förvisade, tvångsförflyttade och sökt större

rikedomar bortom havet. Varför behövs det då en teori om detta som är fullt naturligt i våra

liv? Svaren heter tyvärr välståndschavuinism, intolerans och rädsla, bland annat.

  Mina teoretiska svar har jag sökt hos storheter som Edward Said, Michael Walzer, Charles

Taylor, Jürgen Habermas, Malcolm X, Franz Fanon, John Rawls, Karl Marx, Veit Bader och

några andra. Detta kompletterat med ett större antal skönlitterära författare och en mycket stor



del film och musik. Jag visste det mesta om vad som teoretiskt skilde Amish från ny-

invandrade asiater och vad som skilde det amerikanska exemplet från vår europeiska kontext.

 Jag trodde med andra ord att jag var ganska bra rustad för att möta en grupp där den första

frågan du möter är: Varifrån kommer du? Och beroende på ditt svar, möta acceptans eller hån.

Efter en tid blev mitt svar: Jag är nog av tattarsläkt (sanningshalten i detta beror på om man

ser tattare som en genetisk eller social konstruktion). Detta svar gjorde att jag kunde lära dem

något de inte visste och de kunde inte placera mig, vilket ställde mig på "deras sida" och

delade deras viktigaste erfarenhet.

  Att ursprunget och därmed förmågan att orientera sig i världen är central för att uppfatta sig

själv i ett större sammanhang är en truism. Men ack så bortglömd av oss boende i detta

konstiga land. Samhällsklassen har varit mycket mer central för uppfattningen av sig själv i ett

sammanhang, men har nu slagits ut av härkomst och kön. Om detta är positivt eller negativt är

en annan fråga men den gamla tidens marxistiska analys har sitt största problem i att inte

kunna hantera dessa frågor. Men att maktanalysen är det centrala ska man aldrig glömma trots

att det är en annan form för underordningen.

  Vad man också lär sig genom att vistats i verkligheten är att om något är universellt så är det

rasismens mekanismer. Tjejer från Asien var de som konsekvent fick mest tillmälen  och

konsekvent mobbades av den turkiska och cypriotiska gruppen tillsammans. Ett utpekande

och en mobbning som enbart berodde på härkomst och fördomar. Dessa killar hade hittat sin

stolthet i Galatasaray, ett glorifierande av sitt hemlands politik vad det avser kurderna och den

gemenskap som finns i att tillhöra en grupp underordnade. Empatin gick inte längre än den

egna gruppen och alla andra var lovliga byten i det eviga "sparkandet neråt".

   Att Sverige till så stor del fortfarande är ett kristet, lutheranskt land var någonting som

också kom som en överraskning. De traditioner och helgdagar som vi firar är de kristna och

överensstämmer bara slumpvis med andra religioners, vilket tvingar skolan att i sin dagliga

praktik vara mycket flexibel. Men det var oerhört roligt att se att alla olika grupper utan

tvekan anammade de fåtal neutrala högtider vi har. Att ta studenten (ibland som första person

någonsin från en stor släkt), fira nationaldagen som en hyllning till demokrati och frihet (inte

dum rojalism) och att använda internationella kvinnodagen till en protest mot en patriarkal

ordning var för mig mycket roligare än de urlakde tillställningar dessa dagar vanligtvis är.

  Men de bästa tillfällena var när man i mindre grupper kunde sitta ner, prata, diskutera och

ömsesidigt berätta om sin egen och sin familjs historia de senaste åren. Finna likheter,

diskutera skillnader och se att skillnaden i förhistoria inte är så stor och att se att "platsen"

egentligen är den enda skillnaden. Att dela erfarenheter, definiera sig själv i ett större



sammanhang och finna en plats i det samhälle där man nu lever. Ett omdefinierande och

skapande av en kultur som rör en själv där man kan finna sina egna uttryck.

  Hur detta praktiskt ska kunna göras och inte minst, efter vilken teori man ska arbeta är svåra

frågor. Erkännandets former, hjälp till att skapa sig en ny kultur eller stöd till ett liv i den

gamla är frågor som enbart individerna själva kan avgöra. Stödet från skolan och samhället

måste finnas där- vadän de själva väljer. Om du vill leva ett sekulariserat eller ortodoxt

religiöst liv, bli fotbollsfan eller målare kan bara skolan inspirera till. Det finns något positivt i

alla dessa fyra val och du måste se detta och kunna inspirera till att den positiva sidan vinner

över intoleransen. Där krävs det ett ställningstagande från samhällets sida och plötsligt blir

gapet mellan teori och praktik mindre än någonsin. Där någonstans måste verkligheten möta

det skrivna ordet. Detta trots Jan Björklund vet bäst....


