
I upprustningens tidevarv är det lätt att tappa hoppet 
om fred. Hur ska vi orka kämpa för humanitära värden 
med dagliga vittnesmål från krig och katastrofer 
världen över? Jorunn Lavonius och Norah Lång 
samtalar i en essä om vägen ut ur krigets upprep- 
ningar – om humor, icke-våld och modet att lyssna.

ILLUSTRATION: MAIJA HURME

Var finns vägen ut ur krigets 
och våldets upprepningar?
Jorunn Lavonius:
När den belarusiska poeten Valzhy-
na Mort sätter sig ner för att skriva
en essä om sin barndomsvän, den
politiska aktivisten och juristen
Maxim Znak som tillfångatagits av
landets säkerhetstjänst, kommer
hon att tänka på en dikt som hon

hörde i sin barndoms fredliga Bela-
rus, skriven av den ryska poeten
Jevgenij Jevtusjenko. 
 
Kom igen nu killar. 
När vi slutar vara grymma, 
slutar vi vara unga. 
Kom igen nu killar, 

men kom ihåg att med åldern 
minskar er grymhet, 
växer er empati. 
Men andra killar, arroganta och
despotiska, 
kommer att komma med knutna,
svettiga nävar. 
Kom igen nu killar.

som diktraderna i den ryska dikten
antyder, till historiens ofrånkomli-
ga gång?

Diktens upprepningar präglas
av en växande mångtydighet som
gör fraserna alltmer tvivelaktiga,
tycker Mort. Kom igen nu killar. Är
det ens möjligt att få till stånd en

 
När Mort nu återkommer till
dikten i vuxen ålder är det från ett
Belarus som härjats av den Ryss-
landstillvända diktatorn Lukasjen-
kos knutna nävar, ett despotiskt
land där dissidenter kidnappas och
torteras. Finns det en utväg ur vål-
det? frågar sig Mort. Eller hör det,
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dessa träffar, sammanslutningar och
konferenser inte reduceras till sym-
bolhandlingar för att vi själva ska
sova bättre om nätterna? Finns inte
risken att det verkliga värdet av des-
sa sammanslutningar urholkas för
varje gång vi samlas, precis som dik-
tens rader urholkas av maktlöshe-
ten? Kom igen nu killar. 

Våra fredskonferenser och kli-
matmöten tycks inte leda någon-
stans – i stället antar de formen av
upprepningar. Upprepningar av tidi-
gare träffar, sprungna ur drömmar
om fred och rättvisa, som lett till
återvändsgränder. Så står vi här
igen. Vad har förändrats? Upprep-
ningen tyder på att vi misslyckats,
eftersom avsikten med önskningar-
na är att vi aldrig mer ska behöva
uttala dem.

Samtidigt som världsläget kan
verka hopplöst, blir jag stärkt av att
läsa vittnesmålen från de civila
motståndsrörelserna i Iran, Belarus
och delvis även i Ryssland, där det
finns människor som riskerar sina
liv för att vittna om det diktatoriska
våldet. Det enda vapnet jag själv vet
att bruka är akten att lyssna, att ge
dem ett öra att tala till. Och om vi
lyssnar noggrant tillsammans,
kanske vi en dag kan hitta vägen ut
ur våldets upprepningar.

Poeten ”upprepar i hopp om att
orden ska låta annorlunda vid ett
andra försök, ett tredje”, skriver
Valzhyna Mort. Berättelserna gör
erfarenheterna delbara och för oss
närmare varandra. Just för att när
de mänskliga (allvarliga, banala,
humoristiska och våldsamma) erfa-
renheterna kan färdas genom tid
och rum lär vi oss förstå varandra
och enas kring rätten till liv och till
frihet. Upprepningarna blir ritualer,
som hjälper oss att minnas, både
våldet som pågår och allt motstånd
som antar formen av kärlek och
gemenskap.

Norah Lång:
Och jag tror, för att knyta samman
allt det här, att vi åter och återigen
måste se till det allmänmänskliga i
krig; krig i sig skiljer sig inte från
krig. Krig, i sin kärna, är lika myc-
ket djävulskap och överlevnad både
i Ukraina och i Afghanistan.

Som Davorin Popovic, Otpor-
aktivist och popmusiker sa: ”Vi vill
vara som alla andra: jobba, ha vär-
defulla arbeten, vara styrda av
intelligenta personer i stället för
analfabetiska gangsters, leva under
lagstyre”. Eller, som ett allra sista
tillägg till det, Otpors viktiga slogan
och den argentinske författaren
Jorge Luis Borges ord: ”Våld är den
svagas sista tillflykt”.
 
 
 
En tidigare version av den här essän
framfördes som ett tal vid Ålands freds-
instituts 30-årsjubileum den 24 oktober
2022.

förändring genom de uppmaning-
ar som tycks nötas ut mer för varje
gång de yttras?

Och om inte – vore det lika bra
att vara tyst?

Norah Lång:
Även åländska Vårdöpoeten Aili
Nordgren målar en bild av krigets
dysterhet och repriser i sin samling
Rödbränd mark, utkommen 1940 –
mitt under andra världskrigets
brinnande år:

 
En lastbil far på vägen, 
den är grå som hösten, 
tung och långsam. 
Den är lastad med män, 
gråklädda män med gevär, 
och när man ser på dem 
är de alla lika. 
Utan ansikten. 
Utan vilja. 
Bara uniformer, 
så gråa som hösten.

 
Det är lätt att föreställa sig alla
order som ges och tas emot, de upp-
repade anfallen och reträtterna.
Hur soldaterna i sina kläder, rörel-
ser och handlingar blir bleka skug-
gor av sina forna jag; hur de till-
sammans skapar kriget.

Aili fortsätter:
 

En grå lastbil 
bär gråklädda män mot döden. 
Det är soldater. 
Det är människor. 
Det är hjärtan. 
Det är kärlek. 
Det är sorg. 
Det är död.

 
Det är lycka för ingen 
men ångest 
för alla – 
och tårar 
och hunger 
och nöd.

 
Ailis stakiga beskrivning av kri-
gets bistra verklighet bär inga drag
av lyrisk luddighet. Tvärtom sluter
dikten sig på sätt och vis till Valzhy-
na Morts upprepningsform. Tvivlet
om huruvida mänskliga samman-
drabbningar någonsin kan få ett
slut blir större ju längre dikten
framskrider. Frågan kvarstår alltså:
vad ska egentligen komma ur skild-
ringar som denna? Hur ska de kun-
na skapa skillnad? Har det någon-
sin varit tanken med vittnesmålen?

Vi vet ju allt det här redan. Alla
öden vi får ta del av från världen
bara genom att vara uppkopplade
mot varandra. Men vad ska vi göra
med dem? Är det kanske av största
vikt att vi försöker förstå, att vi lyss-
nar till våldets upprepningar – last-
bil på lastbil, soldat på soldat, hot på
hot, rädsla på rädsla på lättnad på
lättnad?

Är det vi själva som behöver
vara vägen ut ur upprepningen?

Jorunn Lavonius:
Ett halvt sekel efter Ailis krigsdikter
föll Berlinmuren, vilket skulle sätta
punkt för Kalla kriget och 1900-
talets långa, konflikthärjade tid. Nu
hade västvärlden nått ”historiens
slut”, sades det. Liberalismen, demo-

kratin och freden hade segrat, sam-
hället skulle helt enkelt inte drabbas
av fler våldsamma omvälvningar.

Men trettio år senare lever vi
återigen i en konflikthärjad väst-
värld – och frågan är om konflikter-
na någonsin upphört. Trots att det
är länge sedan Västeuropa på allvar
behövt överväga möjligheten att ta
till vapen, har vi passivt deltagit i
utvecklingen av konflikter genom
vapenexport, inskränkande av
minoritetsfolks rättigheter och sym-
boliska påtryckningar.

Närheten till kriget i Ukraina
väcker oro hos många och den
pågående konflikten påverkar oss
därför djupare än vi kanske skulle
önska. Vår medkänsla med det
ukrainska folket suddar ut gränsen
mellan ”vi” och ”dem”. Skulle man
våga sig på att säga att Ukrainas sak
är vår? Jag tror nästan det.

Den äldre generationen, som
ännu bär med sig minnen från vin-
ter- och fortsättningskrigen, kan
kanske relatera till den ukrainska
poeten Andrij Ljubkas ord: ”det
finns inga ’tusentals’ [stupade], våra
hjältar har stupat en och en”. Vi and-
ra kan bara föreställa oss hur kri-
gets fasor reducerar människoliv till
siffror i statistiken, när det i själva
verket är drömmar, relationer och
biografier som utplånas, en efter en.

Kan jag alls göra något för att
bekämpa svälten, hungern och
nöden? Ju äldre jag blir, desto oftare
drabbas jag av tvivel. Ordet ”världs-
fred” tycks mig uttjatat och tomt,
precis som raden, ”Kom igen nu kil-
lar”, i Jevtusjenkos dikt. De idealis-
tiska ungdomsrörelserna från 1968
är långt borta. Min generation vill i
stället satsa pengar på upprustning,
minska biståndet och begränsa
invandringen.

Norah Lång:
När vi pratar om fred söker vi gärna
den mest befästa fredsaspirerande
handlingen vi känner till. Något vi
lärt oss sedan barnsben – att möta
vår nästa trots inneboende friktion.
Att ta i hand och se varandra, absor-
bera varandras olikheter, vara duk-
tiga diplomater i en värld full av
kaos. I Bibeln framkommer ett fler-
tal sådana uppmaningar. För fre-
dens och salighetens skull ska vi
inte återgälda någon med ont, utan
förhindra världens brutaliteter med
förlåtelse och tolerans.

Ta bara Matteusevangeliets anti-
våldsmanifest. I Bergspredikan och
delen ”Älska dina fiender” tecknar
Matteus ner följande ord ur Jesus
tal på berget i Galileen: ” … jag
säger er: värj er inte mot det onda.
Nej, om någon slår dig på högra
kinden, så vänd också den andra
mot honom”. Uppmaningen före-
gås av de så kallade ”Saligprisning-
arna”, där min blick fastnar på föl-
jande vers: ”Saliga de som håller
fred, de skall kallas Guds söner.”

Hur ska vi orka kämpa mot för-
tryck utan att ta upp vapnen själva?
Enorma hot riktas mot civila rörel-
ser som arbetar för rätten att kriti-
sera makten, samt för att skydda
medborgerliga och mänskliga rät-
tigheter i stort. Delgivandet av
årets pristagare av Nobels fredspris

kändes därför lite extra i år. Tack
Ales Bjaljatski, fängslad belarusisk
människorättskämpe. Tack Memo-
rial och Center for Civil Liberties,
rysk respektive ukrainsk männi-
skorättsorganisation. Vi är djupt
beroende av att mobilisera positiva
motkrafter.

För det kan också gå riktigt, rik-
tigt bra. Jag vill tro att ”vanliga”
människor, tillsammans, har en
enorm förmåga att konfrontera auk-
toritära och antidemokratiska kraf-
ter. Säkerhet, välfärd och lycka kan
komma igen med hjälp av den stora
massan.

Den serbiska frihetsrörelsen
Otpor (serbiska för motstånd) väx-
te till exempel fram vid universite-
tet i Belgrad 1998, och använde sig
av humor och icke-våld i sina
aktioner för att stärka demokratin,
etablera motståndet och så små-
ningom avsätta den serbiske och
därefter jugoslaviske presidenten
Slobodan Milosevic – allt med en
fot i den tidens nya kommunika-
tionssätt över telefon och internet.

Aktionerna sträckte sig från att
lyssna på musik och spela volley-
boll utanför polisstationer där
Otpor-aktivister satt häktade, till
att sända tv-reklamen ”The Stain”.
I reklamen håller en kvinna upp en
vit T-shirt och berättar att hon för-
sökt få bort en enveten fläck i tio
års tid, med olika tvättmedel och
olika tvättmaskiner. Fläcken: ett
porträtt av Milosevic, tryckt mitt på
T-shirtens framsida. Som lösning
presenterar hon en ny tvättmaskin,
som på ett pålitligt och säkert sätt
tvättar bort den nämnda fläcken
och liknande smuts. Knappen hon
trycker på är prydd av en knuten
näve, vilket var symbolen för Otpor-
rörelsen.

Så här uttryckte Otpor-aktivis-
ten Srdja Popovic det hela: ” … jag
skämtar, (medan) du slår mig, gri-
per mig, och … det är ett spel du all-
tid förlorar, eftersom du bara visar
en enda sida, (medan) jag alltid är
där igen med ett nytt skämt … ett
nytt positivt meddelande till den
breda publiken”.

Med komiken, intellektet och
antivåldet kunde Otpor länka lokala
problem med den större nationella
krisen. En tro på att projektet fak-
tiskt kunde skapa kraft ledde till en
stor mobilisering av den serbiska
befolkningen, vilket slutligen ledde
till att demonstranter kom från när
och fjärran i bilkaravaner för att
inta Belgrad och parlamentshuset
den 5 oktober 2000. Milosevics tid
var äntligen över. Det fredliga mot-
ståndets styrka var ett faktum.

Jorunn Lavonius:
Under tider av kris och krig har det
alltid funnits motståndsrörelser som
fört människor närmare varandra,
så även i dag. Oavsett om de leder till
lyckade aktioner, som i fallet Otpor,
så är det alldeles säkert att dessa
sammanslutningar för människor
närmare varandra. Kriget och vål-
det uppbådar människor att gå sam-
man för att försvara humanitära
värden.

Men hur ska vi som bara betrak-
tar kriget på avstånd göra för att alla

De idealistiska 
ungdomsrörel- 

serna från 1968 är långt 
borta. Min generation 
vill i stället satsa pengar 
på upprustning, minska 
biståndet och begränsa 
invandringen.

❞
Jorunn Lavonius

Jorunn Lavonius

Norah Lång
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