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Kultur på lika villkor

Vi skulle egentligen fira.
Grekiskt Kulturcentrum:s (GKC:s) elvaårs jubileum.
Men vi har inte ens firat GKC:s tio års jubileum!
GKC:s dåliga ekonomi tillåter varken festligare firande eller ett
enklare sådant.
GKC har försökt att –under alla dessa år– utveckla verksamheten och utöka sina samlingar och presentera professionellt ett brett
spektrum av kulturella aktiviteter.
Det är dock få som känner till GKC;s ekonomiska villkor för
sin verksamhet. GKC har under alla dessa år brottats med en påtvingad
ekonomisk kris, mer eller mindre permanent eller ständigt återkommande.
Krisen har uppstått då utlovat erforderligt ekonomiskt stöd för
verksamheten från staten och Stockholms stad uteblivit.
År efter år har vi bollats fram och tillbaka mellan Statens kulturråd,
Kulturdepartementet och Stockholms stad. Med ljus och lykta har vi
försökt hitta svaret på varför GKC har missgynnats ifråga om ekonomiska verksamhetsanslag i förhållande till jämförbara kulturinstitutioner.
Hösten 2005 är hotet om att slå igen dörrarna för allmänheten
åter aktuell. Vi vet inget om eventuella framtida anslag, vi vet inte om
vi existerar nästa år. Naturligtvis kan vi inte planera kommande års
verksamhet. Så har det varit under elva år.
Med ”näbbar och klor” har några få personer med mycket moraliskt stöd från många, byggt upp en ny kulturinstitution i Sverige. Att
de har kämpat ”motströms” för att visa att det är möjligt. Det är möjligt
att ”gräsrötter” kan skapa institutioner. Kulturinstitutioner som speciellt intresserar sig för invandrar-, minoriteternas kulturarv i Sverige och
att de har en plats i det svenska kulturlivet. Platsen var dock ej given.
Det krävdes många års arbete för att nå ut till allmänheten och komma
nära människors hjärtan. Men det är fortfarande otillgängligt, trångt
och svårt att komma fram till maktens boningar.
En hel del av detta nummer ägnas åt att kort beskriva det långdragna försöket att få GKC att överleva ekonomiskt. Vi trodde att samma villkor gällde för GKC som för övriga kulturinstitutioner i landet. I
dag ställer vi oss frågande till detta.
								
AB
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Moder Svea:
–Kom Sven och Spiros. Ni skall få något gott och roligt av mamma. Och vi delar
lika som vanligt
–Här får du, Sven, godis
–Här får du, Spiros, hela påsen.
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Säkra existensen
av
Grekiskt Kulturcentrum
Det har kommit till vår kännedom att Grekiskt Kulturcentrum (GKC),
som startade sin verksamhet 1994 i projektform i samarbete med Statens
Kulturråd och Stockholms Stad, är nedläggningshotat. GKC är sedan
ett decennium ett viktigt forum för svensk-grekisk kultur i Stockholm.
Grekiskt Kulturcentrum speglar sverigegrekernas situation ur många
aspekter. Bevarandet och utvecklingen av såväl den grekiska som den
svenska kulturen i vid bemärkelse, d v s i hela dess mångskiftande etnicitet, är en viktig uppgift för centret som också kommer värdlandet till del.
Grekiskt Kulturcentrum (GKC) är således en institution som bidrar till att
berika Sveriges kulturella mångfald. GKC:s verksamhetsinriktning fokuserar på sverigegreker och på svenskar intresserade av grekisk kultur.
Centret har ett bibliotek på över 25 000 volymer, en omfattande konstsamling, många museiföremål, ett stort antal gamla kartor från 1513 och
framåt – samt sverigegrekernas arkiv från 1870-talet. Webbsidor, information om GKC:s kulturella aktiviteter i Sverige samt den svensk-grekiska kulturtidsskriften Pergament. På GKC anordnas ofta konstutställningar av svenska, grekiska, invandrar- och gästkonstnärer samt föredrag,
seminarier och kurser. Olika föreningar har sammanträden och allmänna
sammankomster där. Centret står dessutom alltid till tjänst när underlag, flera uppgifter och speciell sakkunskap efterfrågas av utomstående.
I skymundan har GKC sedan länge brottats med ekonomisk kris.
Nu riskerar Centret att helt och hållet läggas ner; i dag saknas medel
för t ex det regelrätta underhållet och servicen av kontorsmaskinerna.
Anledningen till detta är att det utlovade stödet från staten och staden uteblivit under många år och att GKC har missgynnats ifråga om
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ekonomiska verksamhetsanslag i förhållande till jämförbara kulturinstitutioner.
En sak får ej glömmas: Även minoriteterna i Sverige behöver stöd för sin kulturalstring och sin kulturutövning. En
harmonisk kulturintegration uppnås först när minoritetskulturerna ges möjlighet att blomstra inom sina egna kulturinstitutioner på likvärdiga villkor som övriga kulturinstitutioner i Sverige.
I annat fall berövas Sverige chansen till ett integrerat kulturutbud. Kortfattat: Människor med icke-svensk bakgrund tvingas känna sig segregerade såväl socialt som kulturellt! Detta samtidigt som Sverige fråntas
möjligheten till en levande integrerad representativ nationell kultur.
Undertecknarna anser att ett fungerade Grekiskt Kulturcentrum i Sverige
är en nationell tillgång. Dessutom anser vi att GKC är en internationell förebild om hur svensk kulturpolitik i praktiken överbryggar kulturella skillnader inom ramen för såväl nationell som europeisk integrationspolitik.
*Vi vädjar därför till Statens kulturråd och Stockholm Stad att
ta sitt ansvar och infria löftet om att garantera GKC:s existens.
*Vi vädjar också till riksdagens kulturutskott, kulturdepartementet och kulturnämnden i Stockholm att verka för att centret kan fortsätta sin pionjärinsats att vara ett föredömligt exempel på integrerad kulturpolitik i ett mångkulturellt Sverige.
Kurdo Baksi, författare
Peter Curman, författare
Joe Frans, riksdagsledamot (s)
Spiros Gogos, ordf. Akropol BBK
Sture Linnér, professor, författare
Petrus Iliescu, universitetslektor
Theodor Kallifatides, författare
Lennart Kollberg, regissör
Antonis Krassa, ordf. svensk-cypriotiska föreningen
Pergament –– nr 35

Ana-Maria Narti, riksdagsledamot (fp)
Moissis Nikolaidis, ordf. svensk-grekiska föreningen i Norra Stockholm
Vasilis Papageorgiou, författare, universitetslektor
Zannis Psaltis, författare, journalist
Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v)
Anders Widoff, professor, konstfack, Stockholm
Marie-Louise Winbladh, arkeolog, författare

Skrivelsen har tidigare sänds till Kulturminister Leif Pagrotsky, Kulturborgarrådet i
Stockholms Stad Roger Mogert och Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt

Naturligtvis ligger mycket arbete bakom skrivelsen, en mycket längre text massa, ackumulerade kunskaper och erfarenhet, synpunkter, redigeringar fram och tillbaka mm.
GKC önskar framföra ett varmt tack till de ovannämnda personer som satt sig i, läst, intresserat sig för GKC:s verksamhet, kommenterat och ställt sig bakom denna skrivelse.
Vi önskar även framföra ett varmt tack till alla dem som insiktsfullt kommit med kommentarer, redigerat den ursprungliga fyrsidiga texten, föreslagit ändringar, ställt sig bakom skrivelsen och gjort den till en gemensam fråga om att Säkra existensen av GKC.
Så ett varmt tack till: Lasse Gullberg, Bertil Kumlien, Polybios Lyssarides, Paul Lappalainen och Anna Mossfeldt. Tack även till: Tomas Balanikas, Kostas Papadopoulos,
Maria Antipa, Nakis Frangidis, Maria Gullberg, Panos Ioannidis, Anastasia Karakeva,
Olga Margetis, Barbara Olander, som undertecknat ett liknande upprop i januari 2003
som representanter för en rad olika organisationer med sverigegrekisk anknytning.
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Detta har
GKC bidragit med
för att berika Sveriges kulturliv
*Invandrar-  och minoritetsarkiv uppmärksammades.
*GKC har byggt upp en av de första kulturinstitutioner för en sedan länge
invandrad grupp, grekerna i Sverige.
*GKC har räddat stora delar av det sverigegrekiska kulturarvet.
*GKC hjälpte till att svensk-grekisk ordbok kunde fullbordas.
*Första svensk-grekiska websidan av en sverigegrekisk kulturinstitution
publicerades redan 1998.
*Invandrar- och minoritetskonstnärer fick en oas på GKC och uppmärksammades. GKC har presenterat konstnärer från hela världen (bosatta
och icke bosatta i Sverige) för svensk publik.
*Invandrar- och minoriteternas kulturella behov uppmärksammades.
*Pergament, en tvåspråkig kulturtidskrift producerades och kom med
bland Sveriges kulturtidskrifter och tidskriftskatalog.
*e-boken blev realitet i Sverige när en medarbetare medan han arbetade
med tidskriften Pergament fick idén och vidareutvecklade den.
*Gamla böcker ur biblioteksmagasin fann vägen till internationella
biblioteket (IB). Innan dess har GKC både uppmärksammat och använt den
”dolda bokskatten”.
*GKC blev förebild för liknande ansatser som följer.
*GKC föreslog redan år 2000 en utredning om diskriminering inom kulturlivet.
*GKC föreslog år 2001 att flera minoriteter –bland dem även sverigegrekerskall inkluderas bland Sveriges nationella minoriteter (de uppfyller ju de
av Riksdagen uppställda kriterierna).
*GKC gav tak och är samlingslokal för flera föreningar.
*Det första seminariet om mindre kända folkmord anordnades av GKC.
*GKC bidrog till samarbete mellan Europas kulturhuvudstäder Thessaloniki och Stockholm (1997-98).
* GKC verkat för att skapa kontaktytor för positiva upplevelser och
närmande över kultur och etniska gränser.
* GKC har öppnat nya möjligheter för svensk konstliv att möta och verka i
andra länder runt om i Europa (balkan, gästhemmet på ön Kefalonia).
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Våra relationer med staten och staden
En krönika i korta ordalag

GKC:s relationer med staten
Begynnelsen
Den 25e maj 1991 och efter sju månaders förberedelser bildades stiftelsen
Grekiskt Bibliotek och Arkiv i Sverige (GBAS). Stiftelsens ändamål var bl.a.
att samla in böcker och arkivmaterial som refererar till sverigegreker och
grekvännernas verksamhet i Sverige, utveckla barns och ungdomars intresse
för grekiskt språk och grekisk kultur. I de ursprungliga stadgarna omnämns
uttryckligen att stiftelsen hade för avsikt att bilda ett fungerande bibliotek
och arkiv samt att arrangera kulturella evenemang. Arbetet sattes igång innan
stiftelsen formellt bildades.
Under hösten 1991 tog stiftelsens styrelse kontakt med både Statens kulturråd
(KUR) och Stockholms Kulturförvaltning (SKF). Representanter från både
KUR och SKF visar då ett klart intresse för stiftelsens ambitioner. De uppger
sig villiga att diskutera frågor och detta kan komma till stånd. Flera kontakter
följer. Tiden går. Materialinsamlingen som stiftelsen initierat fyllde först ett
lagerutrymme i ordförandens hem. Ett år senare behövdes större plats. ABFNorra stor Stockholm gav stiftelsen rätt att disponera en lagerlokal på ca 20
kvm i Hallonbergen. När materialet flyttades dit kändes lokalen stor. Ett år
senare packades inkommande material i lådor och staplades ända upp till
taket. När Erik Östling från KUR besökte lagerlokalen kunde han inte dölja
sin glädje: ”Så här skall det börja. Det känns verkligen bra”. Enligt honom
var idealet att verksamheten började på initiativ av ”gräsrötter” och inte efter
beslut ovanifrån.
Erik Östling och hans medarbetare på KUR övertygades om behovet av ett
sverigegrekiskt bibliotek och arkiv. Kort därefter kallade KUR till ett möte
(1992-11-16) för att förankra tankarna hos andra ansvariga myndigheter/institutioner bl.a. Ιnvandrarverket, Kungliga Biblioteket, Riksarkivet, Nordiska
museet. De inbjudna hänvisades till en rapport från 1979 och ett museiförslag
från 1986. Det fanns ”ett behov av att systematiskt samla in dokument,
fotografier, böcker, föremål mm som berör deras (invandrarnas) kulturella
bakgrund”. KUR:s skrivelse och bifogat PM lyfte upp behovet av samspel
mellan arkiv-, biblioteks-, och museiväsendet. Mycket lite hade hänt sedan
1975 inom området. ” I en försöksverksamhet skulle man kunna pröva en
samverkansmodell för insamling, registrering och förvaltning av stiftelsens
arkivalier, böcker, fotografier etc.” Man ville ”möta olika etniska gruppers
behov av institutionellt stöd, rörande vård, bevarande och tillgänglighet
av deras- i Sverige befintliga- kulturarv.”
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Erik Östling ville påverka kulturlivets utveckling mot större mångfald . Blev glad när
han märkte att planerna för ett Grekiskt kulturcentrum kunde förverkligas

Efter ytterligare överläggningar under 1993 mellan
GBAS, KUR och SKF
kom man överens om ett
förslag till ett tvåårigt
projekt. Staden skulle stå
för lokalkostnader och
staten (KUR) för personal
och administration. GBAS
skulle ställa sitt material
till förfogande för allmänheten, visa upp det, ge
möjlighet för användning,
initiera fördjupande studier, och fortsätta samla
in mer material som rört
sverigegrekernas historia.
Om projektet skulle lyckas,
skulle det permanentas.
GBAS deklarerade att det
inte fanns några hinder från
stiftelsens sida om verksamheten kunde vara en del av
ett kommunalt bibliotek. Men lokala bibliotek visade inget intresse.
GBAS uppmanades att komma in med ansökningar till både KUR och Stockholms stads Kulturnämnd. Det som diskuterades sattes då upp på papper. GBAS
sökte således om att disponera lokal eller få stöd att hyra lokal från Stockholms
stads Kulturnämnd. Till KUR skickades samtidigt in en annan ansökan om
ekonomiskt stöd för stationerad biblioteks- och arkivverksamhet. Till respektive
ansökan bifogades kopia på den ansökan som skickats till den andra partnern
(KUR vice versa Stockholms stads Kulturnämnd). Ansökningarna daterades
och skickades in 1993-06-14. GBAS uppmanades på nytt att finna lokal på den
öppna fastighetsmarknaden. Mer än hundra förslag på lämpliga lokaler samlades
in och presenterades till berörda (KF & KUR) vid årets slut.
Den 17e februari 1994 kl. 11.00 träffades med dessa förutsättningar en
överenskommelse mellan GBAS, KUR och SKF. Under mötet föreslogs ett
kortare namn för insatsen som ledde till namnet ”Grekiskt Kulturcentrum”
(GKC). GKC skulle fungera som en kulturinstitution med integrerad biblioteks- arkiv- och museiverksamhet för att bättre nå ut till allmänheten.
Staden föreslog lokalen just på Magnus Ladulåsgatan med muntliga garantier
att om projektet skulle lyckas så skulle SKF kontakta Svenska Bostäder för att
lösa upp kontraktet. Kontrakt skrevs med Svenska Bostäder och GBAS material
flyttades till Magnus Ladulåsgatan.
Den 25e september 1994 kunde verksamheten invigas i närvaro av representanter från både KUR och SKF. Till allas belåtenhet och med allas

önskningar om välgång. Då skulle finna
de förutsättningar som krävdes att GKC
permanentades. Tydligast uttryckes detta
kanske av Johan Edzler dåvarande tjänsteman i chefsposition på SKF. Han berättade
att SKF fick ofta olika förslag. Men till SKF
kom man:
”ofta med visioner, sällan som idéer går
att genomföra.
Många ger upp när de möter verkligheten
Men det var annorlunda med ”GBAS”.
Det var bara att ställa upp…
Måtte bara insatserna följas upp så att
en dröm kan leva vidare i framgångsrik
verklighet. Ytterst är det bara de folkvalda
politikerna som bestämmer. Kan bara GKC
visa att den behövs, och det är jag övertygad
om - så skall väl de nödvändiga resurserna
ställas till förfogande”.
Ett oändligt maratonlopp med dolda
hinder påbörjas.
Med entusiasm sattes arbetet igång. Efter
några månaders intensivt arbete lyckades
GKC att bli en vanlig syn på dagstidningarnas
sidor om kulturella evenemang. Därefter blev
det allt vanligare även för andra arrangörer
att annonsera sin verksamhet med inriktning
på minoritetskulturer på samma sätt.
Det dröjde dock inte länge innan de första
problemen visade sig. GBAS uppmanades
att söka om verksamhetsstöd för GKC hos
både KUR och SKF. SKF gav ett stöd som
inte ens motsvarar lokalkostnaderna. KUR:
s svar dröjde. I det brev som skickades som
påminnelse till KUR i juni 1995 beskrivs det svåra ekonomiska läget. Fram
till sommaren 1995; inget stöd från KUR nådde det nystartade GKC.
Verksamhetsplaner fick läggas om…
I en skrivelse från augusti 1996 till KUR sammanfattade GKC de första två årens
svårigheter och påpekade att mycket av det utlovade stödet har uteblivit. Klara
besked önskades av KUR och Stockholms stad. I en rapport skriven av en
universitetsstuderande från samma år konstateras att GKC:s personella behov är
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på 4-5 tjänster. Dessa behövdes om verksamheten skulle fungera mer utåtriktad
och motsvara allmänhetens förfrågningar och krav på service. I samma rapport
skrev studenten att det var beundransvärt ” hur de ansvariga kunnat sköta en så
omfattande verksamhet helt ideellt och med knappa resurser, vilka i bästa fall
täckt driftkostnaderna men som aldrig räckt till avlöning av personal…Ingen
oavlönad kraft kan knappast i all oändlighet orka med att bära sådant ansvar,
hur inspirerande den kulturella verksamheten än må vara.”
GKC blev informerad om att politiska beslut på departementsnivå och anslag
var nödvändiga för en fortsättning på verksamheten. Vi fick rådet av KUR att
söka information om hur man har löst ”problemet” på annat håll med liknande
verksamhet. Vi kontaktade och träffade den vederbörande, av en institution
initierad av en kommun. Personen vi träffade lyssnade noga på hur det hela
gick till när GKC började sin verksamhet, om de utfästelser som inte förverkligades mm. Han sa inte något om de garantier som institutet han förestår fick
av kommun och stat för kunna fortsätta vidare. Kort utföll en bedömning utan
närmare förklaring ”under sådana förutsättningar skulle jag inte ens våga starta
verksamheten.” Men vi vågade, vi lyckades och någon annan (staten och staden)
inte höll sin del av överenskommelsen. Mötet gav ingenting. Vi fick rådet att
kontakta någon riksdagsledamot. Ett möte ordnades på GKC med en person
från KUR och en riksdagsledamot som uppgav sig villig att föra fram frågan
till Riksdagen om han fick lite bakgrundsmaterial. Det fick han direkt. Men
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ingenting hände…”Projektet” förlängdes med ett år. På inrådan sammankallades ett möte den 1997-01-14. De som deltog på mötet både från KUR och
SKF var överens att det var en viktig verksamhet som GKC bedrev. Det var
dock inte lika självklart om hur man kunde täcka verksamhetskostnaderna…
Kort därefter besökte Kulturministern Marita Ulvskog GKC. Anledningen var
ett möte för Nämnden för Kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Hon
blev informerad om GKC:s utsatta situation. Det sammanlagda stödet täckte
då i princip lokalkostnaderna.
I juni 1997 skickade KUR en promemoria till Kulturdepartementet. I promemorian berättades om bakgrunden till GKC och om KUR:s och SKF:s åtaganden:
”När den treåriga försöksverksamheten nu närmar sig slutet, kan Kulturrådet
konstatera att stiftelsen Grekiskt Bibliotek och Arkiv i Sverige lyckats väl med
sin verksamhet vid Grekiskt Kulturcentrum…Rådet anser att biblioteks- och
arkivfunktionerna har ett stort kulturpolitiskt värde. Både för den sverigegrekiska gruppen men framför allt för den svenska befolkningen som efterfrågar
Centrets tjänster allt mer”. KUR bedömer att verksamheten bör permanentas
vilket också så sker från 1998-01-01. Problemet var endast att KUR använde
i sin skrivelse äldre och inte aktuella uppgifter om bokbestånd, arkiv och museiföremål. Bara månaden innan skrivelsen skickades till Kulturdepartementet,
med anledning av utställningen ”Våga värna Demokratin” tredubblades arkivmaterialet i ett enda svep…Och stödet som beviljades till GKC blev lägre än
det som KUR äskade.
GKC överlevde 1998 tack vare tillfälliga projektbidrag för andra ändamål än
för den vanliga verksamheten. GKC presenterade under kulturhuvudstadsåret
ett av de mest omfattande och högt kvalitativa kulturella program i landet(se
mer om detta Pergament nr. 24-25). Pga av en ändring i stiftelselagen tvingades
stiftelsen GBAS att ändra sina stadgar (bl.a. skulle stiftelsen inte ha medlemmar som väljer en styrelse). GBAS berövades ett direkt ekonomiskt stöd av
föreningar och enskilda som varit medlemmar. Ett stöd som gick direkt till
GKC:s verksamhet. En juridisk process började som avslutades flera år senare
med ombildning av stiftelsen.
Under tiden 1995-99 har flera andra enskilda, företag, organisationer till myndigheter startat projekt med liknande syfte som GKC. Intresset för invandrarnas
kulturarv har växt. Det var ju detta som var meningen.
Optimismen tar ny fart i början av 1998. Innan nya orosmoln åter gör sig gällande. Denna gång beror detta mest på andra skäl än på statens beslut om att
permanenta verksamheten (se Pergament nr. 24-25) och naturligtvis SKF som
åter ändrar sig och omorganiseras med anledning av ändringar i det politiska
styret och kulturhuvudstadsåret.
Under åren som GKC utvecklades till en ny svensk kulturinstitution bemöttes vi av många statliga & kommunala förvaltningar som en främmande
kulturinstitution. Flera i efterhand konstruerade hinder lades fram i syfte
att förhindra GKC att komma med i olika sammanhang för att nå ut till
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publik eller vara med i sammanslutningar. Officiellt var alltid skälen något
formellt. När annorlunda redan faktiska förhållanden utpekades då –muntligtkom det fram: ”vi stödjer inte utländska kulturinstitutioner” eller ”ni kan väl
söka någon annanstans”. Om detta och om GKC: ekonomiska problem pga av
statens och stadens brutna överenskommelser och löften blev kulturministern
Marita Ulvskog informerad under en debattkväll tisdagen den 23 mars 1999:
”GKC faller mellan stolarna”, ”klara kriterier och bort med diskrimineringen
inom kulturlivet”, ”murar byggs och ribban höjs högre än det vanliga för små
institutioner med invandraranknytning”, ”den ena får fordon till sitt förfogande
den andre fotbojor”, ”samma evenemang med arrangör av en ”vanlig” svensk
organisation får statligt och /eller kommunalt stöd. Invandrarorganisationer
får inte det samma”.
Efter flera exempel om dold diskriminering, presentation av GKC:s verksamhet,
fick man- tillsammans med ett 40-tal andra personer- höra kulturministern säga
att: “GKC visat att man kan”… “det måste finnas kulturella institutioner”…”gör
precis som GKC, visa att man kan göra någonting”…”I sådana sammanhang
satsar staten hälften och kommunen hälften”…”GKC har presterat ett fint
arbete och vi på departementet kommer att se till att verksamheten får erforderligt stöd”.
När en av de åhörarna ställde en retorisk fråga ”ni bygger väl inte en ishall
först när ortens ishockeylag kommer till division ett?” kunde ministern bara
hålla med.
Lite senare (maj) skickades även en formell skrivelse till kulturdepartementet
med förslag om hur GKC kunde behandlas på ett rättvisst sätt.
I april 2000 behandlades GKC på nytt som ”utländsk institution” av myndighet som inte ens läst det faktaunderlag som medskickats. GKC ansökte då hos
departementet om att genomföra en pilotstudie om diskrimineringen inom
kulturlivet. Ansökan motiverades med att ”GKC har varit verksamt som kulturinstitution inom det svenska kulturlivet i drygt åtta år. Vår erfarenhet som
en kulturinstitution, kontakterna med kulturpersoner (konstnärer, författare)
med invandrar- och minoritetsbakgrund tyder på att det finns stora likheter
mellan diskriminering i det ”vanliga” arbetslivet och existens av liknande typ
av diskriminering inom kulturlivet. Pilotstudien ämnade:
– visa exempel på dold diskriminering inom kulturlivet
– dokumentera några institutionella hinder,
– föreslå åtgärder som underlättar kulturella möten och integration
med kulturen som plattform
– reda ut vissa vanliga missuppfattningar som råder (på grund av
bl. a.  kunskapsbrister om bakgrund, procedurer, informationskällor och
varandras arbetsvillkor).
I juni 2000 skickades en ny skrivelse till Kulturdepartementet som åter aktualiserar den ekonomiska frågan och ministerns utfästelse från mars 1999. Att
påminna om utfästelsen skapade irritation på departementet. Av en hög
Περγαμηνή –15– nr 35

tjänsteman på departementet blev vi påminda om att handläggningen skulle
vara annorlunda om ministerns utfästelse hade fastnat på band…
I november 2000 kom först ett svar på vår skrivelse om att ”regeringen tagit
ställning till denna…”utan att skrivelsen föranlett någon åtgärd från regeringens sida”.
Kort därefter meddelade kulturdepartementet att regeringen avslagit ansökan
om studien om diskriminering i kulturlivet. I ett medföljande brev förklarar
kulturministern att ”beslutet inte innebär något ställningstagande till projektets
angelägenhetsgrad” men att ”regeringen normalt inte svarar för det här slaget
av bidragsgivning”. Mycket sympatiskt!
Den 29 november 2000 träffade vi statssekreteraren Gunilla Thorgren på
Kulturdepartementet och ytterligare två tjänstemän. Efter vår diskussion bad
hon sina medarbetare att undersöka även andra möjligheter för ett kontinuerligt stöd till GKC:s verksamhet. Uppdrag gavs till en av de närvarande
tjänstemännen att undersöka möjligheten att direkt stödja arkivverksamheten.
Samtidigt ställde G. Thorgren sig frågande om “varför KUR inte kunde omfördela anslaget och ge GKC mer pengar för verksamheten.”
År 2001 redogjorde vi åter för situationen och om SKF:s förslag till avyttring
av kulturskatter för att finansiera verksamheten (se om SKF).
Till kulturdepartementet skickades en ny skrivelse med rubriken: ”Dömd till
långsam död?”. Vi redogjorde om de svåra verksamhetsförhållandena och att vi
omvandlats till ”professionella amatörer”, ”på ständig jakt efter tillfälliga
sponsorer och projekt”. Behoven för basverksamheten som inte tillgodosetts
borde inte vara annorlunda än vad som gäller för andra liknande verksamheter
i Sverige. Under samma period mötte vi den ansvarige från KUR. KUR höll
på med en utvärdering av verksamheten vilket vi välkomnade och sedan länge
efterlyst. I diskussionerna togs G. Thorgrens undran upp om omfördelning av
anslaget. Den ansvarige från KUR blev närmast irriterad på Kulturdepartementet:
”Departementet vet ju att det inte finns marginaler för någon omfördelning om
anslaget inte ökar. Departementet har även öronmärkt en stor del av anslaget.
KUR skall inte tillfälligt försämra villkoren för en verksamhet och förbättra för
en annan. Departementet har alltid extra pengar om de anser och vill stödja
viss verksamhet. Om dessa har tagit slut så finns det pengar från kulturlotteriet.” Naturligtvis häpnade vi över informationen och hur vi klämdes mellan
departement och myndighet.
Den 10 september 2001 skickades ett brev till statsministern. Brevet innehöll
tre utredningsförslag: Om diskriminering i det svenska kulturlivet, om klara
kriterier och villkor ang. det statliga stödet till invandrade minoriteters
kulturinstitutioner och om hur kulturlivet kunde bidra till att snabbare
nå invandrar- och integrationspolitiska mål.
Brevet innehöll även ett förslag om att uppmärksamma mindre kända förintelser under förra seklet som t.ex. på armenier, romer, greker, assyrier,
kurder samt historiska aspekter som förintelsen av ursprungsbefolkningar
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i Amerika och Australien. Vi vädjade också till regeringen om att undersöka
lösningar som kunde säkra GKC:s existens.
Av statsrådsberedningens brevenhet fyra dagar senare (!) informerades vi att
vårt brev skickades vidare till Kulturdepartementet ”för vidare hantering”.
Kort därefter med anledning av offentliggörandet av regeringens budget för år
2002 skickas skrivelsen med förslagen till Riksdagens Kulturutskott med
tillägget om att kulturutskottet undersökte möjligheterna att bland de
nationella minoriteterna inkludera fler grupper än hittills och naturligtvis
den sverigegrekiska. Men hänvisning till det antal år som sverigegreker funnits
ansågs den nuvarande definitionen som inkluderades endast några få nationella
minoriteter som missvisande. Rikdagsledamoten Tasso Stafilidis lyfter upp
kort därefter frågan i en motion i Riksdagen dock utan resultat.
År 2002 anhåller GKC, med hänvisning till situationen och tidigare skivelser,
om kraftig ökning av det stödet från KUR.
På möten (2002-05-30) med både KUR och Kulturdepartementet redogjorde
vi för situationen på nytt: små lokaler, utbrända medarbetare, gammal
kontorsutrustning som hindrar arbetet, risker för skador på musei- och
konstföremål mm.
2002-06-04 rikdagsledamoten Nikos Papadopoulos ställde en fråga till
kulturminister Marita Ulvskog:
”Grekiskt kulturcentrum, (GKC), en svensk kulturinstitution med verksamhetsinriktning på Sverigegreker, startade sin verksamhet 1994 i projektform och i
samarbete med Kulturrådet.
GKC är nu ett svenskt kulturinstitut med integrerad arkiv, biblioteks- och museiverksamhet. GKC bjuder på omfattande kosmopolitisk kulturverksamhet
som utvecklas på en gammal och stabil kulturell grund. GKC hör till Sveriges
mest snabbväxande kulturinstitutioner. GKC har även varit och är förebild för
liknande försök att bilda speciella bibliotek och kulturcentra i Sverige.
Men sedan starten har GKC i relation till andra kulturverksamheter missgynnats när det gäller ekonomiska anslag för verksamheten. Detta oavsett om
man tillämpar kvantitativa eller kvalitativa mått på verksamheten eller jämför
med vanliga svenska eller andra mångkulturella institutioner. Ur ekonomisk
synvinkel har nu smärtgränsen passerats för länge sedan och GKC kommer
inom kort att upphöra med sin publika verksamhet.
Min fråga till Kulturministern är: Vad tänker ministern göra för att rädda en
av alla uppskattad verksamhet?”
Kulturminister Marita Ulvskog svarade (2002-06-12):
”Nikos Papadopoulos har frågat mig vad jag tänker göra för att rädda en
av alla uppskattad verksamhet. Bakgrunden till frågan är att Grekiskt Kulturcentrum inom kort kommer att upphöra med sin publika verksamhet av
ekonomiska skäl.
Grekiskt Kulturcentrum har utan tvekan utvecklat en viktig arkiv- och biblioteksverksamhet. Centrumet har också blivit en viktig mötesplats för svenskar,
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greker och andra invandrare i Stockholm samtidigt som en betydelsefull publikverksamhet har utvecklats.
Staten har sedan starten av Grekiskt Kulturcentrum tagit ett ekonomiskt ansvar
för verksamheten genom de projektmedel som utgick under uppbyggnadsskedet
och genom det verksamhetsbidrag som allt sedan 1998 utgår med 400 000 kronor
per år. Stockholms stad har även bidragit till finansieringen. Vidare har visst
bidrag från landstinget utgått under ett par år. I samband med att den publika
delen av verksamheten nu hotas att läggas ned vill jag dock understryka att
varken kommun eller landsting under 2002 ger något understöd till en verksamhet som i hög grad kommer invånarna i Stockholm och regionen till del.
När det gäller det statliga stödet till Grekiskt Kulturcentrum för kommande år
kan jag naturligtvis inte föregripa regeringens överväganden i höstens budgetproposition. Det innebär att sedvanliga vägningar måste göras mellan olika
angelägna ändamål inom den redan fastlagda totala utgiftsramen.”
Hösten och valet kom, budgeten presenterades, ingenting hände. Hyresvärden
hotade med en omedelbar ökning av hyran med 45%.
GKC stängdes för allmänheten. Nikos Papadopoulos i närvaro av ytterligare
en riskdagsledamot tog kontakt med Gunilla Thorgren på Kulturdepartementet.
Ökat stöd till GKC utlovades om  Stockholms stad åter tog del av ansvaret.
Men när och hur skulle staten öka stödet till GKC? Följande mail sänds till
Kulturdepartementet och Gunilla Thorgren den 2002-12-06:
”Enligt Riksdagsledamot Nikos Papadopoulos, kommer departementet att
stödja GKC om Stockholms stad också stödjer GKC:s verksamhet. Jag har mot
bakgrund av detta redan skickat in en ansökan till Borgarrådet Erik Nilsson.
Vår tidigare ansökan (från mars 2002) till Stockholms stad för 2002 års verksamhet har inte behandlats.
Situationen för GKC har inte förbättrats sedan vi träffades för två år sedan,
snarare tvärtom. GKC befinner sig nu i ett mycket kritiskt läge.
Materialet vi förfogar över är unikt för Sverige och likaså den typ av verksamhet
som vi presenterar. Det har aldrig varit meningen att endast förvara materialet
utan att aktivt använda det och ge service till allmänheten.
Vi kan försöka påverka Stockholms stad. Det politiska läget är ju förändrat.
Men jag tror att staden kommer att eventuellt ge oss ett andrum för någon
månad. Detta kommer inte att lösa det långsiktiga problemet.
Därför undrar jag om departementet kan hjälpa till med diskussion om hur vi
kan hitta en långsiktig lösning för GKC. Vi är naturligtvis öppna för en diskussion om alla möjliga lösningar.
Jag är tacksam om jag erhåller ditt svar förre den 18e december.”
Den 17 december 2002, kl 20.05 på kvällen under ett styrelsemöte på GKC ringde
det på mobiltelefonen. Ett departementsråd ville ”reda ut ett missförstånd”.
”vi –GKC, och riksdagsledamöterna- har missuppfattat det hela” ”tyvärr
har GKC missat tåget”. ”Det finns ingen automatik i bidragssystemet”,
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”arbetet med budget är klar”, ”skall se om det går nästa år”…
Han fick till svars att GKC inte har missat något tåg. Snarare var det ”tåget
som missat GKC”.
Framfördes på nytt att GKC:s styrelse och medarbetare var fullt medvetna
om departementets arbetsbörda och arbetets svårighetsgrad på departementet.
Att GKC hittills aldrig har strävat efter positiv särbehandling men eftersökt
de gällande profana kriterier enligt vilka skulle vi kunna på lika villkor
”konkurrera” med andra om anslag”.
Och hur det kan vara möjligt att VI missuppfattar politiker och byråkrater
hela tiden?
Men om missförstånd sker ensidigt och upprepande gånger så är det
“någonstans” ett allvarligt fel. Samma kväll tecknades historien:
”Tåget och vi
Vi har vartenda år gått till fots och i god tid till den tågstation som vi har
hänvisats till. Väntat tålmodigt i många år. På flera stationer och på olika
perronger.
Vi har sett andra - jag kan räkna många efterföljare- hämtas hemifrån i limousin. De behövde inte stiga på eller hoppa in i tåget. De lyftes in i tågets
förstaklass vagnar.
Kom de sent? Då väntade tåget tills de kunde lyftas in.
Vi har inte missat något tåg.
Det fanns helt enkelt inga vagnar för tredje klassen passagerare.
Har vi under åren hänvisats till fel tåg, fel station och fel perrong?
Vad var det för fel på oss?
Eller vad var det för fel på tåget? ”
Vid det ovannämnda styrelsemötet och under det synliga hotet om konkurs
beslutades om organisatorisk delning av verksamhetsansvar mellan stiftelsen
och GKC. Stiftelsen skulle fortsättningsvis äga de insamlade kulturskatter och
GKC skulle ansvara för verksamheten.
I december 2002 utformades ett upprop och namnunderskrifter började samlas
in. Läget är kritiskt. En lokaltidning uppmärksammade detta och publicerade
en lång artikel om GKC:s situation.
Representanter från 10 olika organisationer med grekisk anknytning skrev
under och skrivelsen skickades till Kulturminister Marita Ulvskog, kulturborgarrådet i Stockholm och KUR. Uppropet skapade enligt säkra källor
irritation på departementet. Verksamhetsstöd från SKF räddade verksamheten
tillfälligt under våren 2003. Senare under samma vår med hyresnämndens och
SKF:s hjälp tog hyresvärden tillbaka sina anspråk om stora hyreshöjningar.
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I februari 2003 förde GKC flera samtal med tjänstemän på Kulturdepartementet.
Dels med den höga tjänstemannen –han med ”tåget”- och dels med de ansvariga
för handläggningen av vårt ärende.
Om GKC och kommande budget fick vi höra: ”GKC finns med. Det handlar
naturligtvis dels om ”katastrofbidrag” och dels om verksamhetsstöd…Ni är
med tidigt den här gången. Jag har flera skrivelser här, allt är samlat. Sedan
måste vi göra en helhetsbedömning…det finns också andra verksamheter som
behöver hjälp redan detta år. ..ni är med. Vi jobbar på det.”
Den höga tjänstemannen kommenterade den tidigare diskussionen om tåget:
”–Det är ett tåg som har gått och är ett tåg som handlar om regleringsbrevet.
I detta har inte gjorts ändringar. Det är ett trångt anslag, så att säga. Det är
inte lätt att flytta pengar i det lilla anslaget där ni finns med några andra. Det
är väldigt ont om pengar i staten som det är. Det är en årlig prövning som
gör av stadsbudgeten.”
På frågan vart vi ska vända oss till KUR eller Kulturdepartementet, svarar den
höga tjänstemannen tveklöst:
–”Ni skall trycka på båda två. Skriver du hit skall det prövas på samma sätt
som andra som skriver hit och prövas…Vi vet precis hur ni har det. Vi är mycket
väl informerade att ni har pratat med Stockholms stad.”
I mars 2003 kontaktade även Riksdagsledamoten Nikos Papadopoulos statssekreteraren på kulturdepartementet och fick höra att ”GKC kan nu lättare
vända sig till KUR eftersom det nu finns pengar.”
Uppropet som nämns ovan skickades i december 2003 för kännedom även till
Kulturutskottet och GKC får respons av flera ledamöter. Bl.a.:
”I uppropet lyfter ni upp mycket viktiga frågor - kultur på lika villkor och
integration. Att det egna kulturarvet - språket, musiken, dansen, litteraturen
- får möjlighet att leva och utvecklas är viktigt för att människor ska känna
samhörighet och trygghet i sin identitet och i sitt ursprung. Samtidigt är det
angeläget att minoriteternas kultur blir en del av det allmänna kulturlivet och
tillgängligt för fler för att, på så sätt, stimulera och berika kulturlivet i dess helhet. Som ni skriver, ligger ansvaret för frågan hos regeringen och Kulturrådet
men den engagerar även oss och vi har tagit till oss era synpunkter.”
och hänvisar för vidare kontakter med vilken person man skall prata med om
”dessa viktiga frågor”.
När i april 2004 GKC lämnade sin redogörelse till KUR, hänvisade åter till
tidigare skrivelser och anhöll om ökat anslag, beskrev sin situation enligt
följande:
”Vår ekonomiska situation har många likheter med ”historien” om konsten att
sakta koka upp en levande groda i en kastrull utan lock och utan att den hoppar
ur, genom att successivt höja temperaturen så att den vänjer sig och inte direkt
märker det som håller på att hända innan det är för sent…
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Vi kastades dock redan 1994 i ”en kastrull med redan ljummet vatten, vi märkte
det men kunde inte hoppa ur eftersom kastrullens kanter var för höga…”
Den andra juni 2004 mötte vi ett par nya handläggare från KUR. Vi redogjorde
åter för den ohållbara situationen. Vi fick åter höra att KUR inte kan göra något
om anslaget inte höjs. Vi frågade hur fördelningen sker och om kriterierna. Vi
fick höra om att ”KUR får signaler uppifrån”. Naturligtvis var vi benägna att
tolka ”signaler uppifrån” inte i metafysiska termer. Vi tolkade det i ljuset av
att Kulturdepartementets stagnerade anslag till KUR för vidare fördelning och
existensen av departementets ”öronmärkta” placeringar och anslag.
Den 25 augusti 2004 var det åter möte på Kulturdepartementet. Vi träffade
åter statssekreteraren G. Thorgren och tjänstemän. Vi framförde önskan att
veta lite mer om ekonomin så att vi skulle kunna ha viss framförhållning på
GKC:s arbete. Vi berättade om att situationen endast förvärrats sedan 2000
vi träffades sist. Vi läste upp historien om ”tåget och vi” och efter förfrågan
drog upp exempel på ”limousinåkarna” och exempel på vilka som akut kunde
skakas fram pengar vid behov, enligt uppgifter som har hämtats och sparats
från departementets egna pressmeddelande och hemsida. Vi berättade att vi
inte längre registrerade böcker, inte informerar allmänheten som förr, vår tidskift kommer inte ut som den skall, hemsidan aktualiseras inte så ofta, vi har
skulder, fler utbrända medarbetare. Vi tog upp frågan om ”restaureringen av
skadade ljudband och hur vi skickats runt tre gånger om. Vi ville inte göra en
politisk fråga av GKC:s verksamhet att t.ex. diskrimineringen inom kulturlivet
fortsätter mm.
G. Thorgren har glömt vad hon sagt för några år sedan…”Det finns inte pengar
hos departementet. Alla vill ha mer”. Men den här gången har ”KUR fått mer
pengar och det skulle vara upp till dem”. Skall se vad som finns för utrymme i
budgeten. ”Departementet gav uppdrag till annan att studera diskrimineringen
i kulturlivet.”
Lustigt nog gav departementet uppdrag till den instans som just misstänktes
för att diskriminera inom kulturlivet.
Den 1 april 2004 var det ett möte med bl.a. den kulturutskottsledamot som enligt förslag vi skulle diskutera de frågor som väcktes av uppropet. Naturligtvis
krävdes åter information om verksamhet och ekonomi plus påminnelse om
det hela i augusti med viss förklaring om varför GKC kände sig diskriminerat.
Information skickades samma dag till denna riksdagsledamot. Den 26 augusti
skickades den påminnelsen och förklaringen som krävdes:
”…Vi känner oss starkt diskriminerade eftersom:
a. Under de gånga åren vi inte, fick utlovade ekonomiska resurser (KUR, Staden, Departementet).
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b. Endast vi höll vår del av det avtal från 1994 som övriga (staten och staden)
närmast ”glömt”.
c. Sedan 1998 har vi föreslagit och ansökt om stöd för att genomföra en
undersökning om diskriminering i kulturlivet. I går fick vi veta att andra fick
uppdraget för en ”liknande” undersökning utan att ens söka om detta eller
ha kompetens inom området.
d. Under de gånga åren har vi aldrig fått något offentligt ”uppdrag”. Dessa
går endast till rent ”blågula” organisationer/institutioner.
e. Vi kan inte bedriva verksamhet som övriga kulturinstitutioner då vi möter
hinder hela tiden och vår grundläggande verksamhet bedrivs ideellt. Vi är
ingen förening och vi kom ej överens om detta (ge service till allmänheten helt
ideellt). Vi kvävs sakta men säkert för att visa att minoriteter inte klarar av
”jobbet”. Är vi på väg mot inlärd hjälplöshet inom kulturlivet också?
f. Det sverigegrekiska kulturarvet är inte lika värt som annat kulturarv i landet. Vi har sökt stöd sedan 2000 för att rädda unika ljudband som skadats i
en översvämning men hänvisats runt mellan departement och myndigheter
(finns dokument). Efter fyra år fick vi ”höra” att katastrofer inte ingick i departementets budgetplanering(!?...).
g. Vi har ett flertal gånger behandlats av myndigheter i Sverige som ”utländsk”
institution men som ”äkta” svensk när vår kulturutbytesverksamhet med andra
länder passat någon svensk ambassad.
h. Vi som minoritet ”missförstår” hela tiden maktens språk. Det gäller även
kollegor till dig inom kulturutskottet. Det finns ”ingen automatik” för oss
medan det finns för andra.
i. Frånvaron av klara kriterier och tillämpningen av sådana för ekonomiska
verksamhetsanslag gör godtyckligheten gällande och lämnar stort utrymme
för diskriminering inom kulturlivet.
Texten ”Kultur på lika Villkor” är lika aktuell idag.”
Samtidigt hörde vi varningar att det hela var endast ett utspel från den politiska makten att vinna tid och att trötta ut GKC. De besannades. GKC blev
åter bortglömt. I sista minuten med ”sikte på framtiden” fanns det önskemål
om att kort formulera sig. En enda rad behövdes som kunde ange GKC som
intention och få det med i budgettexten. En enda mening skickades enligt
önskemål till de vederbörande. Åter glömdes det bort…
I november 2004 fick GKC ett brev från KUR som berättade om ”översyn
av bidrag till mångkulturella organisationer” med varning om eventuella
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”sänkningar av de bidragsnivåer som nu råder”. GKC reflekterade direkt och
åter drar upp KUR:s utfästelser, våra krav på att behandlas på lika villkor mm.
Vi ställde frågan om KUR skulle ”verkligen försätta även andra i samma
situation som vår?” Vi framförde önskan att träffa brevets författare och den
utredare som tog hand om översynen. Svaret uteblev.
Så fick vi så småningom veta att kategorin där GKC tidigare placerats med
preciserad uppgift för ”dokumentation, arkiv, forskning” närmast har tagits
bort. Anslagsposten skulle stå fri för företag och föreningar. Både för kortsiktigt som långsiktigt kulturarbete. Kriterierna för stöd var dock inte klara…De
kulturinstitutioner som tillhörde kategorin med det ogenomtänkta namnet
”mångkulturella organisationer”, degraderades.
Verksamhetsstödet till GKC för 2005 försenades. Vi fick ”hotelsebrev” från
hyresvärden om vad som kan hända om hyran inte betalas i tid…Till slut under
slutet av januari fick vi besked. Stödet sänktes med några tusen kronor. KUR
bestämde att det extra anslaget som den fick för posten skulle delas ut senare
under året. Vi kunde stanna kvar i lokalen.
När några månader senare (2005-03-30) lämnade GKC in sin redogörelse konstaterades: att ”GKC har visat att institutioner som initieras av minoriteter i
Sverige har en plats i det offentliga livet” men att ”den ekonomiska situationen
var närmast ”ohållbar”. ”I en tid då man talar om integration, om det kommande mångkulturella året skulle en eventuell avveckling av GKC:s verksamhet
få de integrationspolitiska målen att framstå som parodi.”
Två månader senare vände sig GKC samtidigt till Kulturdepartementet och
Statens kulturråd med en begäran om akut stöd. KUR avslog ansökan och
motiverade beslutet genom att uppge att ”de medel som Kulturrådet disponerar
under anslagsposten ”mångkulturella organisationer” är begränsade, varför
Kulturrådet inte kan prioritera ytterligare bidrag till GKC utöver det tidigare
beviljade verksamhetsbidraget”. Ingenting sades om verksamhetsstödet 2006.
Ingenting heller om hur Kulturrådet motiverade extra stöd, utöver verksamhetsbidraget, till en ekonomisk förening.
Kort därefter fick GKC avslag från departementet på begäran om akutstöd.
Kort därefter uppmanades GKC av departementstjänsteman att kalla till ett möte
om GKC:s framtid med departementet, KUR och Stockholms stad. Datumet för
mötet bestämdes till den 20e september 2005 på GKC, i samråd med ansvariga
på departementet och Stockholms stad.
Mötet den 20 september blev något av en överraskning. För första gången på nio
år har representanter från Stockholms stad visat ett klart intresse att diskutera
med samverkanspartner GKC:s framtid. Departementet lyste med sin frånvaro.
Information om mötet har inte förts vidare…”ingen kunde komma”. Från KUR
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kom en person med uppgift att föra vidare information. Status quo.
Några dagar senare försökte vi kontakta samma höga tjänsteman på departementet för att diskutera vad GKC borde göra i fortsättningen. Efter flera försök
nåddes den höga tjänstemannen per telefon. Han fick höra att vi åter försökte
och ”önskar finna en lösning i samarbete med staten och staden”. Han verkade
direkt ovillig att diskutera GKC:s problem:
KD: ”Jo! Du och jag har pratat om det flera gånger
GKC: …som t.ex. den 17 december 2002, då skulle GKC komma på diskussion
om ökat verksamhetsstöd. Det har gått några år.”
KD: Jag hör på ditt sätt att resonera att vi inte har gjort vad vi skulle och jag
tror jag har förklarat för dig många gånger att staten representeras i ditt sammanhang av KUR. Det är helt klart att det inte är ett försök av extraordinär
karaktär, att hjälpa dig utöver det som är normalt. Då är vi tillbaka i ett läge
där ni och du måste argumentera och verka genom KUR…Fördelningen av
medel till enskilda institutioner det har KUR. Staten har begränsad resurs att
ösa ur som gör att det inte finns oändliga resurser för dem att hämta. Men hur
det ser ut på din institution, hur det skall ställas i relation till andra verksamheter, vad är det för kriterier som skall sättas upp för att just du skall eller inte
ska få stöd, allt detta ligger på myndigheten att hantera…som representant för
staten med de olika avgränsningar med Stockholms stad då är det KUR och
inte Departementet som du skall vända dig till.”
Naturligtvis, först ”tror”, den höga tjänstemannen och sedan hänvisade till
KUR. Vi vet och har verifierat att så är inte fallet. Vi kan jämföra det som t.ex.
sades av samma höga tjänsteman i februari 2003. Att vi skulle ” trycka på båda
två”. Vi vet vad vi har diskuterat flera gånger om den ohållbara ekonomiska
situationen både med KUR och med Departementet. Vi vet att KUR inte kan
ge ökat stöd om Departementet inte ökar anslaget vilket Departementet känner väl till. Vi har sett hur Kulturdepartementet har ”bröstat sig” på sin egen
hemsida när Departementet velat rädda viss kulturverksamhet. Detta oavsett
om det var frågan om kris eller restaurering av material med kulturellt värde.
Det är Departementet som beslutar om ändringar för kategorier, anslag och
öranmärkning av anslag i regleringsbrevet. Vi uppmanades att skicka inbjudan
till mötet från Departementet och att denna tjänsteman stoppade Departementets
deltagande på mötet den 20 september.
Den 1a oktober 2005 lämnade Tasso Stafilidis in en motion till Riksdagen.
Tasso Stafilidis har tagit del av GKC:s tidigare skrivelser, känt till de svåra
ekonomiska villkoren under vilka verksamheten bedrivits, bearbetat och förbättrat förslagen och lagt fram de på det sättet som riksdagens beslutsprocesser
föreskriver.
Tasso Stafilidis motion (utan den redan kända bakgrunden om GKC):
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“Förslag till riksdagsbeslut:
–Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att undersöka möjligheterna för en permanent ekonomisk lösning som säkrar
Grekiskt Kulturcentrums existens och basverksamhet.
–Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att utreda förekomsten av diskriminering i det svenska kulturlivet.
–Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att tillsätta en utredning som skall ta fram klara kriterier och villkor gällande det statliga stödet till invandrade minoriteters kulturinstitutioner.
–Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om förslag till hur kulturlivet kan bidra till att snabbare nå invandrar- och
integrationspolitiska mål.”
GKC:s överlevnad aktualiserades på nytt på högsta nivå.
I mitten av oktober (18/10) 2005 informerades GKC tillsammans med övriga
i samma kategori av KUR brevledes om ändrade villkor för stödet och ”att
detta kan resultera i sänkningar av den bidragsnivå”. GKC och andra får fyra
arbetsdagar plus helgen emellan på sig att inkomma med eventuella synpunkter
på KUR:s ”förslag till ändrad inriktning av stödet till mångkulturella organisationer”. Det egendomliga är dock att förslaget inte bifogats brevet.
Av dessa anledningar skickas en begäran om uppvaktning till riksdagens Kulturutskott.
Två dagar senare skickade GKC in sina synpunkter till KUR genom att bl. a.
ställa följande frågor:
•” Skall vi föra fram synpunkter om ett förslag som vi inte får ta del av?
• Varför får vi endast sex dagar på oss att föra fram synpunkter när Kulturrådet
fick flera år på sig för att genomföra en översyn /utvärdering?
• Varför får vi inte veta något om de föreslagna kriterierna för stödet i sin
helhet?
• Hur mycket kommer anslaget att öka i relation till stöd till andra ”organisationer” än de som ”regeringen utpekade” tidigare?
• Varför fick vi inte föra fram synpunkter när preciseringen för anslagsposten
”dokumentation, arkiv, forskning” togs bort för ett år sedan?
• Kan ett museum jämföras med föreningar, studieförbund eller företag?
• Om detta förslag är så bra och främjar den kulturella mångfalden, varför
kan inte Regeringen (och Kulturrådet) tillämpa detta i hela kulturlivets spektrum? Ta bort alla de preciseringar i regleringsbrevet som gäller för kulturliv
i Sverige och ge alla möjlighet att kunna söka stöd från alla anslagsposter utan
närmare precisering!
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• Skulle en sådan inriktning göra att anslag används ”mer strategiskt samt bättre
anpassas till den pågående utvecklingen i syfte att nå kulturell mångfald”?
• Skulle den skapa kaos i hela kulturlivet?
• Skall Regeringen och Kulturrådet försätta även andra ”organisationer” i
samma situation som vår?
• Är syftet med det nämnda förslaget att visa att invandrar/minoriteternas små,
fria kulturinstitutioner inte klarar av att prestera ett lika bra arbete som vanliga
stora statliga och kommunala sådana?”
Vidare i samma brev fördes GKC:s synpunkter fram:
”Allt sedan 2001 har vi väntat på och välkomnat en utvärdering av stödet till
anslagsposten A2 2:4. Vi förväntade oss att det skulle tas fram klara kriterier
och att samma villkor skulle gälla för oss som för övriga kulturinstitutioner
i landet. Att detta skulle synas klart inom respektive kategori i Regeringens
regleringsbrev.
GKC har sedan 1998 tyckt att dåvarande precisering i regleringsbrevet (”dokumentation, arkiv, forskning”) har varit missvisande då själva beskrivningen inte
motsvarade en integrerad arkiv-, biblioteks-, konstgalleri- och museiverksamhet. Med åren och vår profilering som museum har beskrivningen känts ännu
mer främmande. Dessutom blev vi klara över att när budgeten presenteras och
andra jublar över anslag t.ex. till pedagogiskt utvecklingsarbete, museiforskning och eller tjänster, att detta endast gäller kulturinstitutioner eller museer
med staten som huvudman. Inte GKC, som om små kulturinstitutioner inte har
liknande behov som de stora statliga.
Vi har inte känt oss främmande för tanken att flera andra liknande kulturinstitutioner skulle finnas under samma anslagspost som GKC. GKC har ju
varit och är förebild för liknande försök med att bilda speciella bibliotek och
kulturcentra i Sverige. Vi har dock fört fram förslaget att detta skulle förenas
med en ökning av den aktuella anslagsposten med minst en miljon kronor per
kulturinstitution.
Däremot är det helt främmande för oss att GKC placeras i en diffus kategori utan
närmare precisering, utan kriterier och restriktioner. Vi har läst om en kategori
där vanliga föreningar eller företag skall kunna ingå. Detta skulle uppfattas
som att Regeringen och Kulturrådet varken värdesätter eller respekterar vårt
mer än ett decennium långa arbete.
Av de kulturinstitut som finns nu under den aktuella anslagsposten finns det tre
som har -alternativt kan erhålla- museumstatus i Sverige och internationellt:
GKC, Mångkulturellt Centrum i Botkyrka och Immigrantinstitutet. Vi skulle
föreslå att Kulturrådet initierar alt. föreslår Regeringen/Kulturdepartementet
att inrätta en ny kategori.
Förslagsvis minoriteternas museer eller kulturinstitutioner.”
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Så kom förslaget som KUR nämnt. Enligt denna och regleringsbrevet kunde
de pengar som KUR disponerar användas ”utan någon närmare precisering”
och KUR kan även ge stöd till andra organisationer än de av regeringen utpekade…den nya inriktningen kan användas strategiskt i kombination med andra
liknande stöd…innebära bättre möjligheter till styrning och uppföljning…och
kan resultera i sänkningar av bidragsnivån”.
GKC skickade ett brev till KUR:s styrelse och begär bordläggning med tanke
på:
”• den korta tiden vi fick till vårt förfogande att inkomma med synpunkter,
• de uppenbara observerade brister och faktafel i förslaget,
• den uppenbara risken för negativ särbehandling av kulturinstitutioner med
invandrar-/minoritetsanknytning,
• den uppenbara risken för nya strukturella hinder för etablering av nya kulturinstitutioner med invandrar-/minoritetsanknytning,
• det faktum att budgeten för år 2006 inte fastställts av Riksdagen
Ärendet bordläggs tillfälligt,
Den 27e oktober 2005 fick GKC besök av en handläggare från KUR. Situationen
diskuterades åter på allvar. Handläggaren visade både intresse om verksamheten
och antecknar flitigt för att föra synpunkter vidare. Vi presenterade uppgifter
om orättvisorna i relation till både kvantitativa och kvalitativa mått. På frågan
hur Departementet kunde öronmärka en miljon för en kulturinstitution och inte
för andra, häpnades över svaret:
”Departementet ansåg att det behövdes minst så mycket pengar för att kunna
bedriva den formen av verksamhet.”
–Varför ansåg inte Departementet att vår verksamhet skulle få motsvarande
stöd?
Det kunde inte KUR ge svar på.
Vi fick klart för oss att mycket är oklart och osäkert.
Vi förde fram att vi har svårt att planera under dessa villkor och då vi ens inte
vet om vi kan betala lokalens hyra för kommande år.
Vi funderade på allt detta. Men hur kunde flera kulturella kometer att dyka
upp och fått rejält stöd utan att behöva visa prov på sin verksamhet. Varför
”prövades” vår verksamhet på det sättet.
Svaret kom istället från en politiker vi har diskuterat med.
–De har de rätta kontakterna inom statsförvaltningen. En lobbyverksamhet
som ger resultat i form av ekonomiska fördelar oavsett vad man gör eller inte
gör. Det viktiga är att få stöd inifrån för något som man presenterar på ett
bra sätt på papper.
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Kompis, det
viktigaste är tiden.
Inte antal meter.

-Hur många
meter är ett
hundrameterslopp?
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Den 8e december 2005 fick GKC träffa riksdagens Kulturutskott och presenterade för ledamöterna GKC:s verksamhet och de svårigheter som vi mött. Åter
framfördes önskemålet att GKC och liknande institutioner skulle behandlas
på lika villkor som övriga ”vanliga” svenska kulturinstitutioner.
Strax före jul fick vi KUR:s beslut om direktiv för bidrag till s.k. mångkulturella organisationer. Till beslutet bifogades dels en kort redogörelse (PM) om
de ”organisationer” som tillhört kategorin som avkarakteriserades och KUR:
s skrift/omvärldsanalys ”Om kulturell mångfald 2005”. På det senare ägnas
inget utrymme för de sk mångkulturella organisationerna. Som om institutenmed sina bibliotek, arkiv och föremålssamlingar- inte hörde till Sveriges eller
deras verksamhet inte främjade kulturell mångfald.
I redogörelsen kunde man läsa något om GKC:s verksamhet. KUR skriver
där om GKC tillkomst och KUR:s PM ” Kulturdepartementet 1997-06-05”
citeras:
”Kulturrådet bedömer att försöksverksamheten med Grekiskt Arkiv och
Bibliotek bör permanentas. Kulturrådet anser att biblioteks- och arkivfunktionerna har ett stort kulturpolitiskt värde. Både för den sverigegrekiska
gruppen men framför allt för den svenska befolkningen …anser Kulturrådet
att ett årligt verksamhetsbidrag bör utgå med 500 000 kr… Biblioteket och
arkivet utgör basen för verksamheten…”
I ovan citerade PM till kulturdepartementet redogörs också för centrets
ekonomiska problem och för de många kontakter som Kulturrådet har tagit
för att bedöma och förankra verksamheten (riksbibliotekarien, Nordiska Museet, Riksarkivet, Stockholms stad m fl).
Vidare konstaterade KUR att GKC ”har sedan starten haft ekonomiska problem.
Bidraget har aldrig räckt för att bedriva en god verksamhet …Lokalerna är
i dagsläget för små för allt material, eftersom nya gåvor och köp innebär att
samlingar ständigt utökas. Nuvarande bidrag räcker i stort sett bara till för
att täcka lokalkostnaderna.”
Tänk om staten och staden höll sin del av den ursprungliga överenskommelsen.
Då skulle GKC inte befinna sig i ett ständigt svårt ekonomiskt läge.
Hur KUR:s skrivelse används och hur stort eller litet verksamhetsbidrag GKC
får under 2006 återstår att se när KUR fattat sina beslut. Om Departementet,
med anledning av KUR:s korta PM, ägnar sig tid för de små kulturinstitutionerna likaså.
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GKC och Stockholms stad
Allt gick enligt planerna fram till invigningen. Dagen efter invigningen möte
GBAS verkligheten. Hur skulle man klara verksamheten? När skulle det utlovade stödet komma?
Vi kontaktade SKF. Vi fick höra att ”det förelåg ett beslut sedan våren om stöd
till planering av GKC. Nu kunde den utbetalas. Fr.o.m. 1995 skulle allt ske
enligt överenskommelsen”.
Men under 1995 ställde Stockholms stad/SKF inte upp med det som utlovats.
Under ett par år fick Grekiskt kulturcentrum (GKC) 150.000 kr. som verksamhets- och projektstöd vilket var ett lägre belopp än dåvarande lokalkostnader.
Fr.o.m 1997 när man konstaterade att projektet lyckats och andra –enligt planerna- var intresserade att följa GKC:s exempel ändrades tonen i SKF. Stående
på väg ut under ett möte (19970114), medan man diskuterade GKC:s framtid,
deklarerade SKF:s representant att SKF inte längre står för utfästelsen om att
lösa upp kontraktet i fall det skulle behövas…
1997-01-27 i SKF:s tjänsteutlåtande kan man läsa:
”Det grekiska kulturcentret drivs sedan augusti 1994 som en försöksverksamhet
på tre år. Stockholms kulturnämnd och Statens Kulturråd åtog sig att under
denna prövotid bidra med ekonomiskt stöd till bl.a. lokalhyra, Det grekiska
kulturcentret dras med svåra ekonomiska problem. De sammanlagda bidragen
täcker lokalhyran men t.ex. inte personalkostnader. Hösten 1997 är den treåriga försöksverksamheten slut och kultur/ och idrottsnämnden måste därför
i slutet av året ta ställning till om centret ska få fortsätt stöd under 1998. Det
är också oklart om fortsatt stöd kommer att utgå från stat och landsting…Det
stora bidragsberoendet är ett problem, men eftersom verksamheten är välskött
och framgångsrik föreslås extra projektmedel. Bidraget riktas till det grekiska
kulturcentrets omfattande och vitala programutbud som drar till sig både svensk
och grekisk publik.”
Några månader senare när KUR föreslår årligt verksamhetsstöd för GKC(199706-02) konstateras:
”Stockholms Stad och Kulturrådet påtog sig ansvaret för att bidra med ekonomiskt stöd till lokal- och personalkostnader. Stiftelsen åtog sig att ge basservice
till allmänheten och att fortsätta att samla in material till arkivet…Centret
har fått stöd från Stockholms stad till lokaler men inte i den omfattning som
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utlovats. Problemet förklaras delvis av Stockholms stads omorganisering och
omvärderingar av vilka verksamheter som bör få stöd.”
Under tiden 1994-1997 har det insamlade materialet (böcker, arkiv & museiföremål) på GKC mångdubblats. GKC har gjort det som andra inte klarade av.
Samlat in en minoritetsgrupps kulturskatter, blivit förebild för andra och skapat
en mötesplats för mångkulturella kontakter och integration. Det är ingen tvekan
om att GKC har lyckats med sina mål.
1998. Staten bestämde sig att ge ett årigt verksamhetsstöd till GKC. Inget
beslut från stadens kulturnämnd meddelades. Stockholm är Europas kulturhuvudstad. GKC har sedan 1996 planerat för året ett av de mest kvalitativa och
mest omfattande program. Stockholm Kulturhuvudstad AB gav inget stöd för
programverksamheten med det felaktiga påståendet att pengarna tagit slut(mars
1998). SKF minskar bidraget till GKC och ”tappade bort” GKC:s ansökan om
projektstöd. När på begäran en kopia skickades in (i april månad), svarade SKF
i september 1998 att ”pengarna tagit slut”…
Under samma tid påbörjades försöket med det Kurdiska Biblioteket och lite
senare (2002) försöket med ett Romskt kulturcentrum. Båda fick råd för sin
uppbyggnad av GKC och skapas mer eller mindre med GKC som förebild (jfr
GKC med t.ex. uppgifterna om Romskt kulturcenter i Stadens hemsidor). Från
GKC var vi endast glada för uppkomsten av både Kurdiska Biblioteket och
Romska kulturcentret.
1999 för första gången begärde SKF kompletteringar (detaljerad ekonomisk
kalkyl och programplanering). Året innan som GKC planerat i detalj och riskerat
att gå i konkurs när den lurats av Stockholm Kulturhuvudstad AB att skriva
under på kontrakt mm ingen brydde sig om…
Den 1999-06-30 meddelades beslutet: ”Er ansökan om bidrag för verksamheten
på Grekiskt kulturcentrum har beviljats med 80.000. Pga en minskad bidragsbudget för 1999 har förvaltningen tyvärr tvingats sänka stödet till Grekiskt
kulturcentrum med 40.000. Konkurrensen om bidragsmedlen är mycket stor.
Risk föreligger därför att stödet till Grekiskt Kulturcentrum kommer att minska
ytterligare.”.
Något annat står det dock i förvaltningens tjänsteutlåtande som inte skickats till
GKC: ”En sänkning av stödet har aviserats under de senaste åren. 1998 sänktes
verksamhetsbidraget med 25.000 kr. och uppgick till 125.000. Tidigare år har
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bidraget belastat kultur- och idrottsnämndens konto för integrationsprojekt.
Den nya integrationsförvaltningen ställer sig tveksam till stöd. I den mån ansökan om stöd från Grekiskt kulturcentrum inkommer till staden inför år 2000
bör, enligt förvaltningen, denna beredas av integrationsförvaltningen.”
Den 30 januari 2000 på kulturhuset i Stockholm, strax efter en högtidlig
prisutdelning, uppgav SKF chefen muntligt att situationen är ”en ren politisk
fråga. Den nya ledningen och det borgerliga styret har minskat anslagen till
kultur. Det är därför som GKC fått minskade anslag.”
År 2000 minskar anslaget till 50.000.
År 2001 var anslaget till GKC 75.000. Beslutet fattades av kulturchefen.
Samma år under ett besök på GKC, föreslog på allvar en SKF-chef att GKC
måste sälja sina kulturskatter för att finansiera utåtriktad verksamhet. GKC fick
vända sig till den politiska ledningen med ansökan. Incidenten omnämndes
även i GKC:s årliga redogörelse till KUR att förslaget ”för våra tankar till
talibanernas aktuella illdåd även om förvaltningens förslag innebär en något
långsammare metod för kulturförstörelse än talibanernas”.
År 2002 skickades GKC:s ansökan om ekonomiskt stöd direkt till kulturborgarrådet Birgitta Rydell. B. Rydell svarar i maj 2002: Jag är medveten
om den situation som GKC befinner sig i. Min nära medarbetare Madeleine
Sjöstedt har ju också besökt er och beskrivit er verksamhet i positiva ordalag…Jag ska ta upp era förslag med kulturdirektören Eva Schöld och också
göra kulturförvaltningen uppmärksam på er ansökan.”
I juni 2002 svarade kulturministern Marita Ulvskog på en fråga från N.
Papadopoulos om GKC:
”I samband med att den publika delen av verksamheten nu hotas att läggas ner
vill jag understryka att varken kommun eller landsting under 2002 ger något
understöd till en verksamhet som i hög grad kommer invånarna i Stockholm
och regionen till del.”
Hösten 2002 kontaktade vi Eva Schöld. Hon kände inte till B. Rydell:s brev.
GKC faxar borgarrådets brev den 24 september. Ett möte följer med ansvariga
chefer på KF. Behandling av ansökan utlovades men ingenting hände. GKC
fick inget stöd 2002.
2002 genomfördes på GKC och i samarbete med andra organisationer bl.a.
ett seminarium om mindre kända förintelser med titeln ”Minnesdagar”.
Seminariet var välbesökt och i panelen fanns det personer som berättade om
folkmorden på armenier, assyrier, greker och kurder i Mindre Asien, i skugΠεργαμηνή –33– nr 35
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gan av det då havererade ottomanska imperiet under åren 1915-25. Seminariet
fick stöd från Stockholms integrationsförvaltning. Förvaltningen och SKF var
inbjudna till seminariet men ingen kom. Seminariet spelades in på band och i
dokumentationssyfte togs några foton. GKC ämnade publicera dokumentationen. Efter projektredogörelse med medskickade kopior på foto meddelas från
förvaltningen per mail: ”har ni verkligen genomfört det?” Vi anade onåd. Tio
månader senare kom ett krav på mer detaljerad redovisning och uppmaning
om att lämna in fler detaljer och helst original på foto och inspelat band!? Det
visade sig så småningom att integrationsförvaltningen hade gått på anonyma
telefonsamtal och ”anmälningar” under en tid som viss konflikt pågick bland
grekiska föreningar i staden. Naturligtvis gavs inte någon dokumentation ut
och GKC väntar fortfarande på ursäkten…
2003 efter förnyade kontakter med borgarrådet Erik Nilsson och förvaltningen
får GKC stöd på 100.000. Verksamheten räddas tillfälligt. SKF kommenterade
i sitt tjänsteutlåtande: ”Statens stöd täcker centrets hyreskostnader och stadens
stöd är avsett att stödja verksamheten.” (!?)
Under våren 2003 försökte åter en chef från SKF att på nytt blanda sig i GKC:s
verksamhet genom att ”be” GKC att, i efterhand, mot gällande lag och praxis,
ändra på avtal med viss konstnär.
Den 25 maj 2003 är det möte mellan GKC, borgarrådet Erik Nilsson och KF.
Svar på på GKC:s äskande om verksamhetsstöd för 2004 skulle meddelas
GKC i slutet av september 2003. Med anledning av mordet på utrikesministern Anna Lind och respekt för den sorg och de tragiska omständigheterna
som skakade landet, väntade GKC med att be om svar i september månad. Vi
deltog i landsorgen.
En månad senare på frågan om vad som har hänt får GKC svaret att:
”–Ni har inte lämnat in någon regelrätt ansökan”.
–När skulle man söka?
–Fr. o.m. den 1 juni.
Varför talade ni inte om det?
–Ni kan söka projektstöd det är ändå samma pengar…”
2004 får GKC ett projektstöd på 75.000
För 2005 och efter regelrätt ansökan beviljas GKC ett stöd för verksamheten åter
på 80.000. Under samma tid har lokalkostnaderna stigit till ca 370.000 kr.
I januari 2005 publiceras en artikel om GKC i ”Stockholms city” av journalisten
Περγαμηνή –35– nr 35

Pergament –36– nr 35

Utrikesministrarna Anna Lind och Giorgos Papandreou och riksdagsledamoten N. Papadopoulos på ABF-huset under valrörelsen2003

Kurdo Baksi: Rubriken var att ”Grekisk kultur missgynnas” och som journalisten konstaterar: ”en sak som förvånat mig är att Stockholms stad vägrat
i tio år att ta sitt ansvar.” Sedan uppmanar han Stockholms stad att ta sitt ansvar för GKC. En vecka senare svarar kulturborgarrådet Mirja Särkiniemi att
”Stockholms stad tar sitt ansvar för GKC” och påstår ”att GKC getts minskade
anslag under förra mandatperioden är inte vår sak att svara för och med att
ansvaret för integrationsstödet flyttats till kulturnämnden öppnas möjligheter
för att stödja kulturverksamheter som tidigare fallit mellan två stolar”. Kurdo
Baksi ställde i sin replik några frågor som förblir obesvarade: varför tilldelar
man bidrag enligt godtyckliga bidragskriterier, varför får vissa lika mycket
stöd årligen trots minskad verksamhet, varför kulturinstitutioner vissa belönas
rikligt medan andra ”kammar” noll, varför får svenska kulturinstitutioner mer
pengar än integrationsrelaterade och vad har Stockholms stad för program för
att stödja minoriteternas kulturinstitutioner?
För 2006 efter ett möte med kulturborgarrådet Roger Mogert (10 feb. 2005)
och efter regelrätt ansökan beviljas GKC ett stöd för verksamhet åter på
80.000. SKF förklarade detta med “Det är mycket hård konkurrens om
medlen och väldigt få verksamheter kunde få höjda anslag. Politikerna valde
i år att framförallt satsa på teatern”.
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GKC finns särskilt markerat i stadsbyggnadskontorets nyare kartor. Man kan
se på det i tunnelbana stationer och pendeltågsstationer. Det finns dock inte
med i SKF:s hemsida. Varken bland bibliotek, museer eller gallerier i staden,
trots att SKF känner GKC existens och verksamhet och trots att GKC har
anmält intresse flera gånger hittills.
På SKF:s egna uppgifter kan man konstatera att under perioden 1997-2003
har stödet till vissa liknande verksamheter ökat med 10 gånger (se sid. 34)
medan andra kommit till en acceptabel nivå och deras bidrag har hållit sig
stabila.
–Varför missgynnas GKC?
–Varför har staden inte hållit sin del av överenskommelsen för GKC?
–Kan man tala om avtalsbrott?
–Är det förvaltningens ansvar, vår eller politikernas?
–Kan staden följa sina överenskommelser eller ständigt bryta dem på ett sätt
som drabbar svaga grupper i vår stad?
–Har SKF kompetens nog att se Sveriges kulturella utveckling på ett sätt
som inkluderar och inte utesluter minoriteternas kulturer?
–Har SKF kompetens nog att skilja på kulturinstitutioner, kultur och integration? Varför har GKC då bollats som mottagare mellan kategorierna konst,
bibliotek och museum utan kommentar och förklaring av SKF?
–Varför har SKF gett ogiltiga förklaringar ang. stödet till GKC?
–Varför har stadens kulturnämnd inte tagit det beslut som krävdes 1998?
–Varför behandlas andra liknande verksamheter mycket mer positivt trots
mindre material och verksamhet?
–Hur kan SKF acceptera vissa ansökningar efter ansökningstidens utgång
och inte andra? Några av dem utan att ens vara undertecknade.
–Är det fråga om att SKF diskriminerar vissa grupper med eller utan politiskt
stöd?
–Vem prioriterar och hur?
–Varför har SKF inga kvalitativa och kvantitativa kriterier om de verksamheter som får stöd?
–Vilken är vår relation till kulturinstitutioner av nationell betydelse för
Sverige?
–Hur översätts detta i relation statligt-kommunalt stöd?
Naturligtvis anser vi att GKC skall behandlas av staden som den kulturinstitution som den verkligen är. Inte som projekt eller förening eller något som
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”vi helst vill se att det läggs ner”. GKC skall behandlas på lika villkor som
liknande kulturinstitutioner i staden. Om SKF inte klarar av uppgiften
då är det Kulturnämndens ansvar och kommunfullmäktiges att se till att
SKF behandlar GKC på ett likvärdigt sätt som gäller för andra kulturinstitutioner i staden.
Skall endast GKC drabbas av politiska konflikter?

Περγαμηνή –39– nr 35

Med det förflutna i bakspegeln
Under drygt elva års tid –och enligt överenskommelse med staten och
staden- har vi försökt bygga upp en kulturinstitution med verksamhet som
integrerar biblioteks-, arkivs- och museiverksamhet. När detta lyckades
trodde vi att vi skulle behandlas på lika villkor som övriga institutioner i
landet. Men GKC fick aldrig anslag på de nivåer om eventuella kvalitativa
och/eller kvantitativa kriterier skulle användas. Istället –sedan 1998– har
vi bollats fram och tillbaka mellan Kulturdepartementet, Statens kulturråd
och Stockholms stad.
Tolv år är en ganska lång tid för att bygga upp en kulturinstitution. Det
kräver mycket arbete och uppoffringar. Men vi vet att det kan gå otroligt
snabbt och enkelt att lägga ner en sådan.
Någonstans har kommunikationen mellan GKC, staten och staden brustit.
Vi tror att detta kan bero på olika synsätt på kulturen och hur kulturverksamhet skall bedrivas.
Vi utgår inte från abstrakta formuleringar eller diffusa bilder om hur
verkligheten förhåller sig. Vår utgångspunkt har varit den praktiska verksamheten som vi bedriver. Naturligtvis är vår utgångspunkt de mål vi
har diskuterat och den mötesplats för människor vi har skapat med
kulturen som grund.
Vi anser att det är först när det finns mötesplatser som tillåter växelverkan
mellan kulturer, där människor får möjlighet till personliga egna -helst positiva- upplevelser, till nya sociala kontakter, till att införliva andra kulturmiljöer i sin egen föreställningsvärld som förutsättningar till interkulturell
utveckling skapas. Det är med tanke på att ge utrymme för sådana förutsättningar som GKC skapades. Detta för att ge människor i Sverige möjlighet
att möta personer och svenska delkulturer som ligger vid marginalen av de
ramar som majoritetskulturen bestämt. GKC ville ge även majoritetskulturen
möjlighet att ”integreras” och inte bara integrera delkulturerna.
GKC skapades i syfte att tillåta människor i sin egen takt acceptera och
assimilera mindre invanda kulturföreteelser och kulturmönster. På så viss
ville vi skapa i miniatyr en kosmopolitisk mötesplats i Sverige. Där vi
kunde närma oss till andra och andra kunde närma oss. På GKC ville man
mötas på lika villkor. Inte som överordnad kontra underordnad kultur eller
majoritet kontra minoritet.
För att göra det borde man kunna sin egen kultur och agera utifrån en egen
stabil kulturell grund. Det är först då man kunde möta människor från andra
kulturer, uppskatta kulturelement hos andra och successivt införliva – assimilera om man så vill- till sin egen kultursfär. Det teoretiska argumentet
skiljer inte sig så mycket från de teorier som var aktuella för ett par decennier
sedan angående metoden som skulle följas för modersmålsundervisningen.
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Ett nytt språk skulle byggas på goda modersmålskunskaper. Så i vårt fall
kunde kulturelement införlivas i ens egen kultur, när någon känner sin kulturella bakgrund och får tillfälle att anamma främmande kulturelement. Inte
påtvingad uppifrån utan genom att frivilligt delta i attraktiv kulturverksamhet
där var och en skulle kunna upptäcka att fler saker förenar än skiljer kulturer
åt. På GKC kunde man se, söka i arkivet och biblioteket efter djupare rötter
av en ”annan” kultur inom den svenska kulturen, fråga om svar, själv söka
kunskap, möta de ”andra” på ett personligt plan. På det sättet ”de andra
kulturer” konkretiserades och blev förståeliga.
Staten och staden verkar inte utgå från liknande tankegångar. Kanske trodde
inte ansvariga politiker att GKC skulle klara uppgiften. Eller de har ändrat
inriktning utan att klart och direkt velat meddela detta.
GKC:s teori och metoder skiljer sig avsevärt från det rådande ”definitionen” av det mångkulturella. Det mångkulturella som egentligen återspeglar
majoritetskulturens monokulturella syn att se på andra kulturer. På avstånd,
utan direkt kontakt, utan möjlighet att kunna bearbeta intryck och direkt
söka kunskap. Det mångkulturella förblir då abstrakt, den andra kulturen
främmande och vi fortsätter att leva isolerade bakom självbyggda murar.
Inriktningen att passivt betrakta tillfälliga skådespel –projekt- kan snarare ha
en motsatt effekt än dem som efterfrågas av sk ”mångkulturella” insatser.
I vår värld är integration ej enkelriktad. Den blotta samexistensen, toleransen
och/eller närheten till en annan kultur gör ingen till mångkulturell. Detta
synsätt kompletterat sedan starten med parollen ”varje oläst bok är en ny bok”
har bidragit till att GKC betraktades som ett lyckat exempel på integration
–en förebild– som kunde tillämpas även i andra sammanhang.
GKC har varit behjälplig, samtalspartner för diskussioner med Kurdiska
Biblioteket, Romska kulturcentret och finska biblioteket. GKC har stått till
tjänst även för frågor om vårt arbetssätt och förutsättningar för representanter
för andra grupper, intresserade att bygga upp liknande kulturcentra som t.ex.
för turkar, assyrier/syrianer, rumäner, serber m.fl.
GKC bidrog till att böcker som staplades på lager fick –efter utredning- bilda
det internationella biblioteket.
Men istället för att primieras för sina insatser, hotas nu GKC av en snabb
nedläggning eller begränsas till ovärdiga verksamhetsförhållanden.
För GKC har det blivit svårt att hålla önskad minimistandard för sina
tjänster. T.ex.:
*Registrering av inkommet material sker grovt och i stora drag.
*Information och service till allmänheten har blivit mer och mer knaphändig med tiden.
*Vi har svårt att komma åt olika arkiv.
*Museiföremålen kan skadas när de förvaras i trånga utrymmen.
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*Vi kan inte ta emot arkiv- och bokdonationer pga utrymmesskäl.
*Antalet utbrända medarbetare är många.
*Risken att GKC skulle hamna i ett konkursläge har varit överhängande minst fem gånger hittills.
Ändå, som redogörelsen visat har GKC inte varit så dålig på kontakter.
Den långdragna kampen för GKC:s överlevnad har varit möjlig främst
pga några få skäl:
*GKC:s medarbetare har trott på att deras arbete varit och är viktig
och nödvändig.
*Medarbetarnas tro har gett upphov till ökad offervilja i form av
främst ideell tid och ideellt arbete som räddat GKC flera gånger från
förestående nedläggning.
*GKC har fått respons av sverigegreker, svenskar och andra minoriteter i Sverige som stärkt dess moral.
*Den aldrig sinande strömmen av donationer till GKC och olika former av sponsring.
*Förhoppningen att det ”rörliga målet” skall stabiliseras och att GKC
behandlas på lika villkor som övriga kulturinstitutioner i landet kan
förverkligas.
GKC kom dock tidigt i ett ingenmansland. Någonstans i periferin. Där fick
GKC hålla sig till periferins gräns utan att få lov att komma innanför.
I vårt fall verkar det som att det inte finns någon dialog mellan GKC
som institution, KUR som myndighet och Kulturdepartementet som den
politiska maktens boning inom kultur. Snarare en envägskommunikation
mellan makthavare och maktlösa. Kulturinstitutioner och kulturutövare har
endast skyldigheter gentemot makten. Makten styr, belönar, avstyrker eller
”omfördelar” de möjligheter som ett stöd kan innebära utan skyldighet att
förklara varför eller riskera beivras. Politiker kanske är mer måna om hur
man får fler röster vid ett kommande val. Långsiktiga satsningar på kultur
kan inte utnyttjas för det syftet. Kulturen har ingen rösträtt. Myndigheter
anser sig inte skyldiga att svara på ansökningar, på brev eller ta hänsyn till
förslag som skickas in. Det är också sällan som myndigheternas verksamhet
utvärderas eller politiska beslut följs upp så att man kan se mer konkret
hur dessa påverkar olika verksamheter.
Så politiker och myndigheter kan utan välunderbyggda argument, utan
diskussion med berörda och utan förvarning ändra sig. De berörda kan/skall
finna sig i att ändra sin verksamhetsinriktning i ett svep.
Man får som betraktare försöka se vilka dolda budskap och avsikter det
finns bakom otydliga beslut eller piruetter som ändrar verksamhetsinriktning utan samråd och kan tvinga kulturverksamhet i botten.
Under alla dessa år har vi känt oss som om vi varit på jakt efter illuPergament –42– nr 35

sionistiska mål. Mål som hela tiden har ändrat position och skepnad.
Vi har försökt närma oss målet enligt de överenskommelser vi träffade men målet flyttade på sig till en mer avlägsen framtid. Vi ledes
fram till labyrinter och meningslösa ”vandringar”. En annan form av
misshandel. Psykisk och ekonomisk tortyr.
Var det den ”felande länken” till andra kulturer som skall utrotas?
En gammal beprövad metod av makter som vill bli av med ”besvärliga”
individer eller grupper. Men som många gånger i historien, trotsas
makten, någon lyckats överleva och lämna vittnesmål om sig själva
och om maktens omilda ”behandlingsmetoder”.
Redan 1998 kunde vi konstatera att följande uppifrån påtvingade bild
gjorde sig gällande
Blågul kutur		
Seriös			
Organiserad
Permanent		
Professionell		

Minoritetskultur
oseriös
oorganiserad
tillfällig
amatörmässig

Och GKC befann sig och befinner sig ständigt mellan olika slags stolar.
Det är inte ”svenskt”
Det är inte grekiskt
GKC passar inte i myndigheternas existerande kategorier
Flyktigt skådespel och spektakel för stundens nöje vinner i relation till
byggandet av kulturinstitutioner med kvalité och långsiktigt arbete med
kulturarvsfrågor.
Minoriteternas kultur skall helst endast stå för underhåll.
2005 degraderades kategorin som GKC tillhört utan förklaring. Nu, 2006,
hotas vår existens.
Kulturen i allmänhet klassificeras och kategoriseras efter konstart och evenemangstyp. Minoriteternas mångfacetterade kultur kommer att inneslutas
i en enda kategori.
En sådan ogenomtänkt postplacering leder indirekt till –för vår del– avtalsbrott och diskriminering.
Vår erfarenhet har visat att vi måste övervinna olika strukturella hinder för
att accepteras helt. Både inom politikens och inom byråkratins sfär. Vår
uppgift är ganska otacksam då dessa två huvudgrupperingar bollar ansvaret
för konsekvenser av tagna eller ej tagna beslut till varandra. Vi finner inte
den rätta samtalspartnern. Och det lustiga är att de undviker varandra. Den
ena väntar på att bli inbjuden av den andre. När den ena kommer, kommer
inte den andre osv.
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Vi anser dock att den politiska viljan bör visa sig även i de konsekvenser som politiska beslut får inom kulturlivet. Det är i konkreta
handlingar och tillämpningar som medborgare kan se politikens rätta
väsen. Endast vackra ord och önsketänkande räcker inte till. Om man
skulle förneka detta är det som att förneka politikens och demokratins
innersta väsen.
Trots allt är det politiker som bestämmer. Det är de som bär huvudansvaret.
Även när myndigheter inte når uppsatta mål eller befinner sig på villovägar.
Kulturdepartementet kan inte ses annat än en organisation som skall se till
att politikens intentioner förverkligas i praktisk verksamhet.
Kulturdepartementet formulerar och ansvarar för innehållet i regleringsbrevet. Regleringsbrevet kan justeras och formuleras om. Det går inte att
skjuta över ansvaret på myndigheter eller enskilda tjänstemän utan att
bära huvuddelen av ansvaret. Utan att se till att det finns förutsättningar
för att politikens konsekvenser skall ge synliga effekter. Utan att vara
tydlig i sitt språk och inte lämna utrymme för godtycklighet. Steget från
godtycklighet till hänsynslöshet verkar inte vara så stort. Och ju mera
hänsynslösa politikens effekter blir, desto mer fjärmar sig politiken
från en demokrati och närmar sig att bli en diktatur. Effekterna av viss
politik kan då vara helt annorlunda än de som politiker har önskat.
Därför kunde det vara på sin plats att följa upp –utvärdera- vad som
verkligen händer. Vilka är politikens konsekvenser och effekter på både
folks vardagsliv och på institutions- och organisationsnivå?
Politikers hänsynslösa försök att påverka kulturlivets inriktning med eller
utan ekonomisk styrning kan få ödesdigra konsekvenser, både på verksamheten och på det personliga planet för de eldsjälar som jobbat. Samma sak
kan hända om de skapar förväntningar som inte går att infria. Besvikelse
och bitterhet hos involverade är resultatet.
Kanske kan vårt sätt att presentera hur vi har blivit behandlade under alla
dessa år avfärdas som ”subjektiva upplevelser av händelseförlopp” utan
intresse eller värde för makthavare. En kritik som man inte skall bry sig
om och lägga det till handlingarna eller i papperskorgen.
Var och en har möjlighet att välja mellan att använda kritik och fakta
till sin fördel eller till sin nackdel. Kritik och fakta kan man ta till sig.
De kan ändra vår uppfattning om världen och utveckla oss både som
individer och organisationer.  Vi kan se saker och ting i ett annat spektrum, vi kanske kan förstå andras situation.   Naturligtvis gäller detta
för Regeringen, Departementen, myndigheterna och förvaltningarna.
Avfärdar man kritiken då konserverar man sig och dömer sig själv
till resignation.
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Vad återstår för GKC att göra?
Vi kan inte återgå till den gamla lokalen för tiden före 1994. Lokalen
finns inte kvar och verksamhetsvillkoren ändrades drastisk sedan dess.
Efter anpassningen till den nya stiftelselagen förlorade vi en ekonomisk
bas för verksamheten.
Vi kan inte gå framåt. Vi kan inte utveckla verksamheten. Vi är fångar i
en situation som förorsakats efter att staten och staden inte följt vår överenskommelse. Vi vet inte om vi har juridiska möjligheter att kräva något av
dem vi betraktade som samarbetspartner. Vi tror inte att vi orkar längre.
De alternativa lösningar som finns till buds för vår verksamhet är få. GKC
kan antingen få erforderligt stöd och stanna kvar på sina nuvarande lokaler
eller successivt avveckla verksamheten och flytta därifrån.
Om det andra alternativet blir aktuellt då kan vi i bästa fall flytta åter till
en lagerlokal och bedriva vår verksamhet på tillfälligt inbokade lokaler. I
annat fall ta till ett mer drastiskt beslut och av rent ekonomiska skäl flytta
de kulturskatter som finns på GKC till ett annat land. Sverige riskerar i
det fallet att förutom kulturskatterna förlora en viktig del av sitt anseende
utomlands.
Tiden och svårigheterna vi har mött har härdat GKC. Vi är inte vana vid
att få saker och ting serverade på fat. Vi kan ta egna initiativ, vi kan arbeta
enligt gällande spelregler. Men vi avskyr dolda eller hemliga regler. Helst
av allt önskar vi, att vi kan bedriva vår verksamhet på lika villkor, som liknande vanliga svenska kulturinstitutioner. Detta har vi framfört allt sedan
ett 90-talet.
								

AB

”Vi tränade hårt–men varje gång vi började få fram
fungerande grupper skulle vi omorganiseras.
Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att
möta varje ny situation genom omrorganisation och
också vilken underbar metod detta är för att skapa
illusioner av framsteg, medan den åstadkommer
kaos, ineffektivitet och demoralisering.”
Gaius Petronius
(död 66 e Kr)
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Är
minoriteternas kulturarv
mindre värt?
Den 18 september 2000 fick vi veta att lagerlokalen som vi använt oss av hade
översvämmats efter ett fel på en vattenledning. Allt material som förvarades
där vattenskadades eller förstördes helt. Ca 7000 böcker vattenskadades, arkivmaterial och ljudband ”simmade” i vattnet. Katastrofen var ett faktum. Vi
försökte direkt rädda det som gick att rädda. (Det mesta av bokbeståndet gick
dock inte att rädda och kastades).
Vi ansåg genast att de kulturhistoriskt värdefulla ljudband (avser perioden
1975-1995) borde räddas. De har donerats till GKC av verksamma journalister
och andra enskilda. Banden innehöll allt från radioprogram i originalband till
viktig kulturhistoriska inspelningar av sverigegrekiskt föreningsliv.
GKC kontaktade experter och redan gjordes de första räddningsinsatserna, då
(år 2000) det inte fanns tid, om ljudband och arkivmaterial skulle räddas, att
slösa. Detta innebar att stora delar av det viktiga materialet räddades tillfälligt
och banden -efter att de har torkats och spolats ett par gånger- kunde fortfarande spelas av. GKC oroade sig dock om att mögelrester och erosion skulle
göra dem obrukbara. Marknadens möjligheter undersöktes. GKC saknade dock
ekonomiska resurser till en sådan räddningsinsats. Därför vände sig GKC direkt
till KUR för att få stöd och möjlighet att rädda detta material genom överföring
till annat medium. Rädda ljudbanden för framtiden till en kostnad som låg till
ca hälften än vad marknaden kunde erbjuda.
På dessa band finns inspelningar av (många helt oredigerade) såväl kulturella
som politiska evenemang, viktiga att bevara som en del av gemensam svenskgrekisk historia. Som exempel kan nämnas intervjuer och evenemangsinspelningar av kulturpersoner som Mikis Theodorakis, Manos Hajidakis (när de
framförde sina verk i Sverige) författare (S. Linner, G. Manglis, Th. Kallifatides)
och konstnärer (Theo Angelopoulos, K. Kavakos, N. Fokas, M. Farantouri),
politiker (bl.a. Olof Palme och Andreas Papandreou), ljuddokumentation av
några av Grekiska Riksförbundets kongresser, Grekiska Ungdomsförbundets
aktiviteter, bevakning av viktiga händelser för sverigegreker mm mm.
Att GKC inte har haft de ekonomiska resurser som krävdes för att utföra detta
arbete, var sedan länge känt hos både KUR och Kulturdepartementet.
Men om materialet skulle räddas för framtiden, så var det bråttom.
Men vad hände?
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Vi har dock hänvisats av Statens kulturråd till Kulturdepartementet, av Kulturdepartementet till Statens kulturråd och av Statens kulturråd till att söka bidrag
från Riksarkivet. Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv svarade att den ”ansåg
sig ej ha möjlighet att denna gång stödja” vår ansökan -och beslutade avslå vår
ansökan. Vi vände oss åter till Kulturdepartementet och fick åter avslag med
hänvisning till budgetpropositionen och de förvaltande myndigheter m.fl.…
Själva har vi haft full förståelse och respekt för Kulturdepartementets rutiner,
vilket tydligt framkommit av våra ansökningar om ”katastrofbidrag”. Vi har
dock hittills inte klarat av att ”planera” budgetenligt för katastrofer. De ”förvaltande myndigheter” har ju hänvisat oss till Kulturdepartementet. Vi har haft
vissa svårigheter att förstå varför vi hänvisades åter till ”start”. Enligt departementets egna uppgifter, publicerade stolt på dess websida, har andra vanliga
svenska kulturinstitutioner vid liknande ”katastrofer” erhållit stöd direkt från
departementet. Efter detta sökte vi åter -i tid- så att Kulturdepartementet kunde
ta med ansökan i sin kommande budgetproposition. Det blev åter avslag. I
augusti 2004 uppmanades vi på nytt av handläggare hos Kulturdepartementet
att söka på nytt. Det gjorde vi i september 2004. Vi bad Kulturdepartementet
att handlägga ”vårt ärende på nytt eller hjälpa oss att finna alternativa lösningar
som kan rädda ljudbanden.”
Nio månader senare –i juni 2005- meddelades ytterligare ett avslag om bidrag
att rädda vattenskadat arkivmaterial utan förslag på alternativa lösningar. Kopia
av beslutet skickades dock till både Riksarkivet och KUR.
Det har gått nästan sex år.
Det är mycket troligt att –om inte redan- om man väntar ytterligare något år till,
blir det sannolikt inte aktuellt att söka på nytt då de skadade banden förstörs
helt, blir obrukbara och inget kan räddas längre.
Är minoriteternas kulturarv mindre värt att rädda för framtiden?
								
AB
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Den osynliga strukturen
Närvaron av en osynlig struktur som gör sig gällande inom kulturlivet kan
både studeras och belysas. Struktur handlar naturligtvis om hur helhetens
delar är sammanlänkade med varandra. I ett system där människor ingår – ett
samhälle – är strukturen främst en fråga om kommunikation genom meddelanden som inbegriper flera medvetna och omedvetna inplanterade koder, av
sändaren till mottagaren. Kommunikationen baserar sig på både uttalade som
icke uttalade koder. Koder som tillåter eller inte tillåter inträde i den gemenskap som strukturen företräder. Koder som bör avkodifieras systematiskt av
utomstående eller få dem som automatiska nycklar om man växer upp inom
strukturens fält. Strukturens verkningar ger både synbara och kännbara effekter.
Strukturen är lika närvarande. Lika närvarande som forna tiders kungar och
nutidens politiska partier för folket. Det är strukturen som bestämmer vilka
meddelande som skall komma fram (t.ex. vilka får bifall i beslut och vilka
utelämnas och avslås). Det är strukturen som bestämmer vilka verksamheter
som skall ingå inom de ramar som strukturen accepterar och vilka skall finnas i periferin eller utanför. De som ingår i den gemenskap som bestäms av
strukturen kan utnyttja strukturens förenklingsprocedurer för att lättare nå sina
mål. Denna gemenskap har inte mycket att göra med det som uttalas i politiska
sammanhang. Det är inte frågan om att strukturen söker viss specifik eller
efterfrågad lämplighet. Det är frågan om vem som kan utnyttja strukturens
länkar för att snabbare förflytta sina budskap eller sin egen position till rätt
mottagare och till rätt nivå.
En utomståendes budskap kan ta en evighet att nå fram. Den kanske vill, kanske
använder de rätta helt tydliga medlen, kanske kan göra väldigt mycket. Men
en utomstående får inte.
Den ”invigdes” budskap når fram och ger resultat inom kort och överskådlig
tid. Det som för tillfället faller inom den rådande strukturens relevansfält kan
åtnjuta strukturens stöd. Kan ”bäras” fram av strukturens väktare till beslut
med bifall för den ”invigdes” förslag eller önskningar.
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Strukturens osynlighet gör det dock svårt för icke invigda att bemöta de osynliga krafter som påverkar ens handlingar och arbetsresultat. Denna struktur kan
endast förstås via en studie av dess effekter. Men försöker man, då mobiliseras
de krafter som strukturen påverkar till motstånd mot varje försök som kan blottlägga strukturen och hur dess mekanismer verkar på människor och samhället.
Det är inte omöjligt att företa något, en ansats, som kan blottlägga strukturens
verkningar. Det är dock både arbets- och resurskrävande (för att inte tala om
tiden). Och de indirekta reaktionerna från denna strukturs kraft/maktfält blir
förfinade men mycket slagkraftiga.
Genom att acceptera strukturens existens är det kanske lättare att förstå varför
vi och många andra ”inte riktigt förstått” de skriftliga eller muntliga meddelande som nått oss under skilda tidsperioder. Vi kan även förstå varför vissa får
eller inte får vara med i ”spelet” om samhällets utveckling. Varför strukturens
kraft/maktfält pekar åt ett visst håll och går mot ett annat osv. Ty strukturen
har använt sig av koder som har uteslutit oss från sitt fält eller ramar utan att
tydligt meddela detta. Tydligheten eller otydligheten har såväl politiska som
byråkratiska orsaker.
Vi oroar oss inte i det fallet endast för den vardagliga diskrimineringen och
rasismen. Det som bör oroa oss mera är den växande institutionaliseringen av
diskrimineringen på myndighets- och förvaltningsnivån. En sådan -mindre
känd form av institutionaliserad diskriminering- framträdet allt tydligare på
skilda samhällssektorer. Den får stöd från dåligt underbyggda och ogenomtänkta politiska beslut. I många fall på ett helt omedvetet sätt. Resultatet blir
att de lämnar ett alldeles för stort tolkningsutrymme för lekmän på alla nivåer,
kan tillämpas godtyckligt och resultera till diskriminering inom kulturens sfär.
Skuggan av de strukturer som byggts upp av svenskar för svenskar gör sig
gällande i kulturlivet och genomsyrar det. Den närvarande osynliga diskriminerande strukturen kan på så sätt fortsätta sin gång som om ingenting har
hänt i samhället. I det fallet kan kulturlivet förbli den del av det sociala livet
som domineras helt av etniska svenskar. Undantas dock vissa kulturyttringar
som av politiska eller marknadsmässiga skäl (passar för tillfälliga kampanjer
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eller underhållning) får utrymme i det offentliga svenska kulturrummet. Övriga
kulturyttringar kan fortsätta förpassas till marginaler eller kulturgetton för få
och/eller redan frälsta. Och i samhällets marginaler kan det utvecklas subkulturer, främmande för maktens boningar. I många fall förpassas dock dynamiska
och idérika samhällsmedborgare först till ett vakuum. Efter många försök att
bli en del av samhällslivet kan man falla in i ett stadium av inlärd hjälplöshet
med förödande konsekvenser för både individen och samhället.
Minoriteterna får ingen reell möjlighet att bygga upp kulturinstitutioner där
ett brett kulturellt spektrum visas och respekteras som ”rumsrent”. Minoriteternas kultur marginaliseras. Den planeras utanför de ramar som gäller för
övriga kulturlivet. Till slut kommer det åter att handla om det avvikande, det
”exotiska” eller ren tillfällig underhållning. Kulturens finrum, maktcentra där
beslut om kulturens angelägenheter avhandlas förblir till större grad förbehållna
den dominerande kulturen och de som känner till de informella vägarna till
ekonomiska resurser. Där släpps inte minoritetskulturerna in.
Det intressanta i sammanhanget är den gällande kategorisering av särbehandling
av minoritetsgrupper som har åstadkommits pga riksdagsbeslut. Särbehandlingen
av minoritetsgrupper i landet har baserat sig på olika yttre egenskaper som gällt
för vissa och inte för andra. T.ex.: ursprungsminoritet, ursprung från ett annat
nordiskt land, för länge sedan invandrade minoriteter, ”nya” invandrar- och
flyktinggrupper.
Naturligtvis kan man åberopa praktiska administrativa skäl för olika kategoriseringar.
Men varför skall de inte då vara beroende av faktiska förhållanden? Hur kommer det sig att t.ex. de baltiska ”för länge sedan invandrade minoritetsgrupper”
försvann under 90-talet och ett par nya har tillkommit?
Hur kan man förklara att bland de sk ”nya” invandrargrupper återfinns minoritetsgrupper som har varit i Sverige lika länge som de relativt nyaccepterade
nationella minoriteterna?
I hur många generationer skall medlemmar i en minoritetsgrupp betraktas
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som ”invandrare”, som ”de andra”, de som inte tillhör landets gemenskap, de
främmande bland oss?
Det är strukturer som utesluter kulturyttringar som inte passar i förutbestämda
men ofta dolda referensramar. Medvetet eller omedvetet leds flera intressanta

kulturförsök till det tomma intet eller något fint som kunde komma ur ”rinner ut
i sanden” och läggs ner. De kan dyka upp igen urvattnade i en stor institutions
förtvivlade försök att förnya sig.
Jantelagen görs sig gällande och påmind.
I psykologiska termer blir effekten ännu tydligare med hjälp av begreppet
inlärd hjälplöshet. Inspirations- och skaparlusten försvinner. Resultatet för de
inblandade blir hopplöshet, förvirring, resignation, stagnation på alla plan.
Politiska beslut och tillämpning hänger inte riktigt ihop.
Det är inte denna effekt som Sverige uttalat vill ha.
Godtycklighetens triumf inom svenskt kulturliv är dock ett faktum.
Begrepp som rätt-fel, bra-dåligt, kvalité-kvantitet känns främmande i sammanhanget. Engagemang, entusiasm, kreativitet och intresse mals ner i byråkratins
kvarn och förintas utan att lämna tydliga spår av nutidens kultur som kulturarv
för framtiden.
Och i det fallet har vi fog nog att påstå att det finns en kulturell strukturell
betingad diskriminering i Sverige.
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Dec. 2005

Kultur på GKC

Manolis Yiannadakis (ass. professor i gravyr på konsthögskolan i Thessaloniki) fick med anledning av sin utställning under ht 2004, tillfälle att möta sin
kollega Ahmed Modhir, konstnär och ansvarig för konstnärsverkstad i Falun.
Manolis Yiannadakis fick även tillfälle att ingående berätta för intresserade
om sin teknik och de idéer som låg bakom de konstverk som visades.
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Kultur på GKC

På GKC presenterade konstnären och författaren Bertil Kumlien sin
nya bok ”Egnatia, vägarna till Byzans”.
Via Egnatia, på grekiska Egnatia Odos, var en väg tvärs över Balkanhalvön ända till Byzantion vid Bosporen, en fortsättning på Via Appia
från Rom till Brindisi. Byggherren var en romersk prokonsul, Cnaeus
Ignatius, och den i stort sett stenlagda vägen blev färdig omkring 120
år före Kristus. Det är efter honom som denna väg fick namnet Egnatia. Det var en militärväg, och romarna behövde den eftersom deras
välde fortsatte långt ner i Mindre Asien.
Nu bygger grekerna en motorväg tvärs igenom de norra landskapen,
och den har fått ärva namnet Egnatia.
Bertil Kumlien förmedlade på GKC intrycken från de båda vägarnas
platser och sevärdheter, inte bara i ord utan också i många teckningar
och akvareller. Dessa återfinns även i boken som senare kom ut av
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Sverigegrekiska kvinnor ställde ut sina konsthantverk på GKC i december 2004. Utställningen producerades i samarbete med ”Lykeion
Ellinidon” sektion i Sverige.
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Foto:Melpo Mathioudsaki

Περγαμηνή –57– nr 35

TAXIMI

Den populära grekiska folkmusik gruppen TAXIMI bjöd till fest när den
presenterade ”life” sin andra CD-skiva ”på nordliga breddgrader” på GKC.
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Tradition
och förnyelse
inom konst
Bo Permans teckningar och måleri
möte Göran Petterssons datakonst
och måleri på
GKC i mars 2005.
Till vänster G.
Persons datakonst
efter en 100 år
gammal bild på en
ung grekinna.
Nedan Bo Permans teckning av
Södra station innan
den nya stationen
byggdes.
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Den 19e mars och inom ramen för FABULA festivalen framträdde Mania
Maratou för både vuxna och barn i Svensk-Grekiska föreningens lokaler
i Rinkeby. Ett evenemang i samarbete mellan GKC, FABULA, IKC och
föreningen.

Den 9e april 2005, inbjuden av Svensk-Grekiska Sällskapet (en 65-årig
förening) talade poeten Peter Curman om ”Grekland i vårt hjärta”. Om
kulturförbindelser genom årtiondena mellan Grekland och Sverige och om
författarcentret på Rhodos
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Utställningen ”Sea, sky, land + glances” av Plato Tsoulos och Evi
Papadosifaki i april 2005, förenade fotografin med måleri på ett effektfullt sätt. Utställningen var välbesökt och besökarna fick se exempel på hur konstnärer kan samarbeta och presentera konstverk som
förenar olika konstgrenar.
Utställningen var under beskydd av det grekiska Generalsekretariatet ”for Information & Communication” och sponsrades av Aspis
livförsäkrings AB, Meletis Imports AB, Helmania Wien och National
Bank of Greece/Stockholm Representation Office.
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Föreningen ”Euxeinos
Pontos i Stockholm” firade
sitt 20-års jubiléum.
Föreningen är känd för
sina traditionella dansgrupper som består av
barn och ungdomar.
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Händelserik konstmånad var maj 2005. På GKC ställde Lilla Iatruli
från Italien ut måleri inspirerat av naturen och de detaljer som ofta
går betraktaren förbi.

I Bukarest, Rumäniens huvudstad visades den GKC producerade utställningen ”3+1” på stadens museum ”Sutsu palatset”. Några meter från den plats
som Karl den XII byggde ett försvarstorn och blev förtjust i kåldolmar...Flera
positiva artiklar av kritiker publicerades i rumänsk press.
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Konstnärerna Petre Achitenie och Ion Laurentiu Achitenie i
samspråk med en besökare.

Utställningen ”7 X Bukarest” presenterades på GKC i mitten av september
2005. Utställningen ingick i GKC:s satsning på kulturellt utbyte mellan
Sverige och Balkan. Sju av Rumäniens mest kända konstnärer från Bukarest ställde ut sin konst på GKC: Petre Achitenie, Ioan Grigore, Ion Lauretiu Achitenie, Vasile Pop Negresteanu, Ligia Podorean Ekström,Viorica
Romascu och Vasile Rotaru. Av dessa är de fyra professorer i Rumäniens
konstakademi. Utställningen var mycket välbesökt och invigdes i närvaro av
Rumäniens Ambassadör i Sverige Victoria Popescu och Nicolae Popa
representant för Cultural League for the Unity of Romanian Everywhere
som rest hit från USA. Ännu en gång bjöd GKC konstintresserade i Sverige
möjlighet att titta och känna på nära håll nutidskonst från Balkan (se även
separat artikel om utställningen)
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”7 X Bucharest”

If it was once said that the Romanian is born a poet, it was not only said as a
beautiful metaphor of Romanian lyric creation, which through the music of
its melancholic folk songs – doina – and the feeling of longing that made it
of unique and universal stature, but also because it encompasses the exaltation of every other form of art and by the measure the Romanian is born an
interpreter and an artist, plastic arts being no exception. It is a known fact
that the maestro who opened the modern era of universal sculpture is the
Romanian artist CONSTANTIN BRANCUSI, whose work is acknowledged
world-wide and it was also well received in Sweden. And he’s not the only
one. We know of numerous painters, musicians, poets, scientists, that have
been appreciated in Sweden, many Romanians finding in the Valhalla Land
a second and a beautiful home. We couldn’t abandon Eugeniu Boureanu to
forgiveness. He lived and worked in the Scandinavian country and gave to
his nation an amazing interpretation of the famous universal epic story The
Eddele.
The bonds between the Carpathians and the Fiords are so far apart that they
could have united us, then, once, milleniums ago, by the brothering of Vikings with the Thracians.
Today, after so many generations, it is the turn of yet another team of great
Romanians to represent the contemporary painting to the souls longing for
colour and rythm from the European north, in a year when Romania signed
the EU Accession Treaty, which unites us more and stronger.
Therefore, there are numerous plastic artists in Romania. At the exhibit so
generously offered by the Greek Culture Centre not all of them will be able
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to participate. The ones that were chosen for this marvellous event were:
Petre Achitenie, the senior member of the group, world-renowned painter,
Academy teacher, together with his son, Ionut Achitenie, also an Academy
lecturer, who, alone and with his father, has painted tens of churches in
Romania and in the Moldavian Republic. They are joined by yet another
painter-teacher, Ion Grigore, also from the Upper Lands of Moldavia, lands
lands that have given the world the well-known poet Eminescu and also
the musicologist, interpreter and composer George Enescu, so well-known
through his concerts in Sweden. «The painting company» is completed by
other renowned names: Vasile Pop Negresteanu, Vasile Rotaru and Viorica
Romascu – the latter being a remarkable art critic, each and every one of
them bringing the shiver of his special style with which they have enriched
the national art, launching them into European recognition. We have left
a name for the end of our writing to emphasize the importance4 it has for
our endeavour. Our hostess and the painter that enriched the Romanian art
even in Stockholm: Ligia Podorean, adopted through her marriage with the
distinguished film maker and writer Ekström in Sweden.
It is a sign of homage to the friendship that bonds that nations – RomanianSwedish-Greek – offering a drop of light and serenity towards the neverfailing friendship.
With the holy belief for moments of beauty and happiness that we, as Ambassadors of Romanian art will be bringing to Sweden,

Victor Craciun

Chairman of the Cultural League for the
Unity of Romanian Everywhere
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President Stephanopoulos gives awards

Foto: Foto press/Athen

President

Stephanopoulos gives awards to overseas Greek media

Athens, 8/3/2005 (ANA)
President Kostis Stephanopoulos gave awards for the year 2003 to Greek overseas
media during a ceremony organized by the Communication and Information general
secretariats on Monday night.
The president praised the role played by overseas Greek media which support Hellenism and prolong its life since we no longer have immigrants who renew Greek
communities in the world.
Minister of State and government spokesman Theodoros Roussopoulos said the
overseas Greek media keep the flame of Hellenism alive, strengthening corridors of
communication between overseas Greeks and between Greek communities and the
metropolis.
The award for the best radio and TV reportage in 2003 in the overseas Greek media
was given to the journalists Soula Tellidi from Canada, Andreas Doumas from South
Africa and Marios Mankousos from Chile.
The award for the best article in the overseas Greek printed media was given to the
journalists Sotiris Hatzimanolis from Australia and to Andreas Boukas from Sweden.
The award for the overseas Greek media or agency with the best website of the year
went to the Beterlink P/L company from Australia and to Sofia Times Magazin from
Bulgaria.
Περγαμηνή –67– nr 35

Konstfestivalen ”Touch 2004”
i Agios Nikolaos, Kreta

Veckan 4-10 oktober 2004 genomförde vi för andra året en konstfestival här i stan. Temat för den var ”Kroppen i konsten” och bestod
av en konstutställning med pristävling, konstnärer som visade sina
tekniker, barn och vuxna som tillverkade en mosaik och masker samt
musik och dans. I den delen var den svenska medverkan stor och
mycket uppskattad.
Torsdagen den 7:e oktober åkte jag, i hällande regn, med bussen som
skulle hämta upp folkdansarna och musikerna från Slagsta Gille, min
vän Maria Gullberg och Svensk-Cypriotiska föreningens ordförande
Tony Krassas från Heraklions flygplats. När jag stod där i ankomsthallen med min skylt kände jag mig lätt nervös. Hur skulle det här gå?
Skulle gruppen vara besvikna över vädret? Skulle uppvisning skulle
ju vara utomhus! Men när jag sen ombord på bussen kunde hälsa alla
välkomna, försvann mina farhågor. Alla var glada och positiva och
förväntansfulla inför sina uppvisningar.
Lördagen, den stora dagen, kom med vackert väder och kvällens
begivenhet började med Slagsta Gille i sina folkdräkter, tågande
med svensk fana och blomsterbågar, under sång och spel genom stan
ner till scenen vid insjön. Mitt svenska hjärta fylldes av stolthet och
glädje när folk längs vägen kom ut från butiker och kaféer och applåderade tåget.
Det 1 1⁄2 timma långa programmet som bestod av en fint avvägd
blandning av folkdanser i par och i ringar, spelmans låtar och sångnummer, drog ner mängder av applåder från en imponerad publik.
I mitten av uppvisningen fick folkdansarna en liten paus när Maria
Gullberg från Grekiskt Kulturcentrum bjöd på några orientaliska
danser.
På söndagen var det dags igen i veckans avslutningsprogram. Det
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var danser med holländska barn, Maria Gullberg och Tony Krassas
med Cypriotiska danser, Slagsta Gille, Maria med magdans och Rita
Marinellou med dansare som visad modern showdans och argentinsk
tango. Allt till publikens förtjusning!
På kvällen var alla inbjudna till en galabuffe på St. Nikolaos Bay Hotel. Där avtackades deltagarna av vice borgmästaren Manolis Trapsanotis och kultur kommitténs ordförande Odysseas Sgouros.
På måndagen var vi sen på en båtutflykt till Spina Longa, ”spetälskerön” och på på onsdagen gick färden till Knossos för lite kulturupplevelse. Sen var det dags att säga ”Kαλό ταξίδι” till gruppen.
Ett varmt tack till Grekiskt Kulturcentrum som hjälpt till att göra
det här gästspelet möjligt och ett lika varmt tack till nya och gamla
vänner för en fin vecka.
Birgitta Lundqvist,
Agios Nikolaos
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”Rapport till Greco” på svenska
”Rapport till Greco”, Nikos Kazantzakis sista bok kommer ut på
svenska under våren 2006.
Boken på drygt 450 sidor är översatt av Inga och Jannis Ambatsis. Ett
arbete som tagit dem åratal att genomföra. Resultatet är lysande. Boken har rikligt illustrerats, med Nicos Terzis, speciellt för boken, framställd grafik. Illustrationerna är inspirerade av bokens olika temata.
Pergament kan redan nu publicera översättarnas egen inledning till
boken. Boken kommer att presenteras på GKC under maj månad.

Nikos Kazantzakis och “Rapport till Greco”
en presentation
”Min Rapport till Greco är ingen självbiografi. Mitt personliga liv har
ett visst mycket relativt värde endast för mig själv, inte för någon annan”. Så säger Kazantzakis och därmed menar han väl att denna hans
bok inte är en självbiografi i vedertagen mening. Nog är den emellertid
självbiografisk i så måtto att den tecknar hans själs livslånga kamp. En
läsare har kanske större möjlighet att tillägna sig denna unika bok, om
bakgrunden till den får komma till synes eller m.a.o. om man får veta
något om författarens liv och övriga verk.
Nikos Kazantzakis föddes 1883 i Herakleion på Kreta som äldste son
till Michalis och Maria Kazantzakis. Fadern var hård och dominant,
modern stilla och eftergiven. Familjen, där ytterligare tre barn föddes, hade det relativt gott ställt. Fadern hade ägor utanför staden och
en affär i själva staden där han handlade med jordbruksprodukter och
vin. Kreta lydde vid denna tid fortfarande under Turkiet och ofriheten låg tung över ön. I denna miljö av fruktan, hat och frihetslängtan
upplevde Kazantzakis sin barndom och tidiga skolgång. Då 1897 års
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uppror bröt ut begav sig familjen till ön Naxos där den unge Nikos i
två års tid gick i en katolsk skola innan han avslutade sina gymnasiestudier i Herakleion. Så lämnade han Kreta och for till Athen där han
studerade juridik i fyra år (och skrev på en avhandling om Nietzsches
förhållande till rättsfilosofin) och där han också gjorde sina första litterära försök. Studierna fortsatte han i Paris (där han tog starka intryck
av Bergson) innan han återvände till Kreta och Athen. Sitt levebröd
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tjänade han genom att skriva tidningsartiklar och översätta filosofiska
och vetenskapliga verk av bl.a. William James, Nietzsche, Maeterlinck och Darwin. 1911 gifte han sig med Galateia Alexiou och paret
bosatte sig i Athen. Under 1912-1913 års balkankrig anmälde han sig
till krigstjänst som frivillig men fick i stället tjänstgöra i premiärministerns kansli. Följande år lärde han känna skalden Angelos Sikelianos i
vars sällskap han företog en 40 dagars pilgrimsfärd bland klostren på
Heliga Berget och sedan reste runt i hela Grekland. Kazantzakis skulle
i fortsättningen nästan ständigt vara på resande fot och för längre eller
kortare tid vara bosatt än här, än där både i Grekland och i utlandet.
Hans oro drev honom.” I åratal har jag farit omkring på jorden utan att
få nog”, säger han själv. En tid under första världskrigets år försökte
han tillsammans med sin vän Zorba driva en brunkolsgruva på Peloponnesos, ett projekt som dock slutade i fiasko. Efter en tid i Schweiz
blev han generaldirektör i det nybildade Biståndsdepartementet i
Athen. Sommaren 1919 ledde han en expedition för repatriering av
grekiska flyktingar från Kaukasus. Det rörde sig om c:a 150.000, vilkas bosättning i Makedonien och Thrakien Kazantzakis senare på året
fick i uppdrag att organisera. Hans gästspel på Biståndsdepartementet
blev kort. Politiken har snabba växlingar i Grekland. Hans kringirrande fortsatte emellertid, nu till Tyskland, Österrike, Italien. Våren
1922 var han i Wien och senare samma år i Berlin. Där bevittnade
han efterkrigstidens armod och sociala omvälvningar, kom in i en
krets av judiska kommunister och drogs själv till den kommunistiska
ideologin. I slutet av 20-talet företog han tre resor till Sovjetunionen,
den andra (1927) som regimens gäst med anledning av tioårsfirandet
av den ryska revolutionen. Året innan hade hans äktenskap upplösts.
Hans resor förde honom till Frankrike, Spanien, Japan, Kina, Palestina, Egypten och Sinai. 1936 var han tidningen Kathimerinis korrespondent under inbördeskriget. Andra världskrigets första månader
tillbragte han i London på inbjudan av British Council. Under hela
krigstiden och den tyska ockupationen bodde han på ön Egina. Efter
kriget gästspelade han åter i politiken. Han bildade en socialistisk
grupp i Athen och var en kort tid biträdande utbildningsminister. Via
Cambridge och Paris, där han, återigen helt kortvarigt, var litteraturkonsult åt Unesco, bosatte han sig slutligen med sin andra hustru Eleni
i Antibes i södra Frankrike. Sommaren 1957 insjuknade han under en
Pergament –72– nr 35

resa till Kina, flögs till Köpenhamn, varifrån han fördes till universitetskliniken i Freiburg, där han avled den 26:e oktober samma år.
Hans stoft fördes till Kreta där hans landsmän begravde honom på en
bastion av Herakleions venetianska mur. På hans gravsten står:
”Jag hoppas intet .
Jag fruktar intet.
Jag är fri.”
Härmed är vi inne på hans verk, ty dessa ord är hämtade ur hans bok
Salvatores Dei, som kom ut 1923 i Tyskland och som av många anses
utgöra grundvalen för och det innersta i hela hans litterära livsinsats.
”En ö, Kreta och en bok, Salvatores Dei, utgör grunden till hela hans
verk, vilken form det än har och vilken tid det än tillhör”. Själv uttryckte Kazantzakis sitt syfte med denna bok så: ”... en bok om mystik, där jag tecknar det sätt varpå själen förmår höja sig allt högre
till dess den når den högsta kontakten. Hur länge ska mitt sökande
fortsätta? Eller är själva sökandet mitt mål? ... Är Guds gång sådan,
sökande? Är måhända själva sökandet alltets mål?” Och sökte gjorde
han, sökte och skrev. I fjorton år arbetade han på ett väldigt epos, sin
egen Odyssé på 33.333 verser, kallad den vita rasens längsta dikt. Den
homeriske Odysseus sökte sitt Ithaka, Kazantzakis’ Odysseus söker
Guds väsen. Kazantzakis s.a.s. hakar på Homeros’ Odyssé i det att han
låter sin hjälte Odysseus tröttna på Ithakas frid och ge sig ut på nya
irrfärder till Sparta, Kreta, Egypten och slutligen Sydpolen där han
möter döden ensam på ett isberg. Ett säreget verk beträffande såväl
innehåll som ordval. Denne nye Odysseus är amoralisk och desperat,
och så ensam att han blir omänsklig. Kazantzakis’ Odyssé har p.g.a.
allt detta inte kunnat nå en vidare läsekrets utom i U.S.A. och dock
är den en häpnadsväckande skapelse där författaren gett konstnärligt
uttryck åt all sin kunskap och livserfarenhet. Kazantzakis hade en oerhörd arbetskapacitet. Allt han upplevde under sitt kringflackande liv
blev litteratur: reseskildringar, dikter, dramer, romaner, journalistik,
filmmanus, skolböcker, brev. Dessutom skrev han litteraturhistoriska
och filosofiska avhandlingar samt bedrev en omfattande och kvalificerad översättningsverksamhet av världslitteraturens största namn.
Den litterära form som alltifrån .hans ungdom låg bäst till för honom
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var den dramatiska. Bland hans många dramer kan nämnas Kristus,
Co1umbus, Sodom och Gomorra, Buddha. Hans dramer tycks i grunden behandla samma motiv i olika versioner, nämligen den ensamma
människans kamp som är förgäves men som ändå måste utkämpas.
Under sitt livs sista decennium skrev Kazantzakis romaner. Dels ville
han på det sättet nå en bredare publik, dels ville han helt enkelt ha
roligt. Till sin gode vän, författaren och kritikern Pantelis Prevelakis,
skrev han 1948 i ett brev: ” I Irkutsk i Sibirien lärde jag en gång känna
en grekisk bagare som arbetade dygnet runt. Han slet som ett djur,
knådade deg på natten, gräddade bröd tidigt på morgonen och sålde
det på dagen. Han levde som en asket, som ett vilt djur. Han roade
sig inte, han skrattade inte, han gifte sig inte och hade inga barn, han
hade inte tid. Men då och då hände det att han plötsligt tröttnade på
att baka och sälja bröd. Han stängde bageriet och satte upp en skylt på
dörren, där det stod med stora bokstäver: CHÅSAIN PIRUJET, vilket
betyder INNEHAVAREN ÄR UTE OCH FESTAR. Han låste dörren,
stoppade nyckeln i fickan och gick ut för att slå runt. Han åt och drack
med sina vänner, han skämtade och dansade, han gick till kvinnor,
han ville ha fiolmusik. Så där kunde han hålla på i fjorton dagars tid.
Sen tappade han lusten; han kände sig tom och befriad, gick hem och
rev ned skylten och kastade sig på nytt in i arbetet. Likadant var det
med mig. Jag greps plötsligt av lust att festa om: jag skrev romaner
”Spela för mig, Zorba”, ”Kristus korsfästes åter” och andra som jag
kommer att skriva. De är mina fester. Jag har återfunnit gamla lössläppta vänner, riktiga galgfåglar, och jag har funnit goda människor.
Jag älskar dem och vi håller fest tillsammans. Jag glömmer mitt bageri
och mitt bröd och också jag skriver med stora röda bokstäver på min
dörr: CHÅSAIN PIRUJET och gör vad som faller mig in. Jag skrattar
och skojar, väver samman sanning och lögn, väcker kära döda till liv,
lyfter sjunkna skepp ur havets djup, får fioler att spela. Allt detta för
att också jag ska få kasta loss, för att även mina läppar ska få le, för
att min tanke för ett ögonblick ska vända sig om och skåda jordens liv
med dess människor och träd och som en åsnefåle om våren rulla runt
på jordens gröna gräs”.
Romanens Zorba är samme man som författaren en gång samarbetat
med i ett misslyckat gruvprojekt. Han är primitiv och asocial men full
Pergament –74– nr 35

av livsglädje och i grunden godhjärtad. Den kultiverade Kazantzakis
känner avund inför denna ohyvlade urkraft, som älskade livet och inte
fruktade döden. Och romanen om honom är nog författarens bästa. Ut
över världen bars den genom filmversionen.
Krigisk grymhet skildras i romanen Kapten Michalis där huvudpersonen fått drag av författarens egen far. Hans bundenhet till Kristusgestalten framträder tydligt i de båda romanerna Brodermördare
och Kristus korsfästes åter. I den sistnämnda visar sig den etablerade
kyrkans representanter inte hålla måttet, medan en enkel herde går
i Kristi spår och följaktligen får en död liknande hans. I Den sista
frestelsen upplever Kristus på korset i en syn det familjeliv han aldrig
fick. Sådana böcker fick givetvis till följd att deras författare inte var
väl anskriven hos vissa kretsar inom den grekiska kyrkan vilka ansåg
honom vara hädare och kommunist.
De grekiska kommunisterna å andra sidan angrep honom för hans
metafysik och förmenta nietzscheanism. Och han erbjöd onekligen
angreppsytor för båda lägren eftersom hans livsåskådning var mångtydig. Att han länge hade svårt att bli tryckt och erkänd i sitt fosterland
smärtade honom djupt. En av hans kvinnliga bekanta berättar: ”Efter
hans första framgångar i utlandet sa jag en dag i Antibes till honom:
”Vad gör det om man inte trycker Er i Grekland? Ni har tiotusentals
läsare i andra länder”. Han mulnade och svarade sorgset: ”Det är inte
samma sak. De är inte mitt blod”.”
Aldrig fick han heller Nobelpriset. Han föreslogs flera gånger men
inte av sina landsmän. En som mycket aktivt arbetade för hans kandidatur var hans svenska översättare Börje Knös, som till svenska översatt fem av Kazantzakis romaner. I ett brev (1946) till vännen Prevelakis skriver Kazantzakis bl.a.: ”Man börjar översätta Zorba också i
Sverige. Nobelpriset offentliggörs i dagarna. Om inte Grekland får det
i år så har jag de bästa förhoppningar för nästa år”. Därav blev intet
och Kazantzakis resignerade. Han samlade sig till finalen, räkenskapen, till Rapport till Greco. Han skrev den i ångest att hinna få den
färdig innan döden kom, och färdig blev den - samma år som han dog.
Rapporten om sitt liv avlägger han inför Kretas store son, El Greco,
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som han också benämner farfar. Farfars hand är ”nedsmutsad med
alla möjliga färger som om den höll på att måla”. För honom är dessa
båda hans Kreta, det älskade och stränga, som kräver allt av sina
barn, som man för intet pris i världen får skämma ut, som man måste
kämpa för med de vapen man fått i handen. Hans vapen var pennan
och med den har han skildrat sin livslånga brottning med Gud: ”Jag
kan inte upphöra brottas med Gud... Jag tror det är mitt öde. Inte för
att nå fram, jag kommer aldrig att nå fram, utan för att brottas”.
Här håller han inte fest, här är det räkenskap och blodigt allvar. Det är
en kämpe som avlägger rapport.
Varför spilla flera ord på denna bok? Det blir endast dvärgalåt. Läs
den! Tag emot den! Den blir en evig följeslagare.
Inga och Jannis Ambatsis
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Så flög Alexander den store
Under ett mycket intressant och underhållande föredrag den 16 oktober 2005 berättade professor emeritus Jan Svanberg om Alexanders
högfärd. Om den mytomspunne Alexander den store som från antiken
vandrade in i bl.a. reliefer i kristna kyrkor från östra medelhavet till
norden. Pergament kan här publicera en artikel av prof. Jan Svanberg
med samma tema.

Alexanders högfärd  

medeltida bilder av antikens store kosmonaut
Kring Alexander den stores i sanning sagolika gestalt började det redan under hellenistisk tid att utbildas sägner i vilka hans liv och krigståg utsmyckades med allehanda fabler och underbara händelser. Den
sålunda uppkomna Alexander-romanen fick litterär form på 200-talet
e.Kr. i Alexandria av en okänd författare som kallas för Pseudo-Kallisthenes. Han berättar bl.a. hur Alexander lät sig sänkas ned i en speΠεργαμηνή –77– nr 35

ciellt konstruerad dykarklocka för att undersöka de stora havsdjupen
och om hans rymdfärd som är det inslag i romanen som medeltidens
konstnärer särskilt tog fasta på och som vi här skall stanna inför.
Pseudo-Kallisthenes text översattes efter hand till alla kulturspråk
såväl i Orienten som i Europa. I väst läste man den huvudsakligen i en
latinsk prosaversion som ärkeprästen Leo gjorde i sin hemstad Neapel
på 950-talet, sedan han ett par år tidigare under en beskickning i Konstantinopel kopierat ett manuskript med Pseudo-Kallisthenes grekiska
text. Leos latinska version spreds i Europa och gav under medeltiden
upphov till översättningar än på prosa och en på vers till olika europeiska folkspråk, däribland franska, tyska och svenska.
Låt oss först se på Alexander-romanens franska prosaversion, som
är en ganska fri bearbetning från 1200-talet av den latinska texten. I
sin första redaktion är romanen bevarad i åtta handskrifter, av vilka
en finns i Kungliga Biblioteket i Stockholm. ”Boken om den gode
kung Alexander” (Le livre du bon roy Alixandre, Kungl. Bibl. Vu 20)
fascinerade mig med sin fantastiska och rikt illustrerade text redan
vid första anblicken. Denna handskrift från 1300-talets förra hälft är
därför utgångspunkten för vår studie över framställningar av Alexanders rymdfärd. Den återges både i ord och bild i ett eget kapitel i detta
manuskript (fol. 67 v.) Det lyder i svensk översättning:

Hur Alexander
lät sig bäras i luften
av fåglar som kallas för gripar*
Nu tänkte han i sitt hjärta att han skulle göra en farkost med vilken
gripfåglar skulle kunna bära honom ända upp i himlen för han ville
se vad som fanns uppe i himlen och vilken form jorden hade sedd
däruppifrån. Därför gick han ned från berget och befallde sina timmermän att de skulle göra en bur av järn, som var så stark och väl stängd
att han utan någon tvekan kunde sitta därinne och styra företaget.
Och när buren var färdig tog han 16 sådana fåglar som man kallar för
gripar och fäste dem vid buren med kraftiga järnkedjor kring deras lår
och han tog med sig kött åt fåglarna och svampar fyllda med vatten.
När han gått in i buren satte han ett köttstycke på en lans, stack ut det
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genom gallret och höll det ovanför griparna. När de fick se köttet lyfte
de Alexander från marken och han höll hela tiden köttet så att griparna
flög med honom mot himlen. Framför dem höll Alexander vattenfyllda
svamparna för att friska upp deras andedräkt. Och så förde gripfåglarna honom så högt upp att det tycktes honom som om hela jorden
var som en tröskplats för säd och havet tycktes honom se ut som
en snok slingrad runt jorden. När Alexander såg att han var så nära
elden (i solen), fruktade han att fåglarnas fjädrar skulle brinna upp.
Då började han och bad till Gud Allsmäktig i den skepnad Han hade
uppenbarat sig honom i Makedonien, att Han skulle hjälpa honom så
att han kunde återvända frisk och sund till sitt folk, inte så mycket för
sin egen som för deras räddnings skull. Då inhöljde den gudomliga
kraften buren och fåglarna i mörker och kastade ned dem på jorden
tio dagsmarscher från hären. När Alexander såg att han var nere på
marken, tog han bort kedjorna och fåglarna flög sin väg. Sedan steg
Alexander ut ur buren och frambar sitt tack till vår Herre för att Denne
hedrat honom genom att låta honom landa på jorden frisk och sund.
Därefter lämnade Alexander platsen och irrade länge med stor möda
till dess han kom till sitt härläger, där hans folk vistades. Och när
hans män fick se honom komma gick de honom till mötes och hälsade
honom som en gud med orden: ”Leve kung Alexander, herre över hela
världen och även över himlen och havet liksom över jorden.”
Nedtill på samma sida i handskriften illustreras denna berättelse av
en bild. Man ser kung Alexander med krona på huvudet sitta inne i en
fyrkantig bur, som lyfts av fyra gripar, fastspända i var sitt av burens
fyra hörn. Han håller spjutet med ett köttstycke på, så att det sticker
upp ovanför burens tak och lockar därmed griparna att flyga uppåt
med kungen i buren. Nere på marken står hans soldater och tittar och
pekar upp mot detta märkliga ekipage, som nyss befann sig på marken mellan dem, men nu far upp mot höjden. Andra befinner sig inne
i härlägrets tält nedanför de trädbevuxna berg, som omger scenen.
Stilen är livlig och en smula skissartad. Förutom konturlinjernas bruna
bläck har endast tre färger använts, nämligen rött, blått och gult och
bakgrunden mellan figurerna täcks vare sig av guld eller annan färg
utan har lämnats helt tom så att man ser linjerna för de här en gång
planerade textrader som istället fick lämna plats för denna bild.
Ett annat manuskript med denna franska version av ”Boken om den
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gode kung Alexander” från omkring 1300 finns i Berlin (Kupferstichkabinett, Ms. 78 C. 1). Det är alltså ungefär samtida med exemplaret i
Stockholm och kapitlet om Alexanders luftfärd har samma rubrik och
bilden i stort sett samma komposition (fol. 66) som i vår handskrift.
Men bildstilen är en helt annan och mycket mera elegant och driven
i Berlin-manuskriptet. Under rubriken – i rött som alltid – illustreras
den och hela kapitlet av en helsidesbild. Den inramas av en smal guldbård och består av en nedre jordisk del med röd backgrund mönstrad
av lodräta rutor och en övre himmelsk del med blå bakgrund och diagonalt rutmönster. På marken står två grupper av Alexanders främsta
män, alla civilklädda och de förnämsta i fotsida mantlar, och ser med
förvånade gester och händer skuggande för solen upp mot den till himlen farande Alexander. Han tronar i en flott ”bur” krönt med tinnkrans
under en kupolformat galler, genom vilket han sticker upp lansen med
köttstycket på. Från buren utgår på ömse sidor både en övre och en
nedre tistelstång, vid vilken griparna är fastkedjade. Här är det verkligen sexton gripar precis som det står i texten och kedjorna är fasta
just om deras lår eller strax nedanför låren. Jämförd med denna välkomponerade bild utförd med guld och dyrbara, täckande färger av en
skicklig professionell bokmålare ter sig Stockholmshandskriftens bild
nästan amatörmässing som om den vore gjord av skrivaren och inte av
en skolad illuminatör. Men i så fall en skrivare med stor berättarglädje
och uttryckskraft, vilket han också visar i bokens övriga bilder.
Alexanders rymdfärd skildras annorlunda i andra versioner av romanen. I en låter han de för ändamålet infångade griparna först svälta i en
vecka, innan de spänns för buren, så att en stark hunger skall få dem
att flyga efter lockbetet och så lyfta Alexander ända upp i himlen. En
viktig skillnad mellan olika versioner ligger i hur färdens vändpunkt
skildras. I den ovan återgivna bad Alexander, som började frukta att
griparnas fjädrar skulle ta eld, när de kom för nära solen, ödmjukt Gud
om att få återvända oskadd till jorden, vilket ekipaget fick. I en annan
version hör Alexander, när han kommit så högt, Guds röst strängt säga
att han genast måste vända nedåt, ty till himlen får ingen dödlig själv
stiga upp. Då vänder Alexander lansen med köttstycket nedåt och så
gör förstås också de alltjämt hungriga griparna som för att nå det nu
flyger nedåt till dess att de mjuklandar med kungen. Men i en version
kastar Gud ekipaget till marken med sådan kraft att griparna dör och
buren förstörs. Den sålunda näpste Alexander klarar sig dock helskinPergament –80– nr 35

Alexander den stores rymdfärd, relief från Dochiariouklostret,
Athos, 900-1000 talen.

nad och vänder tillbaka till hären. Högfärd – som det ju här är tal om
i romanens svenska översättning. Den anonyme översättaren har i det
enda, i Kungl. Biblioteket i Stockholm bevarade och tyvärr bildlösa
manuskriptet (KB ms D 4) i sitt efterord skrivit att boken om ”Konung Alexander” blivit vänd från latinet och så till rim (”oc swa til
rima”) på föranstaltande av riksdrotsen Bo Jonsson Grip. Den tillkom
alltså medan denne var drots från 1375 och fram till sin död 1386.
Hur Gud manar Alexander att vända färden nedåt, återges i flera tyska
manuskript från 1400-talet innehållande Jansen Enikels ”Weltchronik”. I denna krönika över världens historia har Alexander sin givna
plats och här berättas även om hans märkliga rymdfärd. I ett av dessa
manuskript (München, c.g.m.5 Fol 180 v) ser man kungen i en högsmal bild bäras direkt på sin tron av tvenne gripar, vilka han lockar
med var sitt blodigt fårben, spetsat på var sin stång, som nedtill är fast
vid tronens ryggstöd. Ekipaget befinner sig redan så högt upp i den
djupblå himlen att jorden långt under dem ser ut som en liten rund skiva eller tröskplats (de var också runda). Men jorden omges här inte av
en orm eller drake som i den franska respektive latinska versionernas
text utan flyter på världshavets vågor. Ur en moln högst upp i himlen
Περγαμηνή –81– nr 35

visar sig Gud för Alexander och beordrar honom med vredgad min
och nedåtriktat pekfinger att nu vända om och styra färden nedåt. Här
ser man även den mörka moln sänka sig över Alexander, vilket Gud
Höljde honom i, när han sändes ned till jorden enligt den ovan citerade romantexten. I ett annat av manuskripten med Enikels Weltchronik
(Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. Germ. 336, Fol. 155)
ser de två griparna ut som örnar (men med öron) och jorden som en
rund stad innanför en ringmur omgiven av ett fiskrikt hav. Här håller
Alexander på sin tron som han brukar i detta motiv själv en stång med
fastbundet kött i vardera handen, medan det är en ängel som kommer
fram ur molnet och pekar åt honom att vända färden nedåt.
Alexanders rymdfärd återgavs inte bara som textillustration i form
av bokmålningar så länge det är fråga om handskrifter och i form av
träsnitt eller kopparstick i de tryckta utgåvor av romanen som börjar
utges från omkring 1500. Detta hans mest spektakulära äventyr togs
ensamt ut ur romanen och blev tidigt ett populärt motiv i konsten.
Det har en återkommande och lättigenkännlig frontal komposition:
Alexander sitter framåtvänd mitt i en korg eller liten gondol och håller en eller oftast två lansar eller stänger med kött på, medan en uppåt
flygande grip är fastkedjad på vardera sidan av korgen. Så återgavs
hans luftfärd i allehanda konstnärliga tekniker och med vid geografisk
spridning. Motivet kan pryda ett elfbensskrin eller en korstols misericordiekonsol lika väl som en ring eller ett tyg och det förekommer
från Ryssland i öst till England i väst och från Nordafrika i syd till
Sverige i norr.
Intressantast är de många framställningarna i större format i form av
golvmosaiker inne i kyrkor och stenreliefer utanpå dem och särskilt
sådana där de sätts in i ett meningsfullt sammanhang. Motivet förekommer i mosaikgolv i tre katedraler i Apulien. Bäst bevarat är det i
katedralen i Otranto, Italiens östligaste stad, vilket täcker mittskeppets golv och enligt inskrifter är gjort 1163-65 av prästen Pantaleon
på uppdrag av ärkebiskopen Gionata. ALEXANDER REX läser man
kring hans krönta gestalt som tronar i en stol, vilken tycks stå direkt
på de två flygande griparnas bakkroppar, medan dessa söker nå de
köttstycken som han håller ovanför dem på ett litet spett i vardera
handen. Bilden omges av framställningar av Babels torn, som mänPergament –82– nr 35

niskorna säker bygga ända upp i himlen, samt Syndafallet och Utdrivandet ur paradiset, dvs bibliska motiv i vilka mänskligt högmod och
olydnad mot Gud bestraffas. Här står det klart att Alexanders högfärd
har samma innebörd. Längre norrut längs adriatiska havets kust ligger
Trani, vars katedral har en motsvarande golvmosaik, där endast övre
delen av Alexandemotivet är bevarat. Det är samtida kopia av det i
Otranto – Alexander har en likadan inskrift, krona, dräkt och samma
sätt att hålla köttet över griparna i Trani som där. Och även i Tranimosaiken är han placerad under en bild av syndafallet. Motivet har också
funnits i den nu helt förstörda golvmosaiken från 1160-talet i katedralen i Taranto.
Men oftast ser man Alexanders himlafärd på stenreliefer. Så är fallet
inte minst i bysantinsk konst, där motivet finns på reliefer i bl a Hagia
Sofia i Konstantinopel och i Tebe och Mistra i Grekland samt på nordfasaden till San Marco i Venedig och vidare på kyrkor i Vladimir och
Juriev Polski i Ryssland, de flesta från 1100-talet. I Västeuropa förekommer motivet fr a på romanska kapitäl i bl a Moissac och Chalonsur-Saone i Frankrike, Bury St. Edmund i England och Freiburg i Br.
I Tyskland. På ett sådant i münstern i Basel omges det av reliefer med
syndafallet och utdrivandet ur paradiset. I katedralen i Bitonto i Italien
framställs motivet på sitt vanliga sätt på en sida av kapitälet men
på en annan har Alexander vänt det ena köttstycket nedåt så att ena
gripen flyger nedåt medan det andra ännu hålls över en uppåt flygande
grip, alltså himlafärdens själva vändpunkt. Dessutom finns motivet i
sin vanliga form på romanska portalreliefer på landskyrkor i Remagen
vid Rhen och i Narni och Matrice i Italien, där det också återges på en
fasadrelief på katedralen S. Donnino i Fidenza.
I Sverige har Alexanders luftfärd identifierats på romanska kapitäl i
Skåne, det ena inne i Lunds domkyrka och det andra högt uppe i en
ljudglugg på tornet till kyrkan i Vä. I förra fallet står en man utan
krona mellan två uppåt flygande örnar, i det senare mellan två nedåt
riktade örnar, som ser ut att stå på ringen under kapitälet. I Vä är
örnarnas huvuden och mannens ena arm nu helt bortvittrade, men i sin
högra hand synes han hålla en spetsig stång ned emot den ena örnens
förvunna huvud. Det kan alltså vara en bild av nedåtflygningen, ett
sällan återgivet motiv (även i en ovan nämnd handskriftbild har ju griΠεργαμηνή –83– nr 35

parna återgivits som örnar). Men vare sig i kapitälet i Lund eller i det i
Vä kan betraktas som en otvetydig och säker bild av vårt motiv.
Det är däremot enligt min mening en tredje romansk stenrelief i
Sverige, vilken redan Roosval identifierat som Alexanders himlafärd.
Den sitter på korportalens västra sida på Fardhems kyrka på Gotland
och tillskrivs den på 1100-talet verksamme stenmästaren Hegvald.
Den i sandsten utförda reliefen är i sitt utsatta läge nu mycket vittrad, men den tronade mannen synes ha haft en krona. Han sitter i en
gondolliknande korg och höjer bägge händerna, sin högra upp i luften
och sin vänstra framför kroppen. Vad han håller i händerna syns ej
längre och även de två gripliknande, bevingade väsen som upptill
flyger kring honom är illa vittrade. Under Alexanders fötter ses ett
halvklot. Är det en kudde under hans fötter vi ser eller rent av jordklotet långt, långt under honom? Ovanför Alexander finns en andra relief
uthuggen på den vänstra (västra) karmstenen på denna tympanolösa
korportal i Fardhem och där återges de två havande kvinnorna Marias
och Elisabeths möte. Visitatio kallas detta vanliga motiv på latin vilket
visar hur de ödmjukt följt Guds vilja och tagit på sina maktpåliggande
uppgifter att i sinom tid föda Jesus respektive Johannes döparen.
Deras möte är en bild av ödmjukhetens dygd kontrasterad mot en av
Alexanders högfärd, alltså den främsta dygden, humilitas, ställd över
den värsta dödsynden, superbia.

*En riktig grip har en örns vingar, hals och huvud men spetsiga öron och ett lejons kropp, ben
och svans.

Litteratur: Vårt motiv är med i utländska böcker och artiklar om Alexanderromanen och det
har ägnats en hel monografi av Chiara Settis-Frugoni, Historia Alexandri elevati per Griphos
ad aerem. Origine, iconographia e fortuna di una tema, Rom 1973. Ewa Biernacka, ”Le livre
du bon roy Alixandre”, KB Vu 20. ”Alexander den stores roll i handskriftens bildcykel, ett
tolkningsförsök”, 1999 (otryckt uppsats för 80 p i konstvetenskap vid Stockholms universitet). Johnny Roosval, Die Steinmeister Gottlands, Stockholm 1918, s. 99, har identifierat
motivet i Fardhem. Såväl det som det i Lund är med i Settis-Frugonis bok. Men inte det i Vä,
som identifierats först av Henrik Graebe, Kyrkorna i Vä. Sveriges kyrkor, Skåne, Bd III:1, Sth
1971, s. 45 och fig. 42 – För hjälp med översättningen ovan från medeltida franska tackar jag
Gunnel Engwall, professor i romanska språk, särskilt franska vid Stockholms Universitet.
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Σώσε με!

Σώσε με απ’ όσα με κυκλώνουν,
με ζαλίζουν,
με ναρκώνουν.
Σώσε με.
Όπως τότε που ορμούσαν
οι εμμονές
κι εσύ τις νίκησες.
Σώσε με.
Δεν ανασαίνω! Tα χέρια τους
φίμωσαν την πνοή μου.
Κλείνω τα μάτια.
Δεν έχω αισθήσεις.
Σώσε με.
Δίχως αντάλλαγμα. Xωρίς άσκοπα λόγια.
Σώσε με.
Όλο ανταλλάγματα. Kουράστηκα να πολεμώ.
Πάμε μια βόλτα...
Πάλι βρέχει...
Σώσε με!

Aντωνία Kοντίδου
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Νόμοι, θεοί και ζωή
Αν κάποιος μου ζητούσε να εξηγήσω το πνεύμα της νέας
ποιητικής δημιουργίας μου ΝΟΜΟΙ ΓΑΡ (Υμνωδία ζωής
εν πλω) ίσως σε κάτι πεζό να έδινα τον πιό πάνω τίτλο. Γιατί
μοιάζει Ανταποκριτική Ποιητική Σύνθεση στο άλλο τριλογικό
έργο μου ΝΟΜΟΣ ΑΕΙ. Εκεί μια ποιητική τριλογία. Η Ορθρινή
ακολουθία στους στύλους του Ολύμπιου Δία, το Δόξα Πατρί
και το Συλλείτουργο στο Ναό των Λαών. Νόμος Αει λοιπόν,
νόμος πάντα. Στού Νόμου την ύπαρξη η αιωνιότης. Πολλά
μου είπε ο λόγος του ξάδελφου και φίλου Φοίβου από τη
Γερμανία ”ο Αιώνιος Νόμος Θεός”. Και τούτο στο μεγάλο
ερωτηματικό ποιός ο αληθινός Θεός; Ο Γιαχβέ; Ο Αλλάχ;
Για όνομα του Θεού θα χαθούμε ή την ουσία θα ζητήσουμε;
Υπάρχει
και
η
θεία
φαιά
ουσία.
Ή
όχι;
Μα η Γνώση τώρα μας λεει πως δεν υπάρχει ένας Νόμος.
Είναι σ’ αυτός κι οι δυο μέγιστοι της βαρύτητας και της
θερμοδυναμικής, μα είναι κι άλλοι, άρα για ενέργια κίνηση,
ζωή. Συνδημιουργία θα νοηθούν πλείονες θεοί. Και να που
και με την αφή της Ολυμπιακής φλόγας ακούσαμε τον ύμνο
προς Δία και Απόλλωνα. Ο Ελληνισμός ναι δεν έχει σβήσει.
*
Νόμος Αει, νόμος πάντα, διότι και νόμοι. Έτσι γίνεται κι
ο Νόμος των Νόμων, όπως οι πρόγονοί μας νόησαν πατέρα
θεών και ανθρώπων. Ή τους πρωτοθεούς τον Ουρανό και τη
Γαία. Έτσι εν ζωή θα νοηθεί ως Θεός κι ο Κρόνος – Χρόνος
καταποτήρας μα κι αναγεννητής. Γι’ αυτό θα ’ρχεται
αργότερα Διόνυσος – Χρηστός άνοιξη ή κι η Περσεφόνη
μηδέποτε εν ουσία νεκρή. Όπου ζωή, όσο ζωή μόνο νάρκη
και ξύπνημα. Έτσι προσωπικά βλέπω στα φυλλοβόλα, όχι
όμως ξεραμένα δέντρα, άρα έχουμε ανάσταση εν νάρκης.
Νόμοι ΓΑΡ, αφού υπάρχουν νόμοι και θεότητες (ζεύξη,
φως, σοφία, ήλη) υπάρχει κι ο Αιώνιος Νόμος θεός – δεν
θα τον πω εγώ Αλλάχ ή Ιεχωβά Σωτήρα (Ιησού) ας με
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συμπαθάτε, υπάρχουμε κι εμείς. Κι η Αιώνια Ζωή γίνεται
μ’ επιτέλεση χρεών. Θεός αλήθεια κι ο Έρωτας. Αν δεν
ερωτευόμαστε, δεν σμίγαμε, δεν θα τέλειωνε η ζωή μια μέρα
Πάντα
λοιπόν
μιαν
έλξη,
πάντα
κορεσμός
και
πάντα κίνηση. Δυο οι τάσεις: ένωση και χωρισμός.
Και
Ρυθμιστής
των
πάντων
κάποιος
Νόμος.
*
Νόμοι γαρ δια ζωής το αιώνιο. Και στην πρόσφατή μου ποιητική
δημιουργία τονίζεται τούτο. Όχι με ψυχρές φιλοσοφίες. Εδώ μια
υμνωδία ζωής εν πλω μας λικνίζει ονειρικά από το μύθο στην
Αλήθεια. Έτσι πρωτοευλογώ, διπλοευλογώ τη ΣΥΜΒΟΛΗ.
Γιατί στο προαιώνιο υπήρχανε τα ξέχωρα κομμάτια στο στερεό
η στο υγρό κι ο πρώτος λόγος ο καυτός ίσως να ήτανε αυτός.
”Ας γίνουν μάτια”. Τι θα ήταν, τι είναι το φως χωρίς μάτια;
Με μιαν Υμνωδία λοιπόν ζωής εν πλω πάμε. Είτε σα Θησείς
και Πατροθυσείς από χαρά και λάθος, είτε Ιάσονες, είτε
Οδυσσείς, είτε Ηρακλείς. Όλοι οι ελληνικοί μύθοι φέρνουν
μπροστά το αιώνιο αγώνα από δρόμους δύσκολους. Η
Ιθάκη καρτερά έναν Οδυσσέα. Μην η Ιθάκη σύμβολο έγινε
καράβι που πάει για να μην έχει η ομορφιά της ζωής τέλος;
Στο ΝΟΜΟΙ ΓΑΡ έχουμε μιαν Αναβασία υμνητική
από Α σε Ω, εδώ να βγει και το πανάρχαιο κοπα
και σαμπί, θα γίνει ύστερα η καταβασία από ω σε α.
Μεσ’ σε τούτο το μεγάλο ταξίδι του μύθου και της αλήθειας
θα φανούν κι άλλες μορφές του Κουασιμόδου, του Γιάννη
Αγιάνη, Ιαβέρη, Γραβιά ή και του Δον Κιχώτη και του Σάντσο.
Ποτάμια και όρη όλης της οικουμένης μας γυροφέρνουν
πάντα στην οικουμενική αλήθεια, πως υπάρχουν Νόμοι,
Θεοί και Ζωή και ΧΡΕΟΣ κι έτσι πάει η ζωή στο αιώνιο.
Διονύσης Μαρκαντωνάτος
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Βραβείο στο συντάκτη της Περγαμηνής
Σε ειδική τελετή στο Ζάπειο Μέγαρο τη Δευτέρα επτά Μαρτίου
2005,
απονεμήθηκε βραβείο   στο συντάκτη της Περγαμηνής
Ανδρέα Μπούκα. Η απονομή του βραβείου έγινε από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο, ενώ την
πρωτοβουλία της βράβευσης και την διοργάνωση είχε η Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
Το βραβείο απονεμήθηκε για το καλύτερο άρθρο ή ρεπορτάζ της
χρονιάς 2003 στον ομογενειάκό γραπτό λόγο. Πιο συγκεκριμένα
αφορούσε το άρθρο ”Στο ατελιέ του Θανάση Φάμπα”, που
σύμφωνα με την επιτροπή αξιολόγησης ”διακρίνεται για το
ύφος, το υψηλό επίπεδο χρήσης του δημοσιογραφικού λόγου
και τον επαγγελματικό τρόπο προσέγγισης του θέματος”.
Στην ίδια τελετή απονεμήθηκαν επίσης τα βραβεία:
Βραβείο για το ομογενειακό μέσο της χρονιάς 2003: στην
εφημερίδα ”Το όραμα” από την Αλβανία, στο περιοδικό ”Desmos” από τη Γαλλία, στο περιοδικό ”Mesogeios” από τη Γαλλία
και έπαινος στον τηλεοπτικό σταθμό ”Ellopia TV” από τις Η.Π.Α..
Βραβείο για το καλύτερο ρεπορτάζ της χρονιάς 2003 σε ομογενειακό
τηλεοπτικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο στη δημοσιογράφο Σούλα Τελίδη
από τον Καναδά, στο δημοσιογράφο Ανδρέα Δούμα από τη Νότια
Αφρική και στο δημοσιογράφο Μάριο Μανκούσο από τη Χιλή.
Βραβείο για το καλύτερο άρθρο ή ρεπορτάζ της χρονιάς 2003 στον
ομογενειάκό γραπτό λόγο και στο δημοσιογράφο Σωτήρη Χατζημανώλη.
Βραβείο για το μέσο ή το φορέα της ομογένειας με την καλύτερη
ιστοσελίδα της χρονιάς 2003 στην εταιρεία BETERLINK P/L από
την Αυστραλία, στο SOFIA TIMES MAGAZINE από τη Βουλγαρία
και στην Canadian Hellenic Broadcasting από τον Καναδά.
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Φωτο: Ο Μίκης Θεοδωράκης στη Στοκχόλμη πριν το 1970.
ΠΑ του Μπ. Καλαιτζή/ΚΕΠ

Ο δικός μας Μίκης
Με συναυλίες
μουσική,
τραγούδια και
με καθολική
συμμετοχή
τίμησε
το
πανελλήνιο το
συνθέτη Μίκη
Θεο δ ω ρ άκ η
με αφορμή την
συμπλήρωση
των 80 χρόνων
ζωής
και
δημιουργίας
του συνθέτη.
Ο
Μίκης
Θεοδωράκης
ανέπτυξε
ιδιαίτερους
δεσμούς
με
την παροικία μας ενώ αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε εδώ και από τους σουηδούς φίλους της
Ελλάδας. Πολλοί απο τους Έλληνες της παροικίας είχαν τη χαρά να γνωρίσουν από κοντά
το Μίκη Θεωδοράκη και να απολάυσουν τα μοναδικά ρεσιτάλ μουσικής και τραγουδιού
που έδινε αυθόρμητα παίζοντας πιάνο στην παλιά -και μοναδική τότε- Ελληνική Κοινότητα
Στοκχόλμης. Για μας τους Έλληνες της Σουηδίας ήταν και είναι ο δικός μας ο Μίκης.
Δημοσιεύουμε εδώ ένα απόσπασμα από ένα παλιό γράμμα του συγγραφέα
Τάσου Εγγλέζου πρός το Μίκη πρίν 17 χρόνια, πιστεύοντας πως εκφράζει
τα αισθήματα πολλών μελών της παροικίας για το μεγάλο μας συνθέτη:

”Στοκχόλμη, 30 Οκτ. 89
Αγαπητέ μας Μίκη,
... Η πλειοψηφία των Ελλήνων εδώ είναι φίλοι σου. Οι αριστεροί
σε βλέπoυν σαν τεράστιο αριστερό κεφάλαιο που τώρα παίζει
καθοριστικό ρόλο στην γενικότερη πολιτική ζωή της χώρας και αυτό
θα φανεί μακρόπνοα...
Μίκη, όταν ηρεμίσουν τα πράγματα και έχεις καιρό να μας ξανάρθεις
εδώ. Εγώ αναλαμβάνω πάλι ευχαρίστως όπως τότε, τη δεκαετία του
1970-80 στη Smala gränd που είχαμε το Σύλλογο, να ξαναβοηθήσω
στην οργάνωση της υποδοχής σου και της παρουσίας των Ελλήνων σ’
αυτή. Τώρα που απουσιάζουν μερικοί από τους παλιούς φίλους σου
που κάναν καριέρα στις πλάτες του Μίκη.
Αυτή την φορά η Στοκχόλμη που την γνωρίζεις όσο σχεδόν την
Αθήνα και το Παρίσι θα δεις πως πράγματι είναι δική σου, γιατί
δεν εννοώ την ”σουηδική” Στοκχόλμη που σε λατρεύει, αλλά μιλάω
για μας τους Έλληνες εδώ και ιδιαίτερα τους αριστερούς παλιούς
σύντροφούς και συναγωνιστές σου...”
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Στη Στοκχόλμη 28 οκτωβρίου 1986

Μας άφησε
χρόνους, μνήμες
και ποιήματα
ο Μανώλης
Αναγνωστάκης
”Οι στίχοι αυτοί μπορεί να ’ναι οι τελευταίοι
Οι τελευταίοι στους τελευταίους που θα γραφτούν
Γιατί οι μελλούμενοι ποιητές δε ζούνε πια
Αυτοί που θα μιλούσανε πέθαναν όλοι νέοι.”
(Από μνήμης και από ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη)

Μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα, ο θάνατος του μεγάλου
μας ποιητή και αγωνιστή της Αριστεράς, Μανώλη Αναγνωστάκη.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης άφησε την τελευταία του πνοή τα
ξημερώματα της Πέμπτης 23 Ιουνίου 2005 σε ηλικία 80 ετών.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, κρητικής καταγωγής, γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 1925. Σπούδασε ιατρική και άσκησε το επάγγελμα
του με την ειδικότητα του ακτινολόγου-ραδιολόγου. Το 1978 μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Για την πολιτική του δράση στο φοιτητικό κίνημα φυλακίστηκε
στο διάστημα 1948-51, ενώ το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο από
έκτακτο στρατοδικείο.
Στη λογοτεχνία εμφανίστηκε το 1941 με ποιήματα που δημοσίευσε σε
περιοδικά της εποχής. Στα χρόνια της κατοχής υπήρξε αρχισυντάκτης
του προοδευτικού περιοδικού ”Ξεκίνημα”. Την πρώτη του συλλογή
”Εποχές” τύπωσε το 1945. Ακολούθησαν οι συλλογές ”Εποχές
2”(1948), ”Εποχές 3” (1951) ”Η Συνέχεια” (1954), ”Τα ποιήματα 1941Pergament –90– nr 35

1956” (1956) και η καθιέρωσή του στα ελληνικά γράμματα.
Δημοσίευσε ποιήματα και κριτικά σημειώματα σε πολλά περιοδικά
ενώ είχε και πυκνή παρουσία στη εφημερίδα ”Αυγή”, με κείμενα για
θέματα λογοτεχνικά και πολιτικά. Εξέδωσε το περιοδικό ”Κριτική”
(1959-1961) και υπήρξε μέλος των εκδοτικών ομάδων: των ”Δεκαοχτώ
κειμένων”, των ”Νέων Κειμένων” και του περιοδικού ”Συνέχεια”
(1973).
Ποιήματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά,
ιταλικά. Ακόμη ποιήματά του μελλοποίησαν ο Μίκης Θεοδωράκης, ο
Θάνος Μικρούτσικος, η Αγγελική Ιονάτου και ο Μιχάλης Γρηγορίου.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης είχε στενούς δεσμούς με μέλη της
παροικίας μας. Ήταν παιδικός φίλος του αείμνηστου Θανάση
Παπαδόπουλου. Μαζί στα φοιτητικά χρόνια δραστηριοποιήθηκαν
ενάντια στο Γερμανό κατακτητή και εξέδωσαν το φοιτητικό περιοδικό
”Ξεκίνημα”. Το περιοδικό αυτό –κειμήλιο- το έφερε μαζί του ο
Μανώλης Αναγνωστάκης στη Σουηδία στο πολιτικό μνημόσυνο του
Θ. Παπαδόπουλου το 1986. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ήταν μέλος
του ΔΣ του ιδρύματος Θανάση Παπαδόπουλου που συστάθηκε
αμέσως μετά το εν λόγω μνημόσυνο.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης θα παρεμείνει ολοζώντανος στη μνήμη
μας και η ποιησή του, με μηνύματα καιρών και ιδεών ενός ελεύθερου
και ασυμβίβαστου ποιητή, θα συνοδεύει το ελληνισμό ανα τους
αιώνες.
Η Περγαμηνή τιμά τη μνήμη του ποιητή δημοσιεύοντας δύο νεανικά λιγότερο γνωστά- ποιήματα από τις πρώτες του συλλογές του Μανώλη
Αναγνωστάκη.
ΥΓ: Τα δύο τεύχη του περιοδικού
”Ξεκίνημα” που έφερε μαζί του
ο Μανώλης Αναγνωστάκης στη
Στοκχόλμη το 1986, ”χάθηκαν” στις
28/10/1986 δίχως να αφήσουν ίχνη.
Τα είχαν περιεργαστεί και εκτιμήσει
πολλοί. Έμειναν μόνο μερικές
φωτογραφίες του ιστορικού αυτού
περιοδικού .
Αν τυχόν και βρεθούν τα τεύχη αυτα,
με χαρά θα τα δεχτούμε στο αρχείο
του ΚΕΠ.
Περγαμηνή –91– nr 35

Xειμώνας 1942
Ξημέρωσεν ο δείχτης πάλι Kυριακή
Eφτά μέρες.
H μιά πάνω απ’ την άλλη.
Δεμένες.
Oλόϊδιες.
Σαν χάντρες κατάμαυρες.
Kομπολογιών του Σεμινάριου.
Mιά, τέσσερις, πενηνταδυό.
Έξη μέρες όλες για μιά
Έξη μέρες αναμονή
Έξη μέρες σκέψη
Για μιά μέρα
Mόνο για μιά μέρα
Mόνο για μιάν ώρα.
Aπόγευμα κι’ ήλιος.
Ώρες
Tαυτισμένες
Xωρίς συνείδηση.
Προσπαθώντας μιά λάμψη
Σε φόντο σελίδων.
Mε πένθιμο χρώμα.
Mιά μέρα αμφίβολης χαράς
Ίσως μόνο μιαν ώρα
Λίγες στιγμές.
Tο βράδυ αρχίζει πάλι η αναμονή
Πάλι μιάν εβδομάδα, τέσσερις, πενηνταδύο.
...............................................................................
Σήμερα βρέχει απ’ το πρωί.
Ένα κίτρινο χιονόνερο.
(Aπό τη συλλογή «Eποχές»)
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Kάθε πρωί
Kάθε πρωί
Kαταργούμε τα όνειρα
Xτίζουμε με περίσκεψη τα λόγια
Tα ρούχα μας είναι μιά φωλιά από σίδερο
Kάθε πρωί
Xαιρετάμε τους χτεσινούς φίλους
Oί νύχτες μεγαλώνουν σαν αρμόνικες
– Ήχοι, καϋμοί, πεθαμένα φιλιά.
(Aσήμαντες
Aπαριθμήσεις
– Tίποτα, λέξεις μόνο για τους άλλους.
Mα πού τελειώνει η μοναξιά;)
(Aπό τη συλλογή «H συνέχεια»)

Φωτο: Το φοιτητικό
περιοδικό ”Ξεκίνημα” με
σκίτσο που σκιαγραφεί τα
μέλη της σύνταξης. Με τις
διόπτρες οι έφηβοι τότε
Μ. Αναγνωστάκης και Θ.
Παπαδόπουλος.
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TO ΣΥΝΑΞΑΡΙ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΑΛΑΝΗ
Τρίτη, 17 Μαΐου 2005
Πέταξε από το σκλαβωμένο σαρκίο της προς την αγκάλη της
Υπεραγίας μας Θεοτόκου τη Κυριακή το πρωί στις 15 του Μαγιού,
η γυναίκα της αφοσίωσης στη μνήμη ενός ήρωα της Αλβανίας, η
κοπέλα της προσφοράς, η δεύτερη μάνα, η κυρία της κουζίνας της
κατασκήνωσης του Παρνασσού, η καταφυγή της κάθε στεναχώριας,
η ενσάρκωση της αγάπης προς όλους, η υπηρετούσα χωρίς υστεροβουλία και υποκρισία, η έχουσα ιώβεια υπομονή στη εκούσια
σκληροκαρδία που της επεβλήθηκε στο τέλος της εδώ ζωής της.
Όλοι εμείς που ζήσαμε την πολυαγαπημένη μικροκαμωμένη θεία
Σταυρούλα μαρτυρούμε την αγαθότητα της καρδιάς με τους
ακανόνιστους σφυγμούς, την αδιάλειπτη προσευχή των χειλέων
της «Κύριε Ελέησον» στο κρεβάτι του Ευαγγελισμού εφέτος τον
Ιανουάριο, την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του γράφοντος,
αφού πίστεψε στα όνειρά του και τον βοήθησε ουσιαστικά να τα
υλοποιήσει δίχως συναισθηματικές ή άλλες δεσμεύσεις...
Όλοι εμείς που έχουμε κατά καιρούς επισκεφθεί την οικογενειακή
εξοχική κατοικία στα Τρίκαλα Κορινθίας, μνημονεύουμε τα
λουκούλλεια ά la Βabette γεύματα που μας παρέθετε, τα μικρά
μπουκετάκια με τα άνθη από τις τριανταφυλλιές της με τα οποία
συνόδευε τα εδέσματα και την μόνιμη προτροπή της «να είστε καλά
παιδιά», δώρα από το περίσσευμα της καθημερινής της μαρτυρίας και
βιωτής !
Όλοι εμείς, εντός και εκτός των τειχών της «Κίνησης», των ΧΜΟ
και του Καρύτση 14, συγκρατούμε και χάριτι προσδοκούμε – ως
καθημερινό τρόπο ζωής – την ανυπόκριτη δοτική Αγάπη και έως
εσχάτων διακονία της κυρίας Σταυρούλας.

Ηλίας Γαλάνης – Παπαφιλίππου
Σύμβουλος Τύπου & Επικοινωνίας
Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης

Pergament –94– nr 35

Αυτοί που έφυγαν
Το καλοκαίρι του 2005 στέρησε για πάντα από το δυναμικό της
παροικίας ενεργά, ικανά και άξια μέλη της.

Δήμητρα Φυρτινίδου-Στράντζαλη
Χάσαμε την κυρία της παροικίας. Η Δήμητρα έφτασε στη Σουηδία,
ύστερα από διώξεις κατά την εποχή της δικτατορίας. Εντυπωσίαζε
πάντα η ευθύτητα και η παρησσία της γνώμης της την εποχή που
συμμετείχε ενεργά στα κοινά. Στον αντιδικτατορικό αγώνα και στην
κοινότητα Στοκχόλμης.
Συνταξιούχος πιά, αποφάσισε να δωρήσει το αρχειακό υλικό που της
είχε απομείνει στην τότε ΕΒΑΣ. Το υπόλοιπο αξιόλογο αρχείο της
είχε περιέλθει στα χέρια ιδιώτη λίγες μέρες πρίν. Το υλικό που δώρησε
η Δήμητρα στην ΕΒΑΣ, ήταν η πρώτη σημαντική ”μαγιά” αρχείου.
Ανακοινώσεις, επιστολές, ενημερωτικά φυλλάδια μιας εποχής που
κινδύνευε να ξεχαστεί. Παρότι ήταν σχετικό με την ιστορία του
αντιδικτατορικού αγώνα αλλά και με την ιστορία της Ελληνικής
Κοινότητας Στοκχόλμης στην οποία η Δήμητρα επί σειρά ετών
συμμετείχε στην επιτροπή γυναικών.
Ήταν η πρώτη που τιμήθηκε με την διάκριση του επίτιμου μέλους
της ΕΒΑΣ. Στη συνέχεια, μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, κάθε
φορά που ”ανέβαινε” στη Στοκχόλμη, δεν παρέλειπε να επισκεφθεί το
ΚΕΠ.
Έφυγε από μια ζωή που τη θυσίασε στον αγώνα για τη δημοκρατία,
την αγάπη δίχως ανταλλάγματα και την πίστη για ένα καλύτερο αύριο
της ανθρωπότητας.
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Ο Σπύρο Μπούκας

Πήγε να ξαπλώσει, να αναπαυτεί για λίγο, ένα καλοκαιριάτικο
απομεσήμερο στη δροσιά του πέτρινου σπιτιού του στο Ζαγόρι.
Ο ύπνος του δικαίου και της ευτυχίας των αρχαίων τον πήρε από
κοντά μας. Τον θρήνησαν Νεγάδες, Παλιόκαστρο, Δωδώνη και
Στοκχόλμη. Παιδιά, αδέρφια, εγγόνια, συγγενείς και φίλοι. Κανείς
τους δεν ξεχνά το Σπύρο Μπούκα. Το Σπύρο Μπούκα να περπατά
λεβέντικα σιγοσφυρίζοντας ένα παλιό, ξεχασμένο στον πολύ κόσμο,
ηπειρώτικο τραγούδι. Τις πραγματικές ιστορίες του από παλιά, από
τη ζωή της Ηπείρου, που ο χρόνος τις κρύβει. Και είχε πολλά να πεί
και να μονολογίσει ο Σπύρο Μπούκας. Για τα δύσκολα χρόνια της
κατοχής, το αντάρτικο στην Ήπειρο, για τις εμφύλιες διαμάχες πρίν
τον εμφύλιο, τον εμφύλιο και τα τραύματα που άφησε σε όσους τον
έζησαν, την ειρήνη, την ξεχασμένη Ήπειρο, τους Ηπειρώτες που
πρώτοι έφτασαν ομαδικά σαν μετανάστες στη Σουηδία. Φυσικά
και δραστηριοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε
η Πανηπειρωτική Αδερφότητα. Πήρε μέρος σε διαδικασίες,
συνελεύσεις και ήταν χρόνια μέλος στο ΔΣ της.
Μαζί με τον επίσης πρόωρα χαμένο αδερφό του Κώστα, δεν δίσταζαν
με πρωτοβουλία τους να δώσουν λύσεις και την απαραίτητη τόνωση,
με ζωντανή μουσική από την Ήπειρο για τις ετήσιες εκδηλώσεις της
Αδερφότητας. Συνέβαλαν έτσι στην επιβίωση και στη διατήρηση της
ηπειρωτικής παράδοσης στη Στοκχόλμη.
Το Σπύρο Μπούκα θα τον θυμόμαστε ακόμη για τον ενδιαφέρον
τουν να συνδράμει με δουλειά τους νεόφερτους ηπειρώτες και για
την παραδοσιακή ηπειρώτικη ζεστή φιλοξενία στο σπίτι του στη
Στοκχόλμη.
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Χριστόφορος Κουκούλης

Καλοκαιριάτικα έχασε τη μάχη με το χάρο, ο φίλος και συνεργάτης
μας Χριστόφορος Κουκούλης. Απο τότε που έμαθε για την
επάρατο που τον είχε προσβάλει και τη φιλοσοφημένη δήλωσή του
πως όλοι ”είμαστε με ημερομηνία λήξης”, είχαν περάσει μερικά
χρόνια. Άντεξε με υπομονή και επιμονή τον αγώνα ενάντια στη
νόσο. Με τη συστηματικότητα που τον διέκρινε, φρόντισε σε λίγο
χρονικό διάστημα, να αποκτήσει γνώσεις και να βρεί τους δαύλους
πληροφόρησης για την ιατρική έρευνα στον τομέα. Κατάφερε σε λίγο
χρονικό διάστημα να ενημερώνεται για τις σχετικές ιατρικές εξελίξεις
πριν τους θεράποντες γιατρούς του. Τους τελειταίους μήνες η υγεία
του δεν του επέτρεπε όμως να συνεχίσει τις αναζητήσεις του. Συνέχισε
όμως το διάλογο με τους φίλους μέχρι λίγο πρίν το καλοκαίρι. Απ
το τηλέφωνο όμως. Δεν ήθελε να τον λυπηθεί κανείς, ήθελε να τον
θυμούνται όπως παλιά. Ευχάριστο, οξυδερκή, γεμάτο ενέργεια,
σχέδια για το μέλλον. Σε συνομιλίες μαζί του από το τηλέφωνο -αν
δεν γνώριζες- δεν μπορούσες να φανταστείς πως ο Χριστόφορος
ήταν στον προθάλαμο του θανάτου. Η φωνή του δεν φανέρωνε ίχνος
για την κατάσταση της υγείας του. Συνέχιζε να ενδιαφέρεται για
τα της παροικίας, σχολίαζε, τοποθετούνταν, πρότεινε άμεσα, πάντα
προσωπικά θετικά ενδιαφερόμενος για ότι συνέβαινε.
Έτσι όπως τον είχαμε συνηθίσει, έζησε ως το τέλος του ο Χριστόφορος.
Ο χαρακτήρας του είχε διαμορφωθεί πρίν ακόμη έρθει στη Σουηδία.
Όταν ακόμη δούλευε σε ελληνικά τυπογραφεία πρίν το 1970. Στη
Σουηδία σπούδασε οικονομικές επιστήμες, έγινε κατά καιρούς
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επιχειρηματίας, εργάστηκε σε εστιατόρια της Ουψάλας και της
Στοκχόλμης και για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στη γραμματεία
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας.
Στον υποτιθέμενο ελεύθερο χρόνο του, συμμετείχε ενεργά στη δράση
του Ελληνικού Συλλόγου Ουψάλας, παλαιότερα και στην Ελληνική
Πολιτιστική Στέγη Ουψάλας. Δεν ξεχνούσε ποτέ βέβαια την ιδιαίτερη
πατρίδα του, το Αγρίνιο.
Υποδειγματικός και τυπικός πάντα στη συμπεριφορά του. Επίμονος,
επινοητικός και αποτελεσματικός στις αναζητήσεις και στις μελέτες
του. Ακόμη κι αυτές που ήταν το χόμπυ του. Την κλασική κιθάρα, τα
γραμματόσημα. Συστηματικά συνέλεξε και συν τω χρόνω διέθετε μια
από τις σημαντικότερες συλλογές ελληνικών γραμματοσήμων, που
κατά καιρούς, παρουσίαζε στη Σουηδία.
Θα μας λείψουν οι απόψεις του, οι γνώμες του, οι συμβουλές του,
οι γέφυρες που έριχνε προς τις αντίπερα όχθες. Θα μας μείνουν οι
μνήμες, τα δείγματα γραφής ”δια χειρός” Χριστοφόρου στα έντυπα
της παροικίας και στο αρχείο του ΚΕΠ.
Ας μας επιτρέψει ο αδερφός του Κώστας, που μόνος του συμπαραστάθηκε ως το τέλος, να συμμετάσχουμε στο πένθος της οικογένειας
και να δεχθεί από βάθους καρδίας τα συλλυπητήριά μας.
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”Inga fler lögner.”
Mediareklam (Thessalonikis:s radiostation) i Grekland om behovet av sanningen:
Under bilderna förjer texten: ”Vit, frihet, liten fågel, blomma, frälsare”.)

Vid definitiv eftersändning

BEGRÄNSAD

återsändes försändelsen med

118 65 Stockholm

EFTERSÄNDNING

Avsändare: Grekiskt Kulturcentrum
Adress:
Magnus Ladulåsgatan 49
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