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Är en annan värld möjlig?
”En annan värld är möjlig.
En mer livsvänlig värld. Vi
skall inte, får inte hålla till
godo med den värld vi ser
i dag med alla dess destruktiva mönster och trender.” Så
kulle man kunna sammanfatta den proklamation som
Social Forum-rörelsen runt
om i världen riktar till alla
som vill lyssna. Kring denna
paroll har hittills hundratusentals människor från alla
världsdelar samlats till rådslag,
seminarier, föreläsningar och
offentliga manifestationer.
Den europiska avdelningen
av denna globala folkrörelse
anordnar 17-21 september ett
stort möte i Malmö. Tjugotusen människor är snart på
väg dit.
Är då en annan värld möjlig? En värld utan grym segregation och sociala klyftor som
gör människor till människors främlingar. En värld utan
strömmar av ﬂyktingar och
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migranter som söker sig bort
från länder med dödlig fattigdom, våld och rättslöshet men
inte släpps in i de länder där
de söker få leva under människovärdiga villkor. En värld där
respekten för de mänskliga
rättigheterna inte bara är retorik utan verklighet. En värld
där omsorgen om livsmiljön
betyder mer än kortsiktig
ekonomisk vinstmaximering
och mer än fasthållandet vid
invanda produktionsmönster,
konsumtionsvanor och livsstilar. En värld i fred med sig
själv.
Mot dem som dystert
hävdar att sådana visioner
är hopplöst orealistiska kan
man invända: Den nuvarande
världsordningen är deﬁnitivt
inte realistisk. Den är i många
stycken ohållbar och rymmer
alltför många riskscenarion
– urholkning av demokratin
och av den humanism som
är demokratins grund. Den

ökar turbulensen i både människornas samhällen och i den
natur som är förutsättning för
allt liv på jorden.
Men vad säger att man
dock kan gå i visionens riktning och verkligen förändra
världen?
Man kan naturligtvis peka
på att historien trots allt rymmer många inspirerande exempel på hur folk övervunnit
tillstånd av ständigt upprepade krig, lämnat slagfälten och
ﬂyttat över sina intressekonﬂikter till förhandlingsbord
och politiska rum. Konsten
att skapa icke-våldsliga metoder att hantera konﬂikter
synes i alla tider ha haft varit
den faktor som mest påtagligt
gynnat utvecklingen av det vi
kallar civilisation.
Att de mänskliga rättigheterna är universella och att de
således gäller alla människor
utan hänsyn till hudfärg, etnicitet, religion eller kön har
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i teorin varit självklar sedan
länge. Verkligheten lever dock
inte alls upp till dessa ideal
någonstans i världen.. Men:
själva begreppet mänskliga
rättigheter har vunnit stark
spridning i de ﬂesta av världens länder under det senaste decenniet. Begreppet
har blivit alltmer laddat med
moralisk energi. Brotten mot
de mänskliga rättigheterna
registreras och publiceras årligen av vederhäftiga internationella organisationer. Det
innebär ett viktigt steg på den
långa vägen mot en överstatlig
rättordning.
Och: På enbart några år
har insikten om det ansvar
som människan själv har för
de allt tydligare skadorna i
de ekologiska system som är
basen för allt liv vuxit.
Folkliga manifestationer
och demonstrationer - sådana
som uttrycks i till exempel
Social Forum-rörelsen – utgör
i sig inte tillräckliga förutsättningar för framväxten av
en bättre värld. Men utan
den opinionsbildning och de
mentala förändringar de kan
skapa, förblir den bättre världen ouppnåelig. Dessa folkliga aktiviteter hör till de nödvändiga förutsättningarna.
Utomordentligt viktigt är
att hålla hoppet vid liv. Den

gamla grekiska myten om
Pandoras ask rymmer en sanning. När Pandora bröt sitt
löfte och öppnade det stängda
skrinet ﬂög alla de plågor som
hemsöker mänskligheten ut
ur den och spreds över världen. Men hoppet förblev kvar
och därför är människan inte
dömd till hopplöshet.
Under 1980- och 90-talet
besökte jag ﬂera gånger det
lilla landet El Salvador i Centralamerika som delegat för de
svenska kyrkorna men även
för Agni. Landet förhärjades
sedan 1980 av ett inbördeskrig som år efter år förvandlade landet till ett blodigt
kaos. Det var ett krig mellan
å ena sidan ”oligarkin”, den
jordägande överklassen med
sin armé, å den andra en stark
rebellrörelse. På det katolska,
av jesuiter grundade universitetet i huvudstaden, arbetade
lärarna intensivt för att med
alla till buds stående medel få
till stånd fredsförhandlingar.
De arbetade tillsammans med
landets ärkebiskop och även
med en modig organisation
av jurister som mot svåra
odds sökte lägga grunden
till ett framtida rättssamhälle
i El Salvador. (Denna grupp,
FESPAD, stöddes främst av
Agni med hjälp av betydande
medel från SIDA.) Men alla

andträngningar syntes vara
förgäves.
Jag minns ett möte med
nio av professorerna vid universitetet under den allra svåraste tiden. En av dem var helt
uppgiven och suckade: ”Det
ﬁnns ingen lösning på problemet El Salvador”. Då blev en
annan av lärarna upprörd och
ropade med hetta: ”Jaså! Det
ﬁnns ingen lösning! I så fall är
El Salvador inte heller något
problem. Men – banne mig
– vårt land är ett problem.”
Underförstått: Problem som
skapats av människor kan
också lösas av människor.
Hoppet ﬁnns kvar i Pandoras
ask även när allt ter sig nattsvart.
Det blev till sist fredsförhandlingar och fred. Universitetets insatser blev en av
ﬂera viktiga förutsättningar
för denna utgång. Men innan
freden kom hade åtta av de
nio jag mötte, fallit oﬀer för
en dödsskvadron från extremhögern vid en nattlig raid mot
universitetsområdet.
Stora problem kvarstår i
det lilla landet. Det har inte
blivit någon idyll. Det mesta
av fattigdomen och de sociala
klyftorna ﬁnns kvar. Men den
folkliga organisationen har
utvecklats. Det pågår ett offentligt samtal där man öppet
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diskuterar landets problem.
Här i världen vinns bara delsegrar. Ingen seger leder direkt
över till något tusenårsrike.
Men det som ändå kan vinnas förbättrar mänsklighetens
långsiktiga prognos.
Viktigt är att vi i kampen för en annan värld låter
medlen stå i samklang med
målen. Vill man fred måste
också metoderna visa att det
är icke-våld man eftersträvar.
Vill man leva i ett ekologiskt
hållbart samhälle måste man
visa det i sitt sätt att leva nu.
Vill man ge makt åt de maktlösa måste man själv undvika
det slags makt som livnär sig
av andras vanmakt, ja strängt
taget är andras vanmakt. Så
skapas den trovärdighet med
vilken världsförbättrarna har
sin stora möjlighet att ta viktiga steg i riktning mot en
bättre värld.
Bo Nylund

I detta nummer
Händer det att du läser om
gamla nummer av tidningen
Agni? Gör det. Eller ännu
hellre, ge dem till dina barn
och barnbarn. Det är en ypperlig historiebok som inte
minst visar hur nära Europas
fattiga förﬂutna ligger oss.
Det är inte många år sedan
Agnis hjälpsändningar gick
till Grekland, Polen och Nederländerna. Har du inte de
gamla numren kan du se fram
emot den, förhoppningsvis
inte allt för avlägsna dag, som
våra gamla nummer går att
ladda ner via Internet.
När man läser gamla nummer av Agni kan det hända
att man lätt nedslagen tänker att föreningen idag för
en blygsam tillvaro jämfört
med tidigare epoker. Riktigheten i denna tanke kanske
kan diskuteras vidare vid annat tillfälle, men omedelbar
tröst kan fås i detta nummer.
I texten Frön som gror, spirar
och bär frukt ges vi Agniter
den viktiga insikten att vi inte
är de enda som för arvet från
Örjansgården och Michael

Hoﬀman vidare. Runt om i
världen har vi systerorganisationer som startats på initiativ av före detta deltagare på
Örjansgårdens sommarkurser.
Tillsammans åstadkommer vi
säkert mer än vad vi kan föreställa oss.
I övrigt innehåller detta
nummer en rapport från Guatemala. En medlem, Lucy
Manasian, har under en resa
till Armenien rekognoserat
läget på barnhem i landet.
Agni kunde genom ett litet
resestipendium bidra till resan
och hoppas att det kommer
att leda till att vi kan starta
ett projekt i Armenien. En
rapport från Lucy kommer i
nästa nummer av Agni.
Som sammanställare av
tidningen önskar jag er trevlig läsning och vill samtidigt
uppmana alla tänkande medlemmar att dela med sig av
sina funderingar genom att
skriva en rad till nästa nummer av tidningen!
Kristina Nyström,
red
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Nyheter från Maxeñakliniken
År 1966 slog Maxenakliniken
upp portarna för att tjäna den
mayaindianska ursprungsbefolkningen i staden Santo
Tomas La Union och den
södra kusten av Solola. Staden
ligger, omgiven av vulkaner
och berg, på Stillahavssidan
av landet och 160 kilometer från huvudstaden City
of Guatemala. Vid tiden för
öppnandet var fattigdomen
och ohälsan bland befolkningen oerhörd. Jag var en av
klinikens grundare. Ung och
oerfaren stod jag inför stora
utmaningar.
Med hjälp och stöd från
många startade vi vår uppgift.
AGNI var en av våra första
partners och har sedan dess
solidariskt fortsatt ge sitt stöd
och sin vänskap genom åren.
Bland de lidanden och utmaningar som följde var en jordbävning som inträﬀade 1976,
30 års väpnad kamp och motstånd för en mer rättvis värld,
och så nu senast, orkanen som
inträffade 2005. Orkanen
drabbade de södra delarna av
Solola, och som vanligt var
det de fattigaste som drabba-

des hårdast. Genom allt detta
har Maxeñakliniken arbetat
för folket och detta har gjort
att vi har växt samman som en
familj. En familj som växer. Vi
är nu 57 personer fördelat på
två olika projekt. Dels läkeprogrammet som fokuserar på
sex utvalda teman, och dels ett
pilotprojekt som omfattar sex
bergskliniker och syftar till att
bota och förebygga sjukdom i
21 byar. Vi har tre läkare, tre
auktoriserade sjuksköterskor
och ett ﬂertal assistenter. Klinikens laboratorium är mer
komplett och professionellt
och hjälper läkarna att ställa
de rätta diagnoserna.
Kliniken sponsrar också
ögonkirurgi. Två gånger om
året kommer frivilliga ögonspecialister från USA och behandlar grå starr och utför
andra mindre ingrepp. Denna
typ av frivilligkårer ses dock
mer som ett komplement till
ordinarie sjukvård och inte
som en lösning på den hälsokris som ﬁnns. Det är ett ansvar som ligger på Guatemalas
politiska ledning.
En av de stora hälsomäs-

siga utmaningarna i Guatemala är diabetesepidemin.
Detta är ett av de sex teman
som kliniken arbetar med.
Arbetet är mycket utmanande eftersom den ignoreras av
hälsodepartementet, trots att
det kommer att ta stora delar
av sjukvårdssystemets resurser
i anspråk de närmaste åren. I
vår medicinalträdgård ﬁnns
över 100 växter, varav ﬂera
är blodsockersänkande och
kan användas för att behandla
diabetes. De patienter som
har indianskt ursprung är
mycket mer villiga att använda medicinalväxter för kroniska sjukdomar som kräver
kontinuerlig behandling och
uppmärksamhet. Vårt diabetesprojekt är ännu inte klart
deﬁnierat.
Aids ökar också snabbt i
landet och tyvärr är Suchitepequez sjukhusregionen (den
vi tillhör) är ett av de tre värst
drabbade områdena. Många
som insjuknar är av indianskt
ursprung. Prostitution och att
det ﬁnns barer i vårt samhälle
bidrar till sjukdomens spridande. Kyrkan är en av de
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mest aktiva i att utbilda och
förebygga Aids och tar också
hand om de drabbade på ett
värdigt sätt.
Miljö är ett annat av de
teman vi valt att arbetar med.
Personalen på kliniken har
planterat 13 000 kaﬀeplantor, över 8 000 träd, avokadoplantor och citronträd. Vi
börjar förespråka återvinning
och har öppnat ett litet mottagningsområde på mark nära

kliniken för att ta emot dessa
produkter. Projektet har börjat ta emot plastﬂaskor och
tidningspapper för återvinning.
Andra nyheter är att församlingsradion ger oss tre
timmar i veckan för att tala
om förebyggande hälsoarbete.
Katolska kyrkans hälsoavdelning erbjuder också väldigt
bra föreläsningar om förebyggande hälsa.

Detta är bara något ur
innehållet i Maxeñaklinikens
sjukvårdsprogram. Å personalens och patienternas vägnar
vill jag framföra vår tacksamhet för Agnis stöd.

Sheila McShane, Föreståndare
på Clinic Maxeña, Santo Tomas La Union Suchitepequez,
Guatemala

Medarbetare på Maxeñakliniken.
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Frön som gror, spirar och bär frukt.
Det var många ungdomar från
länder runt om i världen som
kom till Örjansgården i Rönninge under perioden 19521972 för att där arbeta i den
internationella försoningens
tjänst. Några av dem har under
den allra senaste tiden tagit kontakt med oss och berättat om hur
de efteråt sökt fortplanta arvet
från Örjansgården.
En av dem, Margareta Wolf
som nyligen tagit kontakt, berättade hur några ord av rektor Mikael Hoﬀman, kom att påverka
hennes liv på ett sätt som hon
först långt efteråt insett. Han
sa till mig med klok och övertygande röst: ”Hela meningen
med vårt läger är att deltagarna
efteråt skall fortsätta att verka i
Örjansgårdens anda på de platser
dit livet för dem.” När hon nu
på äldre dagar ser tillbaka klarnar
det för henne vilken styrande kraft
som låg i hans ord.
Hon och hennes make Lars
har på två platser i världen byggt
upp nätverk av faddrar som med
sina gåvor stöder små projekt,
särskilt i Sydafrika och Albanien.
Den ena aktionsbasen är Sverige,
den andra är Tessaloniki, där paret vistas varje höst och vår. Att
de har sitt andra hem i Grekland har också med intrycken
från Agnis kursgård i Rönninge
att göra. Föreningen var mycket
verksam med hjälpsändningar
i denna stad och kringliggande

bygder i nordöstra Grekland efter världskriget och det lika destruktiva inbördeskrig som följde
i dess spår 1946-1949. Till Tessaloniki kom Margareta och såg
denna svåra verklighet med egna
ögon. Dit har hon också kommit
tillbaka och rotat sig.
Det är en imponerande lista
av insatser som vi fått ta del av.
”Välgörenhet” är ett ord som
man absolut inte vill använda i
nättverken. Det skall vara och
heta solidaritet, inte minst med
barn som lider brist. Det handlar
inte om att ha ett eget individuellt fadderbarn. Man stöder
barnhem som preciserar sina
behov och om vilka man vet att
de har seriösa huvudmän, ofta
små folkliga organisationer. Man
deltar i kampen för livet, något
som i Sydafrika inte minst utgörs
av kampen mot HIV-smittan.
En annan som tagit kontakt
är Marianne Fohlström. Ur hen-

nes brev saxar jag följande:
”Efter avslutad skolgång
kände jag att jag ville engagera
mig i något som kunde bli till
nytta för utsatta människor och
samtidigt förkovra mig i engelska. Fick då av en god vän tipset
att kontakta Agni, då verksamt
ute på Örjangården i Rönninge.
Ansvarig för verksamheten var
rektor Mikael Hoﬀman och till
sin hjälp med det administrativa
hade han Dagny Landqvist. Jag
kommer så väl ihåg då jag för
första gången stod där ute på gården och tog emot ett par mycket
svarta gentlemän från Zanzibar
och på knagglig engelska försökte informera dem om det de
ville veta. Det skulle komma
att bli fyra somrar för mig på
Örjansgården, första åren som
deltagare och de två senare åren
som husmor och värdinna. Deltagarna var ungefär tjugo personer från olika länder. Förmidda-

På denna bild ses sommarkursdeltagare från Indien, Italien, Norge, Spanien
och Afrika. Bilden är tagen på Örjansgården 1958.
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garna ägnades åt ideellt praktiskt
arbete och eftermiddagarna åt
föreläsningar och diskussioner.
Deltagarna berättade om sina
länder. Särskilt inbjudna gäster
representerade Sverige. Bland
andra hade vi Herbert Tingsten,
Emilia Fogelklou och Thorsten
Odhe från KF som föreläsare.
Förmiddagens arbete kunde
vara att i en handelsträdgård
plocka bär för att ersättningen
skulle tillfalla länder som hade
det särskilt svårt, bland andra
Ungen, Polen och Grekland.
Det roligaste var att packa
paket att sända till personer
i exempelvis Ungern som i brev
talat om vad de behövde. Ett
paket kom dock i retur. En man
som ägde bara den skjorta han
hade på sig, hade av oss fått ett
par tillsända. Men då han måste
betala lika mycket i tull som sin
månadslön kunde han inte lösa
ut paketet.
Somrarna på Örjansgården
innebar mycket arbete. Men vi
var unga och det kändes att vi
gjorde något nyttigt. Dessutom
ﬁck vi god träning i engelska.
Det var med stor saknad man
efter varje sommartermin skulle
skiljas. Men elden som Agni tänt
i våra hjärtan levde kvar och ﬁck
spridas över världen.”
Ja, visst såddes ett gott utsäde
på den gamla Örjansgården i
Rönninge. Att det vuxit ur dessa
från även i Tessaloniki var lika
nytt som glädjande att få vetskap
om.
Bo Nylund
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Posttidning B

TIDNINGEN AGNI, BOX 1528, 751 48 UPPSALA

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid deﬁnitiv eftersändning återsänds tidningen med nya
adressen på framsidan (ej adressidan).

FÖRENINGEN
ÖRJANSGÅRDEN AGNI
Kontor: Kungsgatan 30, 753 21
Uppsala
Telefon kontor: 018–10 27 44
Telefax: 018–50 37 82
Postgiro: 7 73 73–9

Kontaktperson för Agni är sekreterare
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Puck Bjelke Hoﬀman, telefon 018-51 68
20. Välkommen att höra av dig!

STAKE

TIDNINGEN AGNI
Redaktör: Kristina Nyström, 070–
201 49 16
Ansvarig utgivare: Bo Nylund,
018–50 37 82, 070–680 58 29
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