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Om ala i Sverige hade lnst Biiirn Hed-
lunds 93 sidor le'rrga repotageboL, hade
det inte LinFe funnits nagon som trodd€
att Sverige :t bra pA att ta emot flyktingar.
Boken ar ett tediget dokument dver en
inhuman sv€nsk och europeisk flykting-
politik.

Biitm Hedlund tar lesaren 6reJl ma'
rockanska flykin8lig€r utanfitr den span-
ska stad€n M€lilla till den grekiska staden
Patras och vidare till korridorer och per-
sonalrum pa fdrvaret i Mdrsta. Har har
pratat med flyktlngar som med livet som
insats tagit sig till Europa och andra som
gdr a.llt fdr aft ftirsdka komma hrt. llan
har trefrat personal pl fdrvaren och Mi-
grationsverket som pa ett dppet sett
beskivit sin sF pA asylsokande. Det iir
Bediget och genomarbetat.

Bjitrn Hedlunds researcharbete ar
utom all kritlk. Presentationen tu inte lika
bra. 93 sidor racker inte fdr allt han har att
berifta och kasten blir d:irfitr tvera. Jag
hade gima stannat kvar bett'dligt lenSre
hos Al'madou som flytt ftAn Algedet och
sedan hamnat i ett flyktingleger i MeliUa
eller \"rfdr inte i diskussionen medJo-
hanna som arbetar pe fiirvaret i M:iista.

Bjilrn Hedlund som person nnns medi
kulissema hela boken ig€nom, men det :ir
ftt$t i det sista kapidet som hans esikter
blir tydliga. Jag hade ftjredragit att fe liira
kinna Bjitm Hedlund tidigare i boken
och fA fiilja med honorn pa resoma ut-
med EU- .t'ortets mwat.

Fijr den som inte tidigare kinner till
Europas htuda gr:inspolitik/ vad egendi-
gen ett fiiwar ir och hur ftindc samspelar
med milet att s*inga ute m:inniskor pi
flykt, kan Btdm Hedlunds bok bli sviLr att
ta in. Verklitheten iir h&d och skiim-
mande och for att fler ska fiirste kiivs att
dcn presenteras pi ett tydligt och pedago-
giskt saft. Det lever inte Bidrn H€dlunds
bok riktigt upp till och iag er darftr lddd
att de viktiga vittnesmal som han ger,
bara kommer att tisas av redan miSration-
spolitiskt inFesserade personer Det iir
stnd. Alla skulle behij\r liisa och ftirste
innehillet t Fottets mumr.

ETEGANT OGH PEDAGOGISKT
OM KUMATFTYKTINGAR

UR ASI(AX
SHORA ESI4AIIAN
Natur&K!ltu.

I re-
portageboken Ur askan berattar mtnni-
skor i Pakistan, Egpten och Kenya ftir
Shoia Esmailian om sina livssituatiorcr,
sina dr6mmar och, f;am-ftjrallt, sina iakt-
tagelser kdng det ftiriindrade Himatet
och dess konsekvenser. D€ som tvingas
fly eller llytta pe sig pe FUnd av 6rin-
&intar i klimatet tar srt ofta$ till nerom-
rAdena. DA I-]NHCR innu inte defnierat
klimatflyktinSar som kategori kan de inte
Ii del av de rattigheter som knyts till flyk-
tingfiirklaringeo,

Esmailian l?inkar elegant och pedago-
giskt samman st6ne globala skeenden
med lokala fiirandringar och enskilda
m:inniskorsbera[elser Hennes argument
:ir att orsalema till - och efrektema av -
klimaddr:indringar och naturkatastrofer
mSste fijrstas som eft samspel mellan na-
rur och sociala faktorer. Manniskor miiter
lnte en naturkatastrofmed samma
ftirutsattningar. Den som redan :ir serbar
drabbas htr&re. Rila jordegare kan;nte
bara skydda sig si:ilva, sina egendomar
och gr6dor, utan har o&sa som i fallet
med dversv:imningama i Pakistan zoro -
bidragit till att leda atversvemmngarna
frin de egna markema till platser dar mer
ftirsvarsliisa m:inniskor bor. Konsekven,
sen av att fi sitt hem bortspolat ar desto
stitre fitr den l'aft e$inkomst:ir nedplijid
i den rnark som floden drar rned sig.
Kvinnor drabbas ofta hardare d6 tillgAng
till trygghet, inteSritet och hygien kring-
skers.

Ur askan kan o&sa hia oss nAgot om
hur man skriver om m:iiniskor pA ett seft
som skapar n:thet och identinkadon
utan att hdnge sig At kulturela stereott"-
er eller ft trenklade ft trHaringsmodcllcr.
Esmailian b€handlar sina interviuperson-
er och deras erfarenheter med varsamhet
och respekt och skapar portratt av hela
och komplexa m:inniskor i specinka geo-
grafska och historiska sammanhang. Pe
si seft lyckas hon med balansakten att
bedtta om menniskor som drabbats hiLrt
utan att beskiva dem som enbart ofier
Trots att den klimatpolitiska situationen
ligger tung och mijrk ijver sidorna lyckas
Esmailian ocksA fiirmedla dethopp och
den gledje som dnns i m:inniskors varda-
gliga kamp fitr livet.tp- !\^^ u,r \lur


