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nderhMlande om museiflytt
cl hiisla som kaii siigas 

\on\ kuliurmmisierns niu* 
^sciplancr iir all dcbaUcn 
•iNSt undcrhallningsvarile. 
nkcr pa den vilda jakten cf- 
:n tncNt poliliski korrekla 
)unklen.

relll undcrpnviligierade 
Drgarc har slallis mol lika- 
ularmadc norrliinmngar. Do 
L* mu^cemu framsialls som 
telslokaler med mangkuliu- 
tyssel for invandrargrupper, 
ta de dstasiatiska samling- 
ippga i en stdrre einografisk 
ig kan enligt sinologen Go- 
lalmqvisi kallas "cll uUiyck 
imlingsfdrakl.” 
n del vdl sig anda inte rik- 
Vluseema forsvaras iiamli- 
ven som arevordiga insiiiu- 
. irols alt dcras iradilioner 

1 annal iin pk. Jag iror inte 
indlar om eit medvelel fdr- 
itt ha kakan ix'h alu den. 
brcstaller mig niuseifolkei 
hiingivna och pragmatiska. 
afta naiva och okriliska liH 
idan.s krav.
gammall an' som fbrvallas 
iklang mod nya ideal later 
:n lockande propa men den 
rr Iran den kompromisslbsa 
i>sitei. parad med utopisk 
aionism. som driver den po- 
a korreklhclen nar den ar 
aaftfullasl. Alt kuliurminis- 
■.jiilv ulryckt animositeien i 
iiiesi vulgiira form ar inle all 
nas (Her. Belydligl mer in- 
ml blir del niir hatet balan- 
av den ulopiska ambilionen. 
sker I Kaj Arhems inliigg 
2^ oki .\rhem har en 

sMii I soclalaniropologi i 
ru>rg. men del betyder inte 
skail miNstankliggbra bans 

:eniang. pa samma salt som 
lor ecniemoi museipersona- 
Siockholm. Arhem har sin 
ssielse och del ar ilia nog,

r baner

an aiisirangmng sliter ban 
roliiiska korrekthetens baner 
molslaiidaren. Del planerade 
skullurmusceis kniikei han- 
ig al "en varderande gians- 
niig mellan ‘hog- och lag- 
rei ". del vill saga del mesl 
ski mkorrekla man kan bega. 
ins egel amne ar daremol 
siiskt ()ch akademiskt grans- 
>kridande■■ och leder till in
ti all del iriie finns nagra va- 
sktilnader mellan olika 
irer annal an som yllenomen. 
ed lorskaiTiillen forknippas 
elekliv kunskapslidetse. en 
idraiisvard lormaga all ham- 
,a roll or eit perspekin som 
uligl ar begraiisal och for- 
al Forskaren. narsynl ocli 
,ynl pa samma gang, blir av

samma skit! liill en komisk figur. 
ofbrmbgen all relatera till om- 
s arlden annal an genom del egna 
amnels analysapparal.

Gcir forskaren ansprak pa alt 
upph()ja sin spcciulitet till mora- 
lisk norm blir komiken dock 
bdesdiger. (Vi kan i fbrbigaende 
notera professorns aukloriuira Ion 
gentcmol motsiandama - "tanke- 
stoff txh forestallningar som inle 
hdr hemma i var lid".I Social- 
antropologin ar ell vardefulh 
forskningsfall. Alt professor Ar
hems ickevarderande kultursyn 
ar en fmklbar forskningsmeiodik 
belyder anda inte att man mdste. 
eller gdr klokt i all. bverge tra- 
dilionella. varderande disiinktion- 
er mellan olika kuliurer med av- 
seende pa esieiik och moral.

Om den kultur- 
utpiSning som 
globaliseringen medfor 
kan man ha olika 
isikter men for att 
forneka den kravs 
skygglappar av 
holistiska dimensioner.

Den ulopiska vision som hbr till 
det poliiiskl korrekla lyder I Ar- 
hems version: "1 en framvaxande 
varldskuluir - oinfaltande alll 
frail teknik och velenskap lill 
konst och religion - har alia, 
aven de minsta och mesl lagmiil- 
da kulturella traditioner en plats 
och en roll." (Med undanlag for 
de otidsenliga. far vi ania.)

Vilken plats och vilken roll, 
aiinat an i en nionier pa ell 
varldskulturmuseuni eller som 
manadens pikaiita kiydda pa kul- 
lurburgaren Maclilno? Om den 
kulliiriitplaning som globali.se- 
nngeii medfor kan man ha olika 
asikter men lor att forneka den 
kravs skygglappar av holistiska 
dimensioner.

Kll mer realisliskt bejakaiide 
av kullurglobaliseringen utiry'^k 
te kntikern Magnus Hrikson pa 
Timbros kullurkonfereiis nyligen. 
Knksson prisade antirasismen i 
Michael Jacksons Hlack or Whi- 
fr-video. som cll exempci pa vad 
blandkulturen kan asiadkoinma. 
Ledarskribenten Magnus Kara- 
veli hyllade isUillel det nalionella 
kuliurarvels nutida uppenbarcl- 
ser Iran Nordman till folkdriikts- 
kliidda anti-HlJ-demonstranler.

Vid Timbro-konferensen upp- 
marksamniades dock aven en al- 
dcrdomlig bvernationell kultur 
tradition med hisiorisk koppling 
lill den siundande slorhelgen 
Dess sprak iir latinel. dess sym
bol. korscl. Yllenomen. proles 
sorn? I

Subversiva bidrag
Om zigenarna i sa hog 
grad har fdrlorat gni.slan 
pa all faslna i bidrags- 
beroende kan de ju inle 
vara ensamma om del. 
skriver Helena Riviere 
med aniedning av iva 
artiklar i Moderna Tider.

r W igenare. ell svcnskl problem ’ 
£ fragar MtxJema Tider i silt 

^L^novembemummer. Betyder 
"svenskt" all det svenska ar beto- 
riaf.’ Ar avsiklen all skjula fram 
att det iir .sjalva svenskheten som 
har problem, all var ideniiiet som 
specielll goda och raltskalfens 
miinniskor ulmanas av /igenama 
pa ell sail som vi inle kan hanle- 
raV Har vi gatt och skaffat oss ell 
autogeni problem genom var for- 
maliserade goda vilja?

Del ar ivi artiklar. Den ena sager: 
Ja zigenare iir ell problem. iK'h den 
andra fbrnekar all sa ar fallei. Men 
bdda ar bverens om alt /igenarna 
har fait niera av positiv sarbe- 
handling de senasie iretlio iiren an 
nagra andra. Karl-Olov Amslberg 
mcnar all zigenarna. om nagra. har 
fall chansen genom iren. men att 
de inle har lagil den. I siallet val- 
de de all bli experter pa att explo- 
alera vainirdsslalens skyddsiiiii och 
bidragssystem.

Problem i etniska termer
Problcmel kan alllsa. menar 

Karl-Olov Amstberg. med minsla 
krav pd arlighel i sak. fonnuleras i 
etni.ska termer, niimligen /.igeiiar- 
nas beieende - den elniska grup- 
pens beteende - i relation till moi- 
parten. del vill saga icke-zigenama. 
det vill siiga svenskama, Han slal- 
ler den sorgsel iritrikala fragan: 
varfdr smiler niedierna hela liden 
undan? Varfdr begriinsar de sig till 
dessa schablonreponage om ulsalt- 
hel och brollopsfesier ’

Och svarel kommer pronipi i 
den zigenarx'anliga artikeln. av Jo
nathan Freud; linvar som graiiskar 
zigenarna med krilisk blick ar de- 
finilionsmassigi rasisi och radas 
upp vid sidan av alia andra av- 
skuni fran seklels borjan och fram- 
al. Del iir bara all vir\la upp ell 
nioln av skam och skuld och sticka 
in laggama en cfler en.

Alla vet ju all de sail i koncen- 
iralionsliiger iK'h all de iir outsiders 
i Osteuropa. Vem vill associeras at 
det hallet? Vem liigger frivilligt hu-

i

Positiv sarbehandling. zigenarna fastnat i bidragsberoende 
vittnar om i vilken omfattning va/fardsstaten blivit eft socialt experi
ment i deroeniJeskapanc/e itgarder. skriver artikelforfattaren.

vudei pa stupsiockcn’ .Sjiilvcensu- 
reiis bakgrund i viljan all vara lill 
lags ar sanneiiigen viird att rcflek- 
lera (iver. .Sa uppstar den gixla vil- 
)ans diktat Vi horde la reda pa var- 
for \ i sa gariia och sa hdgt och sa 
salvelselulll ivrar for del goda. men 
ogarna befallar ossjiied skiien,

Zigenarna hiiller pi 
att fdriora sin sjal.
De sager det sjalva.
De miste upp ur 
bidragstrasket. Deras 
tidigare nodvandiga 
vitalitet och entre- 
prendrsanda har 
fortvinat. Viljan 
agger i trada.

Men del viktiga med dessa zige- 
narartiklar. det som ger dem en 
riickvidd langt utover sjiilva iim- 
nel. del som belyser biverkningar- 
na ined valfardsslaten. iir del scK'i- 
ala expennienl i beroendeskapande 
algiirder de beriitlar om. 1 treltio ars 
lid har zigenarna och de sociala 
funklioniirenia i synibios arbelal pS 
att fbnranga verklighelen och pii all 
viilira over zigenamas fdrsbrjning 
pa siaien .-\ti vara zigenare har 
koiiimii all bli en sorts sysselsiill- 
iimg pa lieltid ilai ordel sysselsiilt- 
ning for en gangs skull iir relevant.

Men haken iir all underslbdel 
tbrsvagar /igenarna halier pa alt 
fbrlora sin sjal. De sager det sjiil- 
va. De niasle upp ur bidragstrasket. 
Allt fler av dem sager det. Deras 
tidigare niulvandiga vitaliiei och

LiruJstroms kommentarer

entreprendrsanda har fortvinat. Vil
jan ligger i triida: "Varfor slila niir 
socialen andS bctalar?" Kvar iir 
leda och bidragsberoende. med 
missbruk och kriminalitel som 
fbrsvarsmedel.

Karl-Olov Amstberg tror all zi- 
genama var lyckligare pa 50-lalet 
innan de blev driinkta i socialklet, 
Jonathan Freud gar .s^ langt all han 
kallar sialens valvilja mot zigenar
na for fdr.sdk till folkmord.

Om zigenarna i sa hog grad har 
fdrlorat gnislan all fastna i bi- 
dragsberoende kan de ju inle vara 
ensamma om del. Anlag all bi- 
dragsberoende verkligen iir en .sorts 
folkmord. en slot mot sjalva livs- 
viljan hos vem som heist, mol 
siollhelen, mol vardigheten, mot 
resningen. Vardigheten och siiltei 
pS vilkel miinniskan skaffar kakei 
iir kanske slarkare liinkade till va- 
randra iin vad vi fdrstStt. Och i s5 
fall kan vi blicka tillbaka p5 vad 
iretlio drs sirykande medhSr.s har 
gjort med zigenarna och dra slul- 
sat.ser om del generaliserbara i all 
bdjas sa mjukt och sakla all man 
inte in.ser vad som holler pS att 
ske fdrran man iir kniickl.

Inre styrka fbrtars
Del iir klart all ens inre styrka 

foniirs av ofriheien. av insikten alt 
ingenling vad jag gdr sjiilv paver- 
kar mitt liv lill narmelsevis lika 
myckel som fdrsiikring.skassans 
darner. Det iir klart all vi fir in ell 
boiien.sirak av cynism ixh ovilja 
mol den hand som fdder oss och 
halier oss nere samtidigt? Det iir 
klart att vi infantiliseras.

Men i den man vi har etl val hai' 
vi fakiiski vail all gdra motsiand. 
(ndividen. zigenare eller inle. har 
fall mera av egel utrymme. Ulan 
all vi cgcntligen har fallal nagot 
beslul i liberal rikining iir hela 
Sverige sakla men siiken ifard med 
alt .slingra sig ur del kollekiivistis- 
ka greppet. Fn ny respekl for in- 
dividen ger en ny ton, en ny kul- 
lur. Del Finns inte liingre ndgon 
enheisskapande modell for nSgon- 
ting. Vi lever och ISler leva.

Del far konsekvenser for val- 
nirdssialen, men del behdver inte 
vara ncgalivi. Om valfard-sstalen 
prdvade avdrag i stallel for bidrag 
fdrestiiller jag mig all bclydande 
delar av den gigantiska gerillaeko- 
nomiii su sakteliga skuile vitna 
igen. Zigenarna skuHe bdrja jobba 
igen, for alt uttrycka del rStl.

HELENA RIVIERE
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