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Michael Economou

KanSKE äR DEn besinningens tid som 
julen kan vara för meditation, tanke och tyst-
nad vår möjlighet att hantera osäkerheten.

I mÖRKRET av allT som drabbat världen 
under året finns det goda skäl att fundera 
över vad allt detta oberäkneliga vill oss. Inte 
bara i Paris utan också på många andra plat-
ser, där våldet på ett helt annat sätt länge 
varit vardagsmat, har människor tvingats 
uthärda sådana fasor som vi i vår avkrok av 
världen velat se som medeltida, tillhörande 
historieböckernas kapitel om förtryck, kolo-
nialism, raskrig och utrotningspolitik. 

vaD vIll TIDEn oSS, vad är det vi måste 
se i vitögat för att alls kunna betrakta oss 
som människor, lyder några frågor som 
knappast kan besvaras annat än i sådant 
lugn som avstånd och tystnad kan erbjuda. 
väljer vi att leva med moral och samvete, 
eller väljer vi att blunda och göra oss 
okänsliga för verkligheten? vad som är 
sanning eller inte, hållbart eller ohållbart, 
vad som är mänskligt eller omänskligt är 
beroende av hur nära och i vilket förhål-
lande till verkligheten vi väljer att leva, 
oavsett hur denna verklighet är beskaffad. 

FRÅGoRna STällS InTE för att tillfreds-
ställa ett behov av att filosofera i ett tom-

rum utan de formuleras för att tydliggöra 
det livssätt vi har viss frihet att själva välja. 

DET äR ETT PRIvIlEGIum att få formule-
ra såväl frågorna som behovet av dem, det 
är ett privilegium för människor i vårt land 
– långt ifrån alla – att ännu ha möjlighet 
att uppleva avstånd till kaos och våld, att 
kunna leva i tystnad från världens buller. 
 
DET äR FaKTISKT ocKSÅ ett privilegium 
att kunna uppleva julen som en besinnin-
gens tid, då möjliga svar kan formuleras.
 
ocH vISST äR DET SÅ att om världens 
oberäknelighet vill oss något, behöver vi 
besinna oss för att kunna finna rätt inställ-
ning. 

väRlDEnS oSäKRa TIllSTÅnD har 
många gånger formulerats i konst och lit-
teratur. massor av exempel lever i kraft såväl 
av estetikens terapeutiska förmåga som av 
budskapen till mänskligheten. Här kan ett 
betydande bidrag hjälpa oss att meditera över 
vår tid som emellanåt tycks tröstlös och utan 
mening. Textilkonstnären Hannah Ryggens 
monumentala väv Vi lever på en stjerne (1958) 
förmedlar ett budskap – medmänsklighet, 
kärlek, sammanhållning – som varken är 
svårgripbart eller svårt att instämma i. med-

Vi lever på en stjärna,  
och vi väljer vårt sätt att leva
Världen har nog aldrig varit så oberäknelig som den är  
nu. Orden – inledningsmening också i Antoon Geels Laga 
världen – med ickevåld, medkänsla och andra verktyg 
(2014) förutsätter ett visst mått av avstånd för att vi ska 
kunna leva med och hantera innebörden av påståendet. 
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Hannah Ryggen, Vi lever på en stjerne 1958 / Nordenfjelske kunstindustrimuseum  
Foto: Steffen Wesselvold Holden © Hannah Ryggen/BONO
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delandet ges på väven en visionär framtoning 
som lockar till eftertanke, och koloriten i en 
utsökt komposition förmedlar känslan av 
att människan är så utsatt att universums 
mörker hotar om och när hon motsätter sig 
det angelägna i budskapet. när Breiviks ter-
rorbomb detonerar i juli 2011 vid regerings-
kansliet i oslo är attentatet förödande och 
ett resultat av lika förvirrade som medvetna 
tankar. Inte bara oskyldiga människor drab-
bas utan också Vi lever på en stjerne, vilken 
ramlar ner från väggen och skadas illa. 
medvetet eller omedvetet – attentatsmannen 
kunde knappast ha valt en annan plats med 
ett lämpligare konstverk. 

vI lEvER PÅ En STjERnE med måtten 
fyra gånger tre meter framstår nämligen 

som ett centralt verk för Hannah Ryggens 
angelägna budskap, i sig på kontrakurs 
med Breiviks illdåd. Den nödvändiga 
restaureringen, idag knappt synlig, kan 
ses som konstens bidrag till läkningen av 
de traumatiska själssår som uppstod hos 
drabbade människor i spåren av terrorn. 
om försök görs att omintetgöra innebör-
den av konst, av mänsklighet, av sådana 
tankar som Hannah Ryggen förmedlar 
måste man modigt stå emot, känna tillit 
för att alls våga och kunna motarbeta. Den 
innerligaste betydelsen av hennes tankar 
är angelägnare och starkare än all spräng-
kraft i Breiviks groteska påminnelse om 
världens ondska. Stor konst står förvisso 
inte alltid på människors sida, men dess 
angelägenhetsgrad avgörs i hög utsträck-

Foto: Matz Jörgensen
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ning av hur den formulerar och tecknar sin 
närvaro i mänskligheten.  

näR onDSKan tvingar oss att vända blad 
i oss själva, måste vi ständigt fylla i de nya 
sidornas tomhet med tröst och mening för 
att världens oberäknelighet inte ska göra 
oss oförmögna att gå vidare. Rudolf  Steiner 
talar om vikten både av att inte känna 
fruktan och av ett fullkomligt själslugn. allt 
som komma skall måste i någon riktning ha 
sina goda verkningar, säger han i en bön för 
tilliten, vilken också kan läsas som en dikt. 
Som bekant har Steiner också hävdat att all 
fostran är självfostran, och att ett barn lär 
sig mänsklighet av vuxna människor som 
förmått utveckla sin mänsklighet.  

aTT I väRlDEnS oberäknelighet framkalla 
stämningar av hopp och tillit i ord, känslor 
och idéer måste idag tillhöra mänsklighe-
tens angelägna uppgifter.  

man mÅSTE ha ögonen öppna inte bara 
för att märka att vi alla lever på en stjärna, 
utan också för att kunna ingjuta mod och 
stärka känslor av hopp och tillit i barn och 
ungdomar. orden må uppfattas som kor-
rekthetens goda klyschor, möjligen bety-
delselösa för människor med resurser nog 
att hålla världen på avstånd, men för andra, 
mindre priviligierade som lever i krigszoner, 
i flyktingläger och i skrämmande vardags-
verkligheter utgör de en bitter utmaning att 
förhålla sig till. 

FÖR männISKoR som arbetar med 
världens utsatta fungerar tankar om tillit 
och hopp som pedagogikens kärna. En 
barnpedagog som funderat mycket över 
den egna hållningens betydelse är Sara De 
los Santos, verksam på waldorflekskolan i 
Hardeberga utanför lund. En stark med-

vetenhet om såväl pedagogik som dennas 
betydelse för och i internationella samman-
hang har fått henne att engagera sig som 
representant för Sveriges waldorflekskolor 
i ett världskollegium inom IaSWEcE 
(International Association of  Steiner Waldorf  
Early Childhood Education), med represen-
tanter från ett trettiotal länder runt om i 
världen. Engagemanget har för Sara De los 
Santos del inneburit att hon träffat många 
pedagoger med erfarenhet från arbete 
med traumaskadade samt psykiskt och 
socialt sett misshandlade barn, uppväxta 
med rädslor och i otrygghet. under en 
konferens i oktober 2015 i Quiryat Tivon i 
Israel återgav arrangörlandets representant 
sina erfarenheter av arbete med barn i en 
stad i norra Irak. Här fanns fler flyktingar 
än stadsbor, och de umbäranden som de 
nyanlända fått uthärda var i det närmaste 
outhärdliga i all sin grymhet. Det pedago-
giska uppdraget riktades mot barnens svåra 
situation, och trots att de flesta av dem var 
traumatiserade kunde de glädjas i lek och 
dans, inspirerade därtill av pedagoger från 
Friends of  Waldorf samt av föräldrar och 
släktingar som anslöt, medvetna om sin roll 
för barnens psykiska hälsa.  

SaRa DE loS SanToS menar att leken 
utspelas i ett sorts drömtillstånd, och att 
barns behov är universella. också i fridfulla 
Hardeberga finns barn som har eller har 
haft det svårt, varför pedagogens viktiga roll 
är att arrangera lekskolans vardag på ett sätt 
som gör att den upplevs som fridfull och 
som en tid som möjliggör inte bara trygga 
lekar utan också känslor av tillit och hopp.  

väRlDEn Kan med hjälp av mogna och 
trygga vuxna förmedlas som god, beja-
kande och öppen. Solen är livgivande, inte 
farlig. miljön är oförstörd, inte förödd. 
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livet är starkt och bejakande, inte hotat 
och mörkt.  

SÅDana BIlDER kan ges barnen med 
hjälp av sagor, sång, lek och rörelseöv-
ningar. Sara De los Santos menar att 
barnpedagogen arbetar med likartade 
frågeställningar oavsett plats och eventu-
ella trauman hos barnen. världens farliga 
oberäknelighet tvingar sig mer eller mindre 
på alla barn, varför pedagogiken måste 
bottna i ett reflekterande som kan bidra till 
att tackla deras rädslor. om pedagogen är 
trygg och förvissad om att det rätta görs 
förvandlas denna visshet till trygghet i 
barn som måste förhålla sig till en förvir-
rad omvärld. om något ska börja som 
förändrar och möjliggör framtiden måste 
detta börja med tryggheten i barn.

– Jag har på IASWECE:s möten hos alla 
representanter uppfattat en klarsynt vilja att 
börja med det egna jaget, alltså med en sorts 
självuppfostran, för att vår hållning inför bar-
nen ska vara trovärdig. Hat och falsk kärlek 
måste motarbetas, vår inre balans är den 
viktiga värdemätaren på vilken tillit barnen 
kan räkna med att få av vuxna… och vilken 
framtid de kan vara med att bidra till. 

SaRa DE loS SanToS avslutar vårt 
samtal med att betona hur viktigt det är för 
vuxenrollen att inte blunda för närvaron av 
våld, men att medvetet – med öppna ögon – 
trotsa allt mörker och alla hot. Kollegor till 
henne från krigsdrabbade zoner har förmed-
lat så gripande vittnesbörd om barns starka 
behov av att få leka, att berättelserna ger 
också henne styrka nog att tänka på sin roll 
utan att exkludera mänskligheten. I världens 
oberäknelighet kan vi medvetet välja att leva 
i kärlek och tillitsfull tro på det goda.

Som En lämPlIG julpendang till vad Sara 
De los Santos formulerat om vikten av att 
se med öppna ögon finns Selma Lagerlöfs 
underbara julsaga Den heliga natten att tillgå. 
I denna går en man ut i mörka, osäkra 
natten för att få tag på ved. Hustrun, som 
länge burit ett nyfött barn intill kroppen 
för att värma det, behöver vila varför 
en värmande eld måste tändas. mannen 
som gett sig ut hotades av faror i mörk-
ret, men mirakulöst nog klarade han sig 
undan oskadd. En vresig herde ville först 
inte hjälpa honom, men då han förstod 
att mannen ägde märkliga krafter och att 
natten tycktes lika märklig, ville han veta 
vad som pågick. Detta kunde mannen inte 
säga, eftersom han menade att herden själv 
måste lära sig se med öppna ögon. Herden 
följde efter mannen och fick se vidden 
av den fattigdom som familjen levde i. 

Sara De los Santos
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och andra verktyg presenteras tankegångar 
från världens stora religioner, vilka går i 
linje med vad som sagts här. Författaren 
utgår från ett begrepp hämtat från judisk 
mysticism, tikkun olam (laga världen), och 
ger goda skäl till varför icke-våld och med-
känsla är viktiga verktyg. julen kan vara 
lämplig för det besinningsfulla i budskapet. 
läs exempelvis om många mer eller min-
dre okända människor som öppnat sina 
ögon och därigenom förvandlats. abdul 
Ghaffar Khan (1890-1988) är en av dem. 
Han menade att man måste börja med att 
ta itu med sitt eget hjärta: – Kom ihåg att 
besegrandet av vår egen personliga svaghet är det 
större jihad, det större korståget. Det är vad gud 
förväntar sig av oss.

Hustrun och barnet låg på marken i en 
kall grotta. Då förbyttes hans sinnelag och 
han blev rörd av vad han fått se. Genom 
att skänka ett värmande fårskinn framstod 
barmhärtigheten som en kontrast till hans 
tidigare vresiga inställning. I detsamma 
som gåvan överräcktes, öppnades ögonen 
och han såg vad han inte kunnat se tidiga-
re. Den frälsare var född som skulle frälsa 
världen från dess synder. Silvervingade 
änglar fanns överallt, glädje fyllde natten. 
Så glad blev herden att han föll på knä och 
tackade Gud för att hans ögon öppnats.
 
anTon GEElS, religionsvetaren som fått 
bidra med inledningsmeningen ovan, får 
hjälpa oss också med avslutningen. I hans 
bok Laga världen – med ickevåld, medkänsla 
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