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Kapitel 1. Förvildade barn

Tvistefrågan i Memmies fall var, som alltid när det gällde förvildade 
barn, definitionen av vad det var att vara mänsklig. Ty här fanns en 
varelse som såg mänsklig ut, men betedde sig på ett sätt som gjorde 
att hon verkade omänsklig. Hur kunde de civiliserade hävda ett 
släktskap med en sådan varelse – efterbliven, folkilsken, blodtörstig, 
smutsig, djurisk? (Newton 2003/2002:76, min övers.)�

Memmie i citatet ovan, eller Marie-Angélique Memmie Le Blanc som 
hennes dopnamn blev, hittades i byn Songi i franska Champagne en sen-
sommarkväll år 1730. Hon var nio, tio år när hon togs om hand och hade 
levt ensam i skogen under okänd tid. När hon upptäcktes var hon barfota, 
men klädd i trasor av skinn. Hon var ”svart som en neger”, sa byborna.� Hon 
är en av flera ”förvildade barn” vars historia Michael Newton skriver i boken 
Savage Girls and Wild Boys. A history of Feral Children (Newton 2003/2002). 
Gemensamt för dessa ”förvildade barn”, vars historia går tillbaka till anti-
kens Romulus och Remus, över Memmie, Victor� och Kaspar Hauser4, till 

�	 “The issue at stake in Memmie’s case was, as was always to be the way with feral 
children, the definition of what it was to be human. For here was a creature human 
in appearance, but acting in such a way as to seem inhuman. How could the civili-
zed claim kinship with such a creature – dumb, vicious, bloodthirsty, dirty, bestial?” 
(Newton 2003/2002:76.)

�	 Förmodligen hade hon målats svart i syfte att säljas som slav (Newton 2003/2002:97). 
�	 Victor hittades i slutet av 1700-talet i skogen i Aveyron i Frankrike. Hur den unge 

läkaren Jean Marc Gaspard Itard förgäves försökte ”civilisera” Victor, främst genom 
att lära honom tala, har skildrats i den franske regissören François Truffauts film 
L’Enfant Sauvage (Truffaut 1969). 

� Kaspar Hauser dök upp i Nürnberg en dag i slutet av maj år 1828 och är kanske det 
upphittade barn som är mest känt för eftervärlden. Hans härkomst är okänd än idag.  
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våra dagars Genie� och gatubarn i de östeuropeiska storstäderna, är att de 
hos sina upptäckare och omhändertagare väcker frågan om vad en män-
niska är. På så sätt är deras historia lika mycket en historia om oss. 

Studiens syfte
Denna studie bygger främst på observationer och intervjuer med rumänsk 
och svensk personal i ett svenskorganiserat biståndsprojekt i Rumänien. 
Syftet har varit att studera hur ”mänskligt” och ”omänskligt” skapades i re-
lationerna i biståndsarbetets vardag och samtidigt koppla det till samhäl-
leliga förändringsprocesser i dagens Europa. Jag ska i det följande göra en 
beskrivning av min väg in på fältet och varför jag tycker att det erbjöd syn-
nerligen goda möjligheter att studera just mänskligt och omänskligt. 

Biståndsprojektet
Efter socialismens fall� i Rumänien 1989 började det komma rapporter om 
barnhemsbarnens situation i landet. Det var bland annat biståndsarbetare 
och journalister som vittnade om övergrepp på, och vanvård av, tusentals 
och åter tusentals barn på institutioner runt om i Rumänien. Upptäckten 
av de tio tusentals, kanske ännu fler, undangömda barnhemsbarnen var 
utan tvekan förfärande.� Det argument för barnens sak som i desperation 

�	 Flickan Genie var 13 år när hon hittades 1970. Hon hade då bott inlåst av sin far i ett 
rum i en förort till Los Angeles i 12 år. 

�	 Jag har valt att använda terminologin socialism respektive postsocialism för att 
beteckna Rumäniens styre 1947–1989, respektive det skede landet kan sägas vara inne 
i nu. Alternativet är att använda kommunism respektive postkommunism, men kom-
munism var ett stadium som Rumänien (liksom till exempel Sovjet) inte ansåg sig ha 
uppnått (Verdery 1994:225). 

�	 Det har varit svårt att få tag på tillförlitlig statistik gällande antal barn som fanns på 
barnhemmen, liksom hur situationen såg ut vid tiden för mitt fältarbete drygt tio år 
efter socialismens fall. Enligt organisationen The Relief Fund for Romania fanns enligt 
officiell rumänsk statistik 47.405 barn i myndigheternas vård, varav 25 870 stycken på 
barnhem strax efter socialismens fall. Det finns anledning att tro att dessa siffror är 
kraftigt underdrivna. Statsvetaren Ulrika Jerre hävdar att fler än 100 000 barn var 
omhändertagna av myndigheterna i slutet av den socialistiska eran, men hon redovisar 
inte sin källa ( Jerre 2005:114). Tio år senare, i slutet av 2000, visade officiell rumänsk 
statistik att 53.335 barn togs om hand av myndigheter på olika sätt, medan officiell 
statistik från EU 2001 visade att antalet barn som bodde i bostäder i myndigheternas 
regi uppgick till närmare 78.000 (www.relieffundforromania.co.uk/romanian_orp-
hans.html i oktober 2005). Enligt officiell statistik från EU 2004 uppgick antalet barn 
som bodde i de statliga boendeformerna till ca 37.000, alltså avsevärt färre än 2001. 
Möjligtvis ett resultat av utflyttningen av barn från institutioner till andra boendefor-
mer såsom gruppboenden, fosterhemsplaceringar, återföreningar med ursprungsfamil-
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ropades ut var: ”De är ju faktiskt människor!” Så skedde till exempel i ett 
reportage som den amerikanska TV-kanalen ABC sände och som visades 
runt om i världen.� 

Den svenska organisation, Hjälpa�, vars arbete jag har studerat, nåddes 
av dessa rapporter och sände två medarbetare till Rumänien redan 1990. De 
skulle undersöka möjligheten att göra en insats i landet, särskilt inom den 
sociala sektorn.�0 Efter flera besök i Rumänien, diskussioner med männi-
skor och myndigheter i landet samt övervägande av medlemmarnas önske-
mål, bestämde man sig för att koncentrera biståndet till tre områden: barn 
med handikapp, utbildning samt gamla utan familj och försörjning. 

Arbetet drog igång med utbildning av personal vid statliga barnhem. Till-
sammans med en sjukgymnast på ett barnsjukhus startades ett träningscen-
ter för barn med funktionshinder. Två sjukgymnaster arbetade tillsammans 
med en socialassistent för att stödja familjer med små ekonomiska resurser. 
En förening som hjälpte äldre människor fick stöd att öppna en dagcentral 
för pensionärer och arbetade även med hemtjänstverksamhet. Hösten 1991 
började Hjälpa bygga ett hem för barn med funktionshinder, ett habilite-
ringscenter. Tomtmark hade erbjudits av den rumänska staten, och Hjälpa 
stod för alla kostnader för huset. Där skulle ett tjugotal barn från statliga 
barnhem flytta in. De valdes ut efter följande kriterier: de skulle vara mellan 
tre och sex år gamla, de skulle vara övergivna och lämnade till barnhem, 
de skulle ha fysiska och/eller psykiska funktionshinder och de skulle inte 
vara HIV-smittade. Barnen delades in i grupper efter ålder, kön, graden 
och typen av funktionshinder. Habiliteringscentret skulle bli en modell för 
arbete med funktionshindrade barn. Hjälpa satsade alltså på att göra ett 
gott och långsiktigt arbete med ett relativt fåtal barn (i förhållande till anta-
let behövande barn i Rumänien), istället för att ge akut hjälp till så många 
som möjligt. Urvalet skedde efter upprepade besök på statliga institutioner 
och efter att barnen genomgått provtagningar för sjukdomar såsom HIV 
och Hepatit. Vid sidan av de redan anställda, en ekonom, en tolk, en bygg-
kontrollant, två sjukgymnaster och en socialassistent, började Hjälpa under 

jen eller adoption inom landet. För min studie har dock det exakta antalet barn inte 
någon avsevärd betydelse. Jag konstaterar att det rör sig om många barn och att det ses 
som ett problem som måste lösas både av den rumänska staten och av EU. 

�	 I Sverige visades detta reportage den 7 oktober 1990. Jag analyserar det närmare i 
kapitel 2. 

�	 Hjälpa är en pseudonym. Som jag förklarar i metodavsnittet har jag av forsknings-
etiska skäl anonymiserat organisationen och informanterna. 

�0	 Följande redogörelse bygger på intervjuer med medarbetare på Hjälpa, samt på interna 
rapporter från organisationens arbete i Rumänien. 
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våren 1993 arbetet med att anställa vaktmästare och framför allt: barnskö-
tare. Efter en omfattande urvalsprocess med intervjuer med alla sökande, 
valdes 21 personer ut som skulle anställas och få utbildning till barnskötare. 
I april 1993 började så de blivande barnskötarna kursen som skulle hålla på 
i drygt ett år, parallellt med arbetet med barnen. I maj 1993 började barnen 
flytta in i det ännu inte helt färdigbyggda huset. 

Studiens kontext
Under lång tid formulerades syftet med min studie som att ”studera mötet 
mellan biståndsgivare och mottagare”. Detta trots att det snabbt stod klart 
för mig att det inte gick att dela in aktörerna på mitt fält i antingen det ena 
eller det andra på något enkelt sätt. Dessutom blev jag tidigt intresserad av 
att studera biståndsprojektet som ett exempel på en typisk verksamhet i var-
dagens Rumänien, snarare än projektet i sig. Biståndets primära mottagare 
var barnen på habiliteringscentret, barnen som gick i Hjälpas specialklasser 
och förskola, de fattiga familjerna som fick hjälp på olika sätt och de ofta 
sjuka pensionärerna utan hem och mat för dagen. I detta arbete tillhörde 
de lokalt anställda rumänerna, huvuddelen av mina informanter, givarna. 
Men när det gällde de ständigt pågående förhandlingarna om mänskligt 
och omänskligt så bör även den lokalt anställda personalen räknas till mot-
tagarna av hjälp. Biståndet handlade nämligen inte endast om att hjälpa 
människor i nöd. Det fanns också uttalade ambitioner att jobba med kun-
skapsöverföring på olika sätt, något som är vanligt inom biståndssektorn 
(jfr t ex Baaz 2002). Jag fann i själva verket formulerandet av det mänsk-
liga – som är oupplösligt sammantvinnat med sin motsats det omänskliga 
– på tre nivåer. För det första skulle barnen, de sjuka pensionärerna och 
de fattiga familjerna, som var föremål för biståndsarbetarnas omvårdnad 
och sociala arbete, förmänskligas. För det andra skulle de rumäner, som var 
lokalt anställda av Hjälpa, förmänskligas. För det tredje, slutligen, skulle 
hela det rumänska samhället och alla rumäner förmänskligas. 

De beskrivningar av Rumänien och Hjälpas biståndsprojekt i Rumänien 
som jag fick ta del av redan innan jag själv åkte dit på besök första gången år 
2001, reste en hel rad frågor. Det Rumänien, som de svenska biståndsarbe-
tarna mötte när de åkte dit 1990, beskrevs som ett mörkt land, präglat av en 
kollektiv depression. ”Det var som att åka in i en mörk säck”, sa till exempel 
en person om sin första resa till Rumänien, i en intervju. Samarbetet med 
de olika rumänska myndigheterna, institutionerna och organisationerna 
upplevdes ofta som svårt. Rumänerna dök inte upp på avtalade möten, och 
de presumtiva mottagarna av hjälp hade svårt att formulera vad de hade för 
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behov, menade man. Svenskarna kände att de fick ”inblick i ett samhälle 
som hyser en stor misstro mot humanitärt och socialt arbete”. När svensk-
arna höll utbildningar upptäckte de att rumänerna inte kunde förstå ett 
”psykologiskt språk” då de var vana vid ett ”teknisktpolitiskt” språk.	�� Elev-
erna var inte heller vana vid en pedagogik som bygger på aktivt deltagande, 
menade de svenska lärarna. Rumänerna beskrevs som auktoritetsbundna 
och passiva. Hjälpa skulle genom sitt arbete visa upp en modell för hur 
man kan och bör arbeta med funktionshindrade barn. Rumänerna ansågs 
behöva lära sig en ny människosyn. Där ingick bland annat kunskaper om 
vad det betyder att vara fri, och vad demokrati, rättigheter och respekt inne-
bär. Det var alltså en ganska negativ bild av Rumänien och rumänerna som 
tonade fram. Samtidigt fanns mycket värme i beskrivningarna. Svenskarna 
menade också att personalen gjorde ett mycket bra arbete, och att barnen 
gjorde fantastiska framsteg. 

Jag upplevde beskrivningarna av Rumänien och rumänerna som både 
fascinerande och stereotypa. Men hur hade rumänerna upplevt mötet med 
den svenska biståndsorganisationen? Vilka föreställningar, känslor, tankar 
uppstod i mötet mellan svenskarna och rumänerna? Under det första besö-
ket på plats i Rumänien slogs jag av hur begreppet Människa tycktes när-
varande, uttalat eller outtalat, i de flesta diskussioner och situationer. Mina 
informanter relaterade i sin vardag uttalat eller outtalat till den bild av det 
”rumänska barnhemsproblemet” som kan spåras tillbaka till, och återfinnas 
i, medias rapportering om barnhemsproblemet i Rumänien och övriga post-
socialistiska länder (framför allt Ryssland) som jag beskrev ovan. Det ver-
kade som att Rumänien, med sina barnhem och vanvårdade barnhemsbarn, 
hade gått över gränsen för vad som får kallas för mänskligt. Det tycktes mig 
som att berättelserna om upptäckten av barnhemsbarnen bar släktskap med 
historierna om upptäckterna av de vilda och förvildade barn som Newton 
skriver om (Newton 2003/2002) och som jag berörde inledningsvis. Liksom 
i berättelserna om de vilda barnen aktualiserades i fallet med de rumänska 
barnhemsbarnen frågan om vad en människa är, eller i varje fall ett behov 
av att upprätta gränserna för vad det mänskliga får vara. 

��	 Dokument A från Hjälpa. 
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Mänskliga rättigheter  
och den postkoloniala kontexten
Hjälpa är också en så kallad människorättsorganisation. En av de grundläg-
gande principerna är att arbeta ”med och för människor oavsett nationali-
tet, religion och politisk övertygelse”��. Att biståndet ska kännetecknas av 
”alla människors lika värde” formuleras i ett måldokument för organisatio-
nen.�� Det innebär att de mänskliga rättigheterna fungerade som en fond 
mot vilken verksamheten utformades och avtecknade sig. Samtidigt var 
biståndsarbetet i sin tur en del i implementeringen av de mänskliga rättig-
heterna i det rumänska samhället. Efter socialismens fall framställs Rumä-
nien som ett land som måste byggas upp från grunden igen. Rumänien har, 
liksom många av länderna i det forna östblocket, ansökt om medlemskap i 
EU och blivit medlemmar i NATO�4 och det ökar trycket på reformer för 
att skapa en marknadsekonomi av västerländskt snitt. Förutom ekonomiska 
och sociala reformer krävs en uppbyggnad av ett demokratiskt system. I 
detta arbete har så kallade Non Governmental Organisations (NGOs), 
både inhemska och utländska, en central roll (Salamon et al. 1999:4).�� Den 
organisation som jag studerade kan sägas vara en sådan organisation.��

Det går således inte att förstå det som skedde i biståndsarbetets vardag 
utan att sätta in det i en större kontext. Sverige bör ses som en del av det 
som sociologen Stuart Hall har beskrivit som en kolonial hegemonisering 

��	 Dokument B från Hjälpa.
��	 Dokument C från Hjälpa. 
�� Rumänien blev accepterade som medlemmar i NATO i mars 2004. Förhandlingarna 

om ett EU-medlemskap fortsätter. Måldatumet för medlemskap är den 1 januari 
2007. Våren 2006 beslutade dock EU att göra en ny prövning av Rumäniens (och 
Bulgariens) ansökningar under hösten 2006, vilket innebär att det i skrivande stund 
är en öppen fråga om måldatumet uppfylls. 

��	 Se också 2003 Regular Report on Romania’s progress towards accession och 2004 
Regular Report on Romania’s progress towards accession (www.europa.eu.int/comm/
enlargement/romania/index.htm). 

��	 Det finns många olika sorters NGOs: alltifrån sjukhus, universitet och sociala klub-
bar till teatergrupper, människorättsorganisationer och miljöorganisationer. Några 
egenskaper som de har gemensamt är dock att de är 1. organisationer, dvs. de har en 
institutionell struktur, 2. privata, 3. icke vinstdrivande, 4. självstyrande och 5. helt eller 
delvis ideella (Salamon et al. 1999:3–4). Från 1990-talet verkar det ha skett en global 
ökning av NGOs utan tidigare motsvarighet i historien. Anledningen till detta kan 
vara ”statens kris” över hela världen i form av ett ifrågasättande av välfärdsstaten i det 
rika nord, besvikelser över staters misslyckade utvecklingsarbete i syd och statssocia-
lismens fall i Sovjet och östra Europa (Salamon et al. 1999:4). För en beskrivning av 
NGOs i Rumänien, se kap. 2 i föreliggande avhandling. 
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av den västerländska kapitalistiska modernitetens berättelse (Hall 1999:89). 
Även om Sverige inte har varit någon kolonialmakt��, och Rumänien inte 
har varit koloniserat så bör relationen mellan dessa två länder ses i ljuset av 
att Västeuropa och USA har engagerat sig politiskt i Sydösteuropa ända 
sedan det ottomanska rikets fall i slutet på 1800-talet, menar litteratur-
vetaren Andrew Hammond (Hammond 2004:xv). Litteraturvetaren Vesna 
Goldsworthy menar i sin tur att Balkan framför allt kan sägas ha utsatts 
för en ”fantasins imperialism” i och med den rika flora av representationer 
i litteratur och film av Balkan (Goldsworthy 1998).�� I och med att väst 
(och nord) associeras med modernitet och framsteg, ses öst (och syd) som i 
mångt och mycket dess motsats – som för- eller omodernt och stillastående 
(Bjelic 2002:2–3). Hur ska man då karakterisera det ”postkoloniala”? Hall 
föreskriver en förståelse av det postkoloniala som ett begrepp som

… inte beskriver något specifikt samhälle eller något specifikt ’då’ och 
’nu’. Snarare förhåller det sig så att begreppet omtolkar ’kolonisering’ 
som en del av en huvudsaklig transnationell och transkulturell ’global’ 
process – dessutom formulerar det en decentrerad, diasporisk eller 
’global’ omskrivning av tidigare nationalistiska och imperialistiska 
berättelser (Hall 1999:86). 

Istället för att se samhällsomvandlingen i Rumänien som enbart en ange-
lägenhet för denna nation vill jag alltså relatera det som händer där till 
övriga världen, och i första hand till Europa. Utvecklingen i Östeuropa efter 
socialismens fall, som brukar benämnas ”transitionen”, ser jag således inte 
som en fråga för varje enskild före detta diktatur att lösa, utan som en trans-
nationell och transkulturell process. 

Därtill vill jag uppmärksamma det faktum att Rumänien och det rumän-
ska konstitueras som det östliga och orientaliska ”andra” i förhållande till 
Sverige och det svenska, men också till Västeuropa. Från Sverige, liksom 
från andra länder inom EU, kommer experter som ska hjälpa Rumänien 
att genomföra de ovan nämnda reformerna (jfr Jerre 2005). Denna process, 
som antropologen Michael Herzfeld har kallat en ”intervention i fredens, 
rättigheternas, det civila samhällets och ekonomiska utvecklingens namn” 
gör i mångt och mycket det område som kallas för Balkan till ett objekt för 

��	 Ön Saint-Barthélemy i Karibien var en svensk koloni 1784–1805 och delstaten 
Delaware på den amerikanska östkusten var en svensk koloni 1638–1655 (Mc Eachrane 
& Faye 2001). 

��	 ”The Imperialism of Imagination” är Goldsworthys begrepp (Goldsworthy 1998:2ff ). 
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västerländskt kunskapsinsamlande och därmed dominans (Herzfeld 2002:
ix). Biståndsprojektetet som Hjälpa utvecklade ser jag som ett av många 
exempel på projekt i dagens Rumänien, och som en del av hela den pågå-
ende samhällsförändringen där begrepp som demokrati, mänskliga rättig-
heter och medborgarskap produceras och reproduceras i det postsocialis-
tiska Rumänien och i ett Europa i förändring. 

Det har också varit av yttersta vikt för min del att visa mina rumän-
ska informanters aktiva del i skapandet av relationerna på mitt fält. Och 
när det gäller den så kallade Balkanismen – ett begrepp som alluderar på 
Orientalism�� – är de flesta forskare överens om att ”de andra” är lika aktiva 
i skapandet av representationerna, vare sig det gäller självbilden eller bilden 
av väst. Begreppet Balkanism används av historikern Maria Todorova med 
en tudelad betydelse: dels betecknar det Balkan som kunskapsområde, dels 
betecknar det forskningen om detta kunskapsområde (Todorova 1997:t ex 
s. 11). Todorovas bok Imagining the Balkans har fått många efterföljare som, 
influerade av poststrukturalistisk och postkolonial teoribildning, studerar 
hur Europa framställs (Bjelic 2002:5, Hammond 2004:xiii). 

��	 Orientalism myntades av litteraturteoretikern Edward Said i hans klassiska bok med 
samma titel (Said 2002/1978). Said studerade hur det som kallas Orienten har varit 
föremål för västerländsk kunskapsproduktion, och därmed kontroll, genom historien. 
Han är en av portalgestalterna inom den teoretiska skola som kallas postkolonialismen. 
Historikern Larry Wolff visar hur idén om Östeuropa som någonting annorlunda 
än Västeuropa uppstod under upplysningstiden på 1700-talet (Wolff 1994). Genom 
reseskildringar, geografers arbeten och filosofers tänkande växte idén om Östeuropa 
fram i samma anda som Orientalismen. Men Östeuropa sågs som varken Asien eller 
Europa och definierades som något slags mitt emellan: mitt emellan barbari och civi-
lisation, mitt emellan öst och väst, eller både öst och väst. Östeuropa blev på 1700-talet 
Västeuropas första modell för underutveckling, ett koncept som nu används över hela 
världen, menar Wolff (Wolff 1994). Wolff påpekar också att i och med socialismens 
fall 1989 har frågan om Östeuropas ”efterblivenhet” åter kommit upp på agendan i och 
med att de länder som räknas dit måste anamma ett helt nytt samhällssystem. Balkan 
sågs och ses fortfarande som en del av detta Östeuropa men har i än högre grad 
utdefinierats som ociviliserat, våldsamt och underutvecklat. Antropologen Steven 
Sampson har dock kritiserat analysen av västerländska projekt av olika slag på Balkan 
som formade av, och själva formande, orientalistiska diskurser (Sampson 2002). Han 
menar att det finns ”konkreta faktorer” i Balkans historia och samhällsliv som gör 
att ”demokratiprojekt” får speciell karaktär på platser ”söder och öster om Alperna” 
(Sampson 2002:29). Han vill istället betona välvilligheten i västerländska projekt, och 
se dem som uttryck för ”välvillig kolonialism” (Sampson 2002:32). Även om jag håller 
med honom om att det är tämligen meningslöst att ägna sig åt ”donor bashing” (att 
mobba biståndsgivare), menar jag att välvilligheten är en intressant del av den väs-
terländska humanistiska traditionen och dominansen som mycket väl kan – och bör 
– analyseras med utgångspunkten att här råder ojämlika förhållanden. 
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Ibland räknas Rumänien till Balkan, ibland inte. Balkan är inte bara ett 
geografiskt område utan definieras lika mycket utifrån sin sociokulturella 
status (Fleming 2000, Todorova 1997:t ex s.43) Jag har valt att inte självklart 
räkna Rumänien dit eftersom mina informanter inte självklart såg Rumä-
nien som i första hand en del av Balkan. De menade ofta att Donau utgjorde 
Balkans norra gränslinje, vilket placerade Rumänien utanför Balkan. I det 
offentliga Rumänien talas det ofta hellre om Sydöstra Europa som den del 
man föredrar att se sig tillhöra (Todorova 1997:46–49). Enligt Hammond 
tillhör Rumänien tillsammans med Bulgarien, Albanien och länderna i det 
före detta Jugoslavien Balkan inom ramen för det ”västerländska geo-poli-
tiska tänkandet” (Hammond 2004:xiv). Historikern Adrian Cioroianu upp-
märksammar dock att Balkan som geografiskt område definieras på olika 
sätt i engelska respektive franska uppslagverk. I det ”engelska Balkan” räknas 
Rumänien men inte Turkiet dit, i det ”franska Balkan” räknas Turkiet men 
inte Rumänien dit (Cioroianu 2002:210). I den svenska Nationalencyklo-
pedin räknas Rumänien geografiskt till ”Balkanhalvön” tillsammans med 
Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro20 
och Makedonien, Albanien, Bulgarien och Grekland.�� Men vare sig man 
ser Rumänien som en del av Balkan eller ej, delar landet sin symboliska, 
men för den skull inte mindre reella, position i förhållande till omvärlden 
med övriga länder som brukar räknas till Balkan. Jag förstår Balkan främst 
som ett ambivalent gränsfenomen, som Europas ”outsider within” (Fleming 
2000:2). Ambivalensen gentemot Balkan kommer inte enbart från väst, 
utan även från Balkan självt där diskussionen om man bör tillhöra eller se 
sig själv som en del av väst eller öst är högst levande. Detta förhållande var 
tydligt även i mitt material, och på vilket sätt återkommer jag till i avhand-
lingens empiriska kapitel. 

Etnografi i det globala 
Biståndsprojektet i sig var alltså inte huvudfokus för min undersökning. 
Ambitionen har hela tiden varit att försöka studera något mer, något utöver 
fältets rumsliga och tidsliga begränsning. Snarare än att sträva efter ett 
generaliserbart resultat, har jag velat koppla det som hände på fältet till 
samhälleliga processer. Jag har tänkt på min forskning som forskning om 
ett samtida Europa (inklusive Rumänien och Sverige) i förändring, och sett 

20 Den 21 maj 2006 genomfördes en folkomröstning om självständighet från Serbien i 
Montenegro, där JA-sidan vann. EU erkände resultatet.

��	 Källa: www.ne.se sökord Balkanhalvön 2005-11-03. 2006-07-03 står även ”den europe-
iska delen av Turkiet” med.
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mitt fält – grovt benämnt ”biståndsprojektet” eller ”biståndsarbetet” – som 
en typisk verksamhet här och nu. 

En av flera forskningsmiljöer som jag har befunnit mig i under dokto-
randtiden har varit Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid 
Södertörns högskola. I denna mångvetenskapliga miljö har jag som etnolog 
velat hävda hur viktigt etnologers – och andra etnografers – bidrag är till stu-
diet av den så kallade transitionen i de forna socialistiska länderna i Östeu-
ropa. Traditionellt har etnografin som metod kritiserats för att omöjliggöra 
generaliseringar, att uteslutande intressera sig för ”mikro-nivån” och för att 
vara ahistorisk, menar sociologen och etnografen Michael Burawoy (Bura-
woy et al. 1991:271ff ). Som ett svar på denna kritik kan etnografen hävda sina 
om inte unika, så i varje fall mycket stora, möjligheter att studera människors 
levda erfarenheter av samhälleliga processer (Burawoy et al. 2000:4).�� Det 
studerade fältet bör ses som ett uttryck för, men framför allt som format av, 
olika krafter som inte alltid ligger inom räckhåll att påverka för aktörerna på 
fältet. Dessa krafter kan vara institutionella, ekonomiska, politiska och andra. 
Hur skapar dessa krafter villkor i människors vardag? Men lika viktigt har 
för mig varit att studera det omvända, hur formas dessa omgivande krafter av 
vardagslivets interaktion mellan människor (Burawoy et al. 1991:6)? 

Genom kvalitativa metoder i direkt kontakt med det studerade fältet och 
dess aktörer kan existerande generaliseringar om verkligheten – vetenskap-
liga teorier, vedertagna sanningar, sunt förnuftsmässiga förklaringsmodel-
ler – omdefinieras och problematiseras. I mitt fall är det vad jag kallar för 
”transitionsparadigmet” som bör dekonstrueras, och här har jag återigen 
tagit Michael Burawoy till hjälp, som tillsammans med Katherine Verdery 
övertygande har argumenterat för nödvändigheten av etnografiska studier 
av den postsocialistiska världen (Burawoy & Verdery 1999). 

I försöken att förstå förändringar till följd av de socialistiska systemens 
kollaps i Östeuropa, har statsvetenskapliga och ekonomiska studier domi-
nerat och inom dessa discipliner är transitionsparadigmet väl förankrat. 
Transitionsparadigmet implicerar en utvecklingstanke där väst utgör den 
förgivet tagna normen. Den västliga norm som utgör det oundvikliga målet 
för utvecklingen är i själva verket ett ideal som inte sällan förväxlas med 
verkligheten. Transitionsparadigmet implicerar också en strikt uppdelning 
mellan öst och väst, och transitionen ses som en process genom vilken öst 
blir mer som väst genom att uppfylla ett antal föreskrivna ekonomiska och 
politiska steg (Hemment 1998). Hur omvälvningarna har påverkat män-

��	 Jag ser erfarenhet som diskursivt konstituerat och konstituerande (Scott 1992). 
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niskors liv och vardag har däremot inte uppmärksammats på samma sätt. 
Vid en närmare titt på detta ”vardagsliv” märker man snart att modellen 
för transitionen inte passar in i den komplexa verkligheten. Komplexiteten 
och motsägelsefullheten är uppenbar även vid ett närmare studium av den 
politiska och ekonomiska utvecklingen på den så kallade makro-nivån (se 
äv. Carothers 2002). Genom att forska etnografiskt kan de strikta uppdel-
ningarna mellan ekonomi, politik och kultur brytas upp (jfr Zerilli 2002). 
De pågående kamperna om hegemonin i den nya samhällsordning som 
håller på att upprättas hamnar i fokus. Dessutom synliggörs att transitionen 
inte bör ses som antingen progressiv eller regressiv – snarare som både och. 
Begreppet transition kan med fördel bytas ut mot begreppet transformation 
som bättre beskriver förändringarna till följd av socialismens fall (Burawoy 
& Verdery 1999).

En dekonstruktivistisk studie
Min studie skulle kunna karakteriseras som dekonstruktivistisk, eftersom 
jag vill visa på det i vid mening politiska, och det föränderliga, i några 
så kallade universella värden. Inte för att förkasta dessa värden i sig utan 
tvärtom visa att de kan vara i fara om vi inte inser att de i själva verket är 
omtvistade. 

Filosofen Michel Foucault har belyst hur man från 1600-talet och framåt 
reformerade vården och straffsystemet i mänsklighetens namn, och hur 
detta var en del i upplysningstidens humanistiska moderniseringsprojekt 
(Foucault 2002/1961, 1993/1974). På liknande vis vill jag se biståndsarbetet 
som ett sätt att i mänsklighetens namn reformera Rumänien. Men i mitt 
material framstod det moderna idealet om människan som en självständig, 
kritiskt reflekterande individ (Foucault 1992) som instabilt och motsägel-
sefullt. Honnörsord som demokrati, mänskliga rättigheter och medborgar-
skap som knöts till mänsklighet framställdes som samtidigt både självklart 
eftersträvansvärda, relativt lättåtkomliga (bara kunskapen om dem kunde 
förmedlas och tas emot) – och hotade. Vid sidan av en tro på gemensamt 
samhällsansvar, fanns en syn som istället betonade individens eget ansvar 
för sina problem och skyldighet att själv välja sitt liv. Här möttes, som jag 
ser det, moderna ideal med senmoderna. Ibland krockade de men påfal-
lande ofta kunde de samexistera. 23

�� När den moderna epoken börjar och slutar, och det modernas karaktär, är en när-
mast oöverskådlig diskussion. Sociologen Håkan Thörn definierar det moderna som 
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En skillnad mellan det moderna och det senmoderna som har visat 
sig viktig i mina analyser är den som sociologen Zygmunt Bauman har 
beskrivit som en övergång från en tro på en balanserad ekonomi till en tro 
på nödvändigheten av konstant tillväxt (Bauman 1997/1992:166 ff ).�4 I det 
moderna betonades samhällelig stabilitet och jämvikt och att uppfylla alla 
medborgares redan etablerade behov. Det goda samhället var ett samhälle 
där det individuella i hög grad sammanföll med det gemensammas intres-
sen. Övergången till det senmoderna tillståndet innebar att tron på statens/
samhällets möjlighet att verka för allas bästa försvagades. Marknaden fick 
mer makt och det gällde att skapa nya behov, och individens val hamnade 
i fokus. Denna stegvisa övergång från det som här kallas ”det moderna” till 
det som här kallas ”det senmoderna” gäller för både de postsocialistiska och 
de kapitalistiska länderna (Bauman 1997/1992:168).��

Det postsocialistiska Rumänien ska anpassas till vad man med den poli-
tiska filosofen Nancy Fraser kan se som ”den moderna liberala politiska 
teorins ram” (Fraser 2003). Att förändra Rumänien framställs inte som ett 
politiskt arbete, utan som en fråga om att lära rumänerna förment objek-
tiva, neutrala och universella värden såsom mänskliga rättigheter, demo-
krati och frihet. För det nya Rumänien krävs en ny människa, och det 
är alltså en individ med en inneboende kärna av ett jag som avses. Det 
är en modern, liberal och humanistisk syn på individen som kommer till 
uttryck här, inom vilken varje individ är innehavare av okränkbara rättighe-
ter (Sawicki 1991:22). I min studie problematiserar jag denna människosyn. 
Jag ser den som en socialt och kulturellt konstituerad�� människosyn som 

en historisk epok (”den moderna epoken”), en erfarenhetsform (”modernitet”) och 
en förändringsprocess under den moderna epoken med kapitalism, rationalisering, 
globalisering och industrialisering som centrala aspekter (”modernisering”) (Thörn 
1997:35). Thörn delar in det moderna i tre perioder: ”den tidigt moderna” i 1500-talets 
Europa, ”det moderna genombrottets period” med symbolisk start med den franska 
revolutionen 1789 och inkluderande tiden efter 1945 och, slutligen, den period som vi 
nu befinner oss i som han försiktigt benämner ”den postmoderna” (Thörn 1997:41). 
Den postmoderna perioden kan sägas ha sin symboliska början i händelserna i Europa 
1989–1991 med de socialistiska staternas fall. Jag har valt att använda begreppet sen-
modern för att i än högre grad än Thörn själv betona att denna period bör ses som en 
fortsättning på det moderna projektet snarare än ett brott med detsamma (Giddens 
1996/1990, Lindqvist 2001:14).

��	 Bauman använder beteckningen postmodern där jag föredrar senmodern. 
��	 För en vidare diskussion om de socialistiska ländernas modernitet, se kap. 3. 
��	 För säkerhets skull vill jag poängtera att jag ser alla uppfattningar om människan som 

kulturellt och socialt konstituerade. Jag har valt att i huvudsak använda mig av ordet 
konstitution istället för konstruktion för att markera att jag inte ser mig som ”radi-
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dessutom är hegemonisk i det sammanhang där min studie utspelar sig. I 
enlighet med de politiska filosoferna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
vill jag visa hur denna människa skapades och omskapades i biståndspro-
jektets vardagliga arbete, som en del i ett (sen)modernt projekt (Laclau 
& Mouffe 2001/1985:116). En sådan förståelse förkastar inte humanistiska 
värderingar som sådana, utan belyser snarare deras ömtålighet och faran 
för att de förvanskas och reserveras för privilegierade grupper (Laclau & 
Mouffe 2001/1985:116). 

Det är ändå på sin plats att fråga sig om denna, i Foucaults anda, rela-
tivisering av det liberala och humanistiska projektet innebär att det också 
förkastas (Fraser 2003:41 ff.). Jag väljer att tolka Foucaults kritik av den 
västerländska humanismen så att han sätter det normativa inom parentes 
när det gäller alla politiska normer – inte bara den liberala (Fraser 2003:42). 
Det innebär en insikt om alltings kontingens. Ingenting måste vara på ett 
speciellt sätt, men det finns anledningar till att det är på ett speciellt sätt. 
Genom att förstå hur ojämlika förhållanden uppstår kan man förändra dem. 
Det innebär inte ett förkastande av hela det liberal-humanistiska projektet, 
utan en problematisering. Problemet är inte de värden – frihet och jämlik-
het – som konstituerar de liberala demokratierna idag, menar Laclau och 
Mouffe, utan de maktrelationer som definierar och begränsar användningen 
av dessa värden (Laclau & Mouffe 2001/1985:xv). Det är följaktligen dessa 
maktrelationer som är i fokus i denna avhandling. Själva insisterar Laclau 
och Mouffe på att dessa värden finns – om än socialt och kulturellt konsti-
tuerade och situerade – och detta insisterande är ett sätt att omskapa och 
omdefiniera dem. Foucault undviker att utveckla några utopier i enlighet 
med sin syn på makten som oundvikligt närvarande överallt. Det betyder 
inte att han menade att ”anything goes”. Tvärtom, skriver Sawicki; Foucault 
förespråkade en ”pluralism in which nothing goes” (Sawicki 1991:48). Det 
som ser ut som förändringar till det bättre kan få oönskade konsekvenser, 
menade Foucault. Allting är inte nödvändigtvis dåligt, men allt kan vara 
farligt (Foucault 2000/1994:256). Det innebär att även det humanistiska 

kalkonstruktivist” (Carlsson 2000:22). Filosofen Judith Butler argumenterar ihärdigt 
mot dem som menar att en poststrukturalistisk subjektssyn skulle innebära relativis-
tisk nihilism och poängterar att en syn på subjektet som decentrerat inte förnekar att 
subjektet existerar – men det existerar konstituerat som effekter av makt (t ex Butler 
1995). Butler använder både konstituera och konstruera när hon skriver om genus och 
subjekt, men jag håller mig för enkelhetens skull till konstituera. Genom att använda 
mig av ordet konstituera vill jag också betona att jag inte ser det som att subjekten 
konstruerar olika kategorier, utan snarare att det är subjektens handlingar (och även 
tal är handlingar) som konstituerar mänsklighet och andra fenomen. 
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projektet – som bistånd kan sägas vara ett uttryck för – gör sina exklude-
ringar. Biståndsarbetet kan, trots alla sina goda ambitioner, få oönskade och 
ibland motsatta effekter. 

Hur ska man då se på så kallade universella värden? Enligt Ernesto 
Laclau bör det universella ses som en tom form. Det universella kan aldrig 
fastställas. Alla konkreta innehåll kan kritiseras för att bara vara partikulära 
värden, som har uppnått hegemoni. Men kategorin ”det universella” kan 
inte förkastas, eftersom det är genom den kollektiv kan kräva och diskutera 
rättigheter ( Jørgensen 2002:191). Om partikularism vore den enda giltiga 
principen på vilken olika gruppers rättigheter kunde åberopas, skulle även 
antisociala gruppers rättigheter behöva erkännas (Laclau 1996:26).�� Åbe-
ropande av universella principer behövs således när olika gruppers intressen 
krockar. Men insikten om det universellas kontingenta karaktär tillåter en 
analys av hur det som för tillfället ses som universellt – hegemonin – har 
blivit det och fortfarande blir till, genom strider om vad det universella 
ska vara och hur det ska uttryckas. Ett synliggörande av det universellas 
kontingenta karaktär leder till en problematisering och en politisering av 
vad till exempel ”mänsklighet”, ”mänskliga rättigheter” eller ”demokrati” ska 
betyda och hur de ska fungera. Men det innebär inte ett förkastande av 
dessa rättigheter, utan en strävan efter att fler individer och grupper ska få 
tillgång till dem. 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Här förklarar jag hur några begrepp – subjekt, diskurs, makt och hegemoni 
– har fungerat som utgångspunkter för min analys. I den löpande avhand-
lingstexten tillkommer andra teoretiska resonemang i direkt anslutning till 

��	 Som exempel på sådana grupper kan nämnas högerextrema grupper som åberopar 
den ”ariska rasens” överlägsenhet. Det ibland formulerade idealet om ett harmo-
niskt samhälle där grupper, definierade just genom sin olikhet och inte genom sina 
olika intressen, levde sida vid sida, döljer att alla relationer är maktrelationer. Olikhet 
konstitueras oftast genom exkludering. Ett döljande av maktaspekten sanktionerar 
system såsom apartheid, där endast skillnad/olikhet i sig uppmärksammas, medan 
maktaspekten som olikheterna baserar sig på ignoreras. Det är när det handlar om 
att hävda rättigheter som principen om universella värden behövs – utan den går det 
inte för till exempel en etnisk minoritet att kräva rösträtt, tillgång till bra skolor, vård, 
och så vidare. Det går inte att överbrygga glappet mellan det partikulära och det uni-
versella. De existerar beroende av varandra. Partikulära gruppers krav på rättigheter 
kan svårligen framföras på något annat sätt än inom ramen för en idé om universella 
rättigheter och principer, menar Laclau (Laclau 1996:28). 
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analyserna som i stor utsträckning förhåller sig till de begrepp jag presen-
terar här. 

Subjekt och diskurs
Som jag varit inne på ovan, problematiserar jag i denna avhandling den 
moderna, liberala och humanistiska uppfattningen om individen. Filoso-
fen Jana Sawicki ställer både den ”liberala individen” (”the liberal’s state of 
nature”), som utmärks av sina rättigheter, och den av marixismen definierade 
människotypen (”Marx’s species being”), som utmärks av identifikationen 
med autentiska, mänskliga intressen mot en poststrukturalistisk uppfatt-
ning om individen, där subjektet ses som decentrerat (Sawicki 1991:22). En 
övergripande teoretisk utgångspunkt i min studie är således en syn på sub-
jektet som med Sawicki kan kallas poststrukturalistisk (Sawicki 1991, t ex 
s. 7, se äv. Sarup 1993/1988:1 ff.). Subjektet är inte något givet, som vi utgår 
ifrån när vi skapar verkligheten, utan konstitueras av olika praktiker. Sub-
jektet formas alltid i relation till omvärlden. Foucault betraktade subjektet 
som ”verkningar av det grundläggande sambandet mellan makt och kun-
skap” (Foucault 1993/1974:38). En sådan subjektssyn reser frågor som: vilka 
subjekt erkänns, och vilka subjekt är inte möjliga? Vilka villkor bestämmer 
vilka subjekt som är möjliga vid en viss tid och plats? Dessa frågor har varit 
viktiga för mig under arbetet med att analysera min empiri. 

Vidare innebär denna subjektssyn insikten att subjekt alltid skapas genom 
exklusion, genom att vissa subjekt underkänns. Jag ser subjekt som politiska 
i meningen att de hela tiden skapas i maktrelationer (Butler 1995:36 och s. 
47). I mina analyser har jag också tagit hjälp av Laclau och Mouffes diskus-
sioner om subjekt som subjektspositioner i en ”diskursiv struktur” (Laclau 
& Mouffe 2001/1985:114 ff.). I avhandlingen kommer begreppen subjekt och 
subjektsposition att användas synonymt. De olika subjekten kan inta olika 
positioner i olika situationer. Beroende på vilken position en individ kan 
inta, kan hon också agera på vissa sätt, medan andra sätt utesluts. Laclau 
och Mouffe menar också att subjektet alltid är i grunden överdeterminerat 
– vi är alla innehavare av flera positioner och ofta kommer dessa i konflikt 
med varandra. När subjektspositioner inte befinner sig i synlig konflikt med 
andra positioner, är de resultatet av att en bestämd diskurs har uppnått 
hegemoni och framstår som den objektivt sanna. Jag har utifrån en sådan 
subjektssyn tänkt på min studie som en undersökning av vad ett typiskt 
biståndsprojekt i Europa idag, med ett rikt land som givare och ett fattigt 
land som mottagare, möjliggör för subjekt inom ramen för det hegemo-
niska projektet att förmänskliga Rumänien och rumänerna. 



24

Jag ansluter mig till en definition av diskurs som ”hela den praktik som 
frambringar en viss typ av yttranden” (Foucault 1993/1971:57, översättarens 
noter). Jag har dock inte haft som kunskapsmål att avtäcka och analysera 
innehållet i olika diskurser i denna avhandling. Snarare har mina analyser 
skett utifrån den poststrukturalistiska synen på diskurs där ingen distinktion 
mellan diskursiva eller icke-diskursiva praktiker görs. Tal och språk ser jag, 
liksom handlingar, som sociala praktiker (Laclau & Mouffe 2001/1985:107). 
De frågor som har väglett mig när jag har sökt analysera min empiri utifrån 
dessa teoretiska utgångspunkter är: Vad görs i den givna situationen? Vilka 
föreställningar – om vad – villkorar handlingarna och talet? Från vilka posi-
tioner agerar informanterna och jag själv? 

Makt och hegemoni
En utgångspunkt när jag inledde mitt fältarbete var att studera maktför-
hållanden mellan biståndsgivare och biståndstagare. Jag delar Foucaults 
syn på makten som något som utövas (snarare än innehas), som produk-
tiv och alltid genererande motmakt. Maktrelationer uppstår där det finns 
konflikter. Maktförhållandena har en strängt relationell karaktär och 
lika viktigt som att studera makten är att studera motståndet (Foucault 
2002/1976a:102–107). Makten finns överallt, ”inte därför att den omsluter 
allt, utan därför att den kommer överallt ifrån” (Foucault 2002/1976a:103). 
När jag har försökt förstå biståndsprojektets relationer, har jag utgått från 
en foucaultsk syn på makten. Jag har också utgått från att olika diskurser 
slåss om tolkningsföreträdet – om att etableras som hegemoni. Subjekten 
ser jag som positionerade inom olika diskurser, och deras positioner beror 
alltid på situationen – var, när, och med vem de talar. På så sätt kan jag ana-
lysera både de maktrelationer av dominans och underordning som rådde 
på fältet och de handlingsmöjligheter och förändringsmöjligheter som de i 
allmänhet underordnade rumänerna också hade. 

Men lika viktigt är att begreppet hegemoni är ett redskap för mig för att 
förstå hur alla subjekt på mitt fält, både rumäner och svenskar, bidrog till 
att upprätta rådande ordning. Motståndet mot hegemonin var varken orga-
niserat eller uttalat på det fält där jag gjorde min studie. Även de under-
ordnade hade som mål att upprätthålla ordningen, trots att det kanske på 
längre sikt skulle missgynna dem. Hegemoni var filosofen Antonio Gram-
scis begrepp för att beteckna kulturell dominans och han använde begrep-
pet för att synliggöra statens dolda, men likväl tvingande, makt över folket 
(Gramsci 1967). Han visade hur hegemonin får de underordnade klasserna 
att tro på principer och handla på olika sätt som inte är i deras egna intres-
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sen (Munns & Rajan 1995:97). I denna avhandling följer jag denna defini-
tion av begreppet hegemoni: 

Hegemoni kan bäst förstås som organisationen av samtycke – proces-
serna genom vilka underordnade former av medvetanden konstrueras 
utan att våld eller tvång behöver tillgripas. (Barrett 1998/1991:54, min 
övers., se äv. Jørgensen & Phillips 2000:39.)��

För att förstå hur ojämlikheter uppstår, räcker det således inte att förklara de 
härskande klassernas maktposition utifrån deras ekonomiska dominans, eller 
hur dominans upprätthålls genom våld och tvång. Lika viktigt är att stu-
dera det meningsskapande som sker genom språket, vårt sätt att uttrycka oss, 
som ett redskap för att naturalisera maktförhållandena (Gramsci 1967:52 ff.). 
Gramsci synliggjorde att en avgörande anledning till att maktrelationerna 
mellan de dominerande och de underordnade upprätthålls är de underordna-
des ansträngningar att anpassa sig till de dominerande klasserna.�� Hegemo-
nibegreppet har fungerat som en nyckel till att analysera hur rådande ordning 
skapas och omskapas i biståndsarbetet – trots ambitioner att förändra den. 

Jag vill här också, med litteraturteoretikern Raymond Williams, upp-
märksamma skillnaden mellan ideologi och hegemoni. Där ideologi i sin 
marxistiska betydelse står för det falska medvetandet, står hegemoni för 
ideologi plus allting annat, inklusive dominans och underordning, det sunda 
förnuftet och de enkla erfarenheterna. Det är ”hela den genomlevda sociala 
processen som något praktiskt organiserat genom specifika och dominanta 
betydelser och värderingar” (Williams 1980:91). Hegemonibegreppet möj-
liggör, menar Williams, analyser av komplexiteten i relationer av dominans 
och underlydnad. Centralt är alltså: betoningen av det kulturella som inte 
enbart ”överbyggnad” utan som grundläggande skapare av sociala relationer, 
avskaffandet av tron på det sanna kontra det falska medvetandet, fokuse-

��	 ”Hegemony is best understood as the organisation of consent – the processes through 
which subordinated forms of consciousness are constructed without recourse to vio-
lence or coercion.” (Barrett 1998/1991:54)

��	 Ett citat från Gramsci angående detta: ”En bonde som flyttar till staden anpassar 
sig till det urbana sättet att tala genom stadsmiljöns inflytande. På landet försöker 
folk imitera det urbana sättet att tala; de subalterna klasserna försöker att tala som 
de dominerande klasserna och de intellektuella, osv.”. (Gramsci 2001/2000:280, min 
övers.) (”A peasant who moves to the city ends up conforming to urban speech 
through the pressure of the city environment. In the country, people try to imitate 
urban speech; the subaltern classes try to speak like the dominant classes and the 
intellectuals, etc.” (Gramsci 2001/2000:280)) 
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ringen på organisering av samtycke som centralt för upprätthållandet av 
rådande ordning, men också möjligheten till förändring: 

De specifika funktionerna hos ’det hegemoniska’, ’det dominerande’ 
måste alltid understrykas, men inte så att det antyder någon totalitet 
a priori. Den intressantaste och svåraste delen av varje kulturanalys 
i komplexa samhällen är den som söker omfatta det hegemoniska i 
dess aktiva och formativa men också omvandlande processer. (Wil-
liams 1980:95–96)

Laclau och Mouffe använder hegemonibegreppet för att förklara hur en spe-
cifik partikularism gör anspråk på universalitet (Laclau & Mouffe 2001/1985:
xiii). Det finns inte några neutrala, universella värden såsom exempelvis 
”demokrati”. Sådana värden kan istället sägas vara ”hegemoniskt universella” 
eller ”politiskt universella”, vilket innebär att de har blivit dominerande i 
strid med andra värden. Hegemonier uppstår alltid i en kamp mellan olika 
diskurser. Jag vill i min analys framhäva det politiska i det till synes naturliga 
och givna. Varje samhälle är uttryck för maktrelationer och resultat av hege-
moniska rörelser. Hegemonin kan alltid utmanas (se äv. Fraser 1997). 

En ambition med den här studien är att visa hur politiken förpassas till 
det fördolda när Rumänien ska reformeras. Istället för att uppnå ett gott 
samhälle genom politiskt arbete, ska reformerna ske genom att väst lär ut 
”gemensamma”, ”universella” och ”grundläggande” normer och värderingar. 
Jag vill alltså – med hjälp av hegemonibegreppet – visa att den konsensus 
som visas upp vad gäller hur Rumänien ska utvecklas, kan dölja ett i själva 
verket konfliktfyllt fält. 

Forskningssammanhang 
Man kan dela in de forskningssammanhang som jag har förhållit mig till i 
tre grupper: etnologisk forskning med intresse för poststrukturalistisk teo-
ribildning och/eller vård, socialt arbete eller barn, etnologisk och antropolo-
gisk forskning med inriktning på Östeuropa (framför allt Rumänien), och 
slutligen forskning om bistånd och antropologiska perspektiv på mänskliga 
rättigheter. 

I den första gruppen placerar jag etnologisk forskning som utgår från 
Michel Foucualts teoribyggen, queerteori, feministisk forskning och/eller 
postkolonial teoribildning. Så ser jag min avhandling som skriven i samma 
tradition som Birgitta Svenssons avhandling om tattarna (Svensson 1993) 
och Per-Markku Ristilammis avhandling om Rosengård (Ristilammi 1994). 
Dessa båda avhandlingar visar också upp ett intresse för sociala frågor som 
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är lätt för mig att identifiera mig med. Vidare har jag inspirerats av Bo 
Nilssons avhandling om maskulinitet i och med att hans studie analyse-
rar kön utifrån Judith Butlers teorier (Nilsson 1999), liksom Anna Sofia 
Lundgrens avhandling om kropp och kön i en högstadieklass i svenska 
skolan (Lundgren 2000). Även en antropologisk avhandling bör nämnas i 
sammanhanget, Fanny Ambjörnssons I en klass för sig (Ambjörnsson 2004). 
Motsägelser och motståndsstrategier är centrala i dessa studier samtidigt 
som de betonar hur villkorat människors handlingsutrymme också är. 

Vad gäller frågan om synlighet och synliggörande i biståndet och det 
därmed förbundna förmänskligandet, har min studie en del gemensamt 
med Ingeborg Svenssons pågående avhandlingsarbete om begravningar i 
spåren av AIDS (se Svensson 2005). Liksom jag själv intresserar sig Svens-
son för vilka liv som i olika sammanhang är möjliga att sörja, och vilka liv 
som därmed räknas som riktigt mänskliga. Lundaetnologen Pia Lundahls 
bok Lesbisk identitet (Lundahl 1998) och hennes avhandling om synen på 
kvinnors intimitet (Lundahl 2001) är också exempel på etnologi bedriven 
utifrån queerteoretiskt perspektiv som jag har inspirerats av. I synnerhet 
har Lundahls analyser av hur hennes informanter skapar sitt autentiska jag 
varit användbara för min del. Etnicitet och kön är i fokus i Åsa Anders-
sons avhandling Inte samma lika (Andersson 2003). Andersson har en mer 
uttalad postkolonial teoretisk utgångspunkt än tidigare nämnda studier, 
och jag har även inspirerats av hennes diskussioner om reflexivitet. Även 
Anna Lundstedts avhandling om textilprojekt för kvinnor med invandrar-
bakgrund är ett exempel på etnologisk forskning där ett postkolonialt teo-
retiskt perspektiv kombineras med en diskursteoretisk ansats (Lundstedt 
2005). Hennes reflexivitetsdiskussion tar upp viktiga frågor, men jag har 
antagit en annan ståndpunkt än vad hon gör, vilket jag återkommer till 
i metoddiskussionen. Flera av ovan nämnda avhandlingar analyserar flera 
variabler såsom kön, sexualitet, klass och etnicitet och denna ”intersektio-
nella” ambition delar jag i min studie.	�0

�0	 Jag har dock valt att i denna avhandling avstå ifrån att använda mig av intersektio-
nalitetsbegreppet i min analys. Begreppets användbarhet har diskuterats bland annat 
i Kvinnovetenskaplig Tidskrift (Lykke 2003 & 2005, de los Reyes et al. 2003, Carbin 
& Tornhill 2004). Liksom Carbin & Tornhill menar jag att begreppet tenderar att 
fungera som en tom markör och riskerar att reduceras till en brasklapp medan forsk-
ningen fortsätter som vanligt (Carbin & Tornhill 2004). Dessutom tycker jag det 
är svårt, trots goda ambitioner, att inte använda begreppet additativt, dvs att kön, 
etnicitet, klass, sexualitet etc analyseras som separata och avgränsade strukturer. För 
en diskussion om intersektionalitetsbegreppets användbarhet i studiet av postsocialis-
tiska samhällen, se Lindelöf (2006). 
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Den etnologiska avhandling som mest uttryckligen har studerat socialt 
arbete kan sägas vara Karin Salomonssons Fattigdomens besvärjelser (Salo-
monsson 1998). Med sina analyser av kulturella konstruktioner i socialt 
arbete har den varit en inspirationskälla. Även i sin ambition att göra en 
balanserad framställning och ”detronisera” både berättelsen om den svenska 
välfärdsstaten som framgångssaga och som förtryckande kontrollapparat, 
har Salomonssons bok varit en förebild. Finnur Magnússon har skrivit 
boken Janusansiktet som är en etnologisk studie av långvården, med fokus 
på vardaglig praxis och kopplingar till mer allmänna kulturella omvand-
lingar i det ”nutida samhället” (Magnusson 1996). Detta angreppssätt 
känner jag igen från mitt eget sätt att arbeta.�� Också Lars-Eric Jönssons 
avhandling om svensk sinnessjukvård i ett historiskt perspektiv vill visa på 
kopplingen mellan vården (eller i hans fall kanske rättare medicinen) och 
samhället ( Jönsson 1998). Michel Foucaults teorier har stor plats i denna 
studie liksom i min. Mer direkt utbyte har jag haft av Magnus Öhlanders 
avhandling om demensvård i gruppboende, till vilken jag har kunnat dra 
flera paralleller till mitt eget material (Öhlander 1999/1996). Vidare har 
Ann Runfors avhandling om hur barn med invandrarbakgrund skapas som 
just invandrarbarn varit av stor betydelse när jag har sökt analysera de prak-
tiker jag har observerat i biståndsarbetets vardag i termer av ”utveckling”, 
normalitet och avvikelse (Runfors 2003). Även Helena Hörnfeldts pågå-
ende avhandlingsarbete om konstruktioner av det ”normala barnet” inom 
svensk barnhälsovård har flera beröringspunkter med mitt eget arbete, såväl 
teoretiskt som empiriskt (se Hörnfeldt 2005). 

I både den första och andra gruppen återfinns Karin S. Lindelöfs avhand-
ling om unga kvinnor i Polen och deras könsskapande i det postkommunis-
tiska samhället (Lindelöf 2006). Lindelöf utgår från poststrukturalistiska 
perspektiv, och i hennes avhandling finns flera tematiska beröringspunk-
ter med min studie, såsom exempelvis informanternas förhållningssätt till 
väst och idén om utveckling som finns inbäddad i transitionsbegreppet 
som länge har fått beteckna tiden efter 1989 års omvälvningar i Östeuropa. 
En mångvetenskaplig antologi om lettisk nationell identitet med bidrag 
utarbetade i samma anda utkom 2003 med Mats Lindqvist som redaktör 
(Lindqvist 2003a). Även här tas temat med relationen mellan öst och väst 
upp för diskussion. Särskilt Mats Lindqvists bidrag om den folkloristiska 
rörelsens roll i återuppbyggnaden av en nationell identiet i Lettland har 

��	 Magnússon har även redigerat (eller medredigerat) två antologier som befinner sig 
i gränslandet mellan disciplinerna etnologi och socialt arbete (Magnússon 2002, 
Magnússon & Plantin 2004). 
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haft betydelse för mitt eget tänkande om den ”socialistiska människan” 
kontra den nya människan i en senmodern – eller postmodern? – värld 
(Lindqvist 2003b, se äv. Lindqvist 2001). I ett internationellt sammanhang 
har jag framför allt haft glädje av den amerikanska antropologen Katherine 
Verderys arbeten om Rumänien. Verdery har studerat och analyserat för-
hållandena i Rumänien både under socialisttiden och under senare tid. En 
viktig källa är hennes bok om rumänsk nationalism (Verdery 1995/1991) och 
en artikel om genus och nationen i rumänsk kontext (Verdery 1994). Vidare 
har hon tillsammans med sociologen Michael Burawoy redigerat antolo-
gin Uncertain Transition, vars inledning har tillhandahållit metodisk såväl 
som teoretisk inspiration för etnografisk forskning av det postsocialistiska 
Europa (Burawoy & Verdery 1999). Sociologen Gail Kligmans antropolo-
giskt färgade bok om befolknings- och reproduktionspolitiken i Rumänien 
under Nicolae Ceausescu har varit ett viktigt referensverk (Kligman 1998). 

Trots min uttalade ambition att styra fokus bort från biståndsorganisa-
tionen och biståndet i sig kan min studie positioneras inom det som brukar 
kallas ”anthropology of development”. Denna forskningsinriktning bör 
skiljas från så kallad ”development anthropology”. Den förra inriktningen 
har traditionellt fokuserat mer än den sistnämnda på de aktörer som i min 
studie kallas ”givare”, medan den sistnämnda inriktningen mer har fokuse-
rat på målgruppen för utvecklingsbistånd, i min studie ”mottagarna” (Grillo 
1997, se äv. Grammig 2001:12 ff ). Medan anthropology of development 
intresserar sig för hur bistånd sker i utvecklingens, framstegets och huma-
nismens namn och således fokuserar maktrelationer mellan givare och mot-
tagare, är development anthropology mer inriktad på att studera resultat 
av biståndsinsatser och söka förbättra biståndets metoder. I development 
anthropology ifrågasätts inte grunden för biståndsinsatserna utan syftet är 
att undersöka hur det kan utvecklas (Grammig 2001:1). Därför har denna 
typ av forskning kritiserats för att bidra till reproducerandet av en konven-
tionell och eurocentrisk syn på utveckling (Escobar 1991).	�� 

De två studier jag framför allt har använt mig av när det gäller just bistånd 
som forskningsobjekt, är dels en avhandling av Maria Eriksson Baaz fram-

��	 Uppdelningen i dessa två inriktningar har dock ifrågasatts eftersom en sådan diko-
tomi riskerar leda till att ett ömsesidigt utbyte mellan teoretiker och praktiker går om 
intet (Gardner & Lewis 1996:50, Long 1992). Jag menar att många studier dessutom 
befinner sig i båda traditionerna samtidigt, exempelvis antologin Ethnographies of 
Aid (Gould & Marcussen 2004) och avhandlingen Demanding Values (Arvidson 
2003). Författarna till dessa verk granskar biståndsverksamhet kritiskt, men gör det 
inte sällan utifrån kausala förklaringsmodeller där vissa praktiker i mitt tycke lite 
förnenklat ses som orsaker till problem respektive framgångar i biståndet. 
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lagd på institutionen för freds- och utvecklingsforskning på Göteborgs 
universitet (Baaz 2002, se äv. Baaz 2001), dels en antropologisk studie av 
bistånd skriven av forskarna Emma Crewe och Elisabeth Harrison (Crewe 
& Harrison 2000/1998). I dessa studier behandlas både postkolonial teo-
ribildning och genusaspekter på bistånd på ett sätt som har möjliggjort 
både empiriska jämförelser och teoretisk inspiration. En dekonstruktion 
av exempelvis utvecklingsbegreppet är central, samtidigt som det kritiska 
perspektivet är nyanserat och konstruktivt. Även ett diskussionspapper 
om svensk biståndspolicy, skriven av antropologen Gudrun Dahl har varit 
viktig inspiration (Dahl 2001). När det gäller forskning om mänskliga rät-
tigheter har framför allt två antologier med antropologiskt perspektiv varit 
mig behjälpliga: Human Rights, Culture & Context (Wilson 1997) och 
Human Rights in Global Perspective (Wilson & Mitchell 2003). 

Metod och material
Min insamling av material pågick i ungefär ett års tid. Inom ramen för 
denna tidsperiod tillbringade jag totalt fem månader i Rumänien, varav 
drygt fyra månader var koncentrerade till fältstudier i biståndsprojektet. 
Fältstudierna bestod av observation och intervjuer. Biståndsprojektet, som 
jag beskrev inledningsvis, var alltså mitt huvudsakliga fält. De huvudsak-
liga informanterna var Hjälpas lokalt anställda i Rumänien, framför allt 
de som arbetade som barnskötare, lärare, lärarassistenter, socialarbetare och 
sjukgymnaster – sammanlagt ett tjugotal personer. Även den svenska plats-
chefen i Rumänien och hennes svenska chef, stationerad på huvudkontoret 
i Sverige men ofta på besök i projektet, var viktiga informanter. 

I Sverige bestod min materialinsamling av en genomgång av material på 
Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm, observation och intervjuer. Redan 
före och efter detta år av insamling höll jag ögonen öppna för att samla på 
mig mer material av olika typer. Det har bland annat rört sig om tidnings-
artiklar, TV-program, besök på en konstutställning och andra kulturella 
evenemang om Rumänien. 

Deltagande och medföljande observation
Den observation som jag utförde i biståndsprojektet gick ut på att jag 
ömsom både deltog i, och observerade, verksamheten, ömsom att jag 
följde med informanterna. Jag bedrev således både deltagande observation 
(Öhlander 1999) och medföljande observation (Ehn & Löfgren 1996:119, 
jfr äv. Lundgren 2000:12). Jag tog fasta på en syn på fältarbetet som både 
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systematiskt och intuitivt och försökte förhålla mig ”pragmatiskt systema-
tisk” (Kaijser 1999:27). Jag bestämde mig i ett tidigt skede att avgränsa mig 
genom att välja ut delar av verksamheten som jag skulle följa mer noggrant 
än andra. Anledningen till det var att det kändes övermäktigt att omfamna 
hela den omfattande verksamheten. Istället för att försöka göra en så kor-
rekt beskrivning som möjligt av verksamhetens alla delar gick jag in för att 
få en fördjupad förståelse av vissa delar istället. Så småningom fick jag en 
överblick över projektets alla delprojekt, och jag träffade snart nog alla som 
på ett eller annat vis var involverade i Hjälpas verksamhet. Dessutom fick 
jag kontakter med inhemska NGOs utanför Hjälpa, och fick tillfälle att 
göra några jämförelser. 

Jag fokuserade min deltagande observation till tre ganska nystartade 
integrerade skolklasser. Jag deltog i arbetet på så vis att jag satt med och 
hjälpte barnen med det mesta. Även om jag hade velat hade det nog inte 
gått att bara sitta och observera arbetet i klasserna. Jag drogs in i arbetet 
direkt då vi trängde oss in i bilen på väg till skolan med minst ett barn var i 
knät. Men det vore också fel att säga att jag deltog i arbetet på samma sätt 
eller på samma villkor som lärarna och deras assistenter. De arbetade uti-
från en medveten metodik som jag inte kände till från början och som jag 
som en del av min observation bad dem beskriva och förklara. Själv deltog 
jag snarast så gott jag kunde, både av intresse och för att det som sagt hade 
varit svårt att undvika. 

Två av skolklasserna var integrerade i en skola i den stadsdel där Hjälpa 
samarbetade med den lokala socialtjänsten. Även denna verksamhet kunde 
jag följa på nära håll, då som medföljande observatör. Jag följde med på 
hembesök som socialsekreterarna gjorde för att träffa presumtiva eller aktu-
ella klienter. Jag gjorde även medföljande observation i ett delprojekt för 
ett tjugofemtal äldre bostadslösa personer som städade en park en gång i 
veckan i utbyte mot mediciner och mat. I närheten av både socialtjänsten 
och skolan låg Hjälpas sjukgymnastikcenter dit föräldrar kunde komma 
med barn med funktionshinder för rehabilitering. Dit kunde jag komma 
och gå lite som jag ville – personalen hade ingenting emot att jag kom 
dit för att äta medhavd lunch till exempel, eller på en kopp kaffe. Jag fick 
ibland vara med när någon av dem hade en patient. Där träffade jag också 
några föräldrar som jag kunde intervjua om hur det var att ha ett barn med 
funktionshinder. 

Min observation, deltagande eller medföljande, var således av lite olika 
karaktär. Jag varvade intensiva perioder av fokuserad deltagande observation 
i skolklasserna med perioder där jag följde min spontana lust och intuition, 
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och tog dagen som den kom. Jag upptäckte att det fungerade bra att ”bara 
dyka upp” och fråga till exempel en socialsekreterare om jag fick följa med 
på ett hembesök, eller om det fanns tid för en intervju som vi hade kommit 
överens om att göra. Det fungerade bättre än att avtala tid i förväg. Det 
fanns för det mesta någonting jag kunde hjälpa till med, alltifrån att packa 
matpaket till att frankera kuvert för ett utskick till Hjälpas ”faddrar” i Sve-
rige. Annars fanns det oftast någon som hade tid för en pratstund. Ibland 
följde jag med hem till ett av gruppboendena och blev bjuden på middag 
där. Det hände också att jag följde med en lokalt anställd hem efter jobbet, 
eller träffade någon av dem på ledig tid under helgen. Jag deltog i utflykter 
med barnen från Hjälpas gruppboenden, hembesök hos ett av barnens för-
äldrar och studiebesök på exempelvis ett statligt barnhem och ett sjukhus. 
Vid ett tillfälle tilldelades jag uppgiften att hjälpa två besökare – båda ide-
ellt arbetande Hjälpamedlemmar från Sverige – att ta sig runt i projektens 
olika delar. De behövde hjälp med tolkning (svenska–engelska/franska) och 
med de allmänna transporterna. Jag åtog mig denna uppgift. Dels fick jag 
tillfälle att ”göra nytta”, dels fick jag tillfälle att observera mötet mellan 
dessa två ”Hjälpa-svenskar” och ”Hjälpa-rumänerna” och deras klienter. 

En annan sorts observation som jag utförde var när jag satt med på möten 
av olika slag. Jag var nästan alltid med på ”måndagsmötena” då en person 
från varje delprojekt rapporterade om den senaste veckans händelser, och 
arbetet planerades. Här uppstod ofta livliga diskussioner om alltifrån sköt-
seln av barnen till lönefrågan. Mötena hölls både på rumänska och engelska 
och ibland deltog jag på så vis att jag förtydligade om det uppstod något 
missförstånd eller språkförbistring. Det hände att jag blev tillfrågad om 
vad jag tyckte i en fråga eftersom jag ofta hade en överblick över vad som 
hände i projektets alla delar. Andra sorters möten som jag var med på var 
när Hjälpa träffade sina rumänska samarbetspartners i skolan, socialtjäns-
ten eller hos borgmästaren. Då satt jag mest med passivt och antecknade, 
men det hände även här att jag hjälpte till att reda ut vissa missförstånd som 
kunde uppstå när det gällde vem som sagt eller gjort vad eller något sådant. 
Jag var även med vid några tillfällen när den lokalt anställda personalen 
hade möten utan de svenska cheferna. Då diskuterades arbetsmetoder, 
utrustning och organiseringen av arbetet. Här inbjöds jag att fungera som 
ett bollplank. Informanterna ville gärna höra mina synpunkter. Jag påpe-
kade hela tiden att jag inte var någon expert, men de menade att det var 
bra att ha någon utomstående som kunde se på verksamheten med fräscha 
ögon. Jag gick därför med på att vara just bollplank och såg det som ett bra 
sätt att förstå hur informanterna tänkte. Att informanterna, trots vetskapen 
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om mina bristande kunskaper, ville ha mig med säger något om hur de 
uppfattade mig – en auktoritet trots allt, kanske både i egenskap av fors-
kare och svensk/västerlänning. En positionering som jag i denna situation 
ställde upp på genom att godta erbjudandet om att bli diskussionspartner, 
samtidigt som det var en vilja att ta deras arbete på allvar. 

Den observation jag genomförde i Sverige bestod av deltagande i en 
studiecirkel om Hjälpa, observation vid en två dagar lång intern utbildning 
för volontärer och, slutligen, en läxhjälpsaktivitet som Hjälpa anordnade i 
Stockholm. Även här var jag ömsom deltagande observatör, ömsom med-
följande observatör eftersom jag var aktiv deltagare på exempelvis studiecir-
keln som hade träffar upprepade gånger under en period. Detsamma gällde 
läxhjälpen – jag hjälpte då ungdomar med läxor precis som Hjälpas volon-
tär gjorde. Samtidigt försökte jag få en överblick över själva verksamheten, 
vilka som deltog, vad de gjorde och så vidare. Jag gick runt och ställde 
frågor och pratade med folk. På volontärutbildningen var jag en observatör 
– ”forskaren” – som också identifierades som sådan av deltagarna på utbild-
ningen. 

Skriva fältanteckningar analytiskt
Jag skrev fältdagbok under min tid i fält. För varje dag under min tid i 
Rumänien finns något skrivet och från varje fältobservation i Sverige finns 
en fältanteckning. Alltifrån en kort notering till långa beskrivningar. Jag 
hade alltid med mig ett skrivblock och antecknade ofta öppet under dagens 
lopp. Ibland när jag upplevde det som opassande, som till exempel när jag 
fick sitta med under behandlingar på sjukgymnastikcentret, stoppade jag 
undan anteckningsblocket och skrev ner något viktigt i efterhand. Dessa 
anteckningar var främst av noterande karaktär, men från möten var de ofta 
mycket utförliga, jag antecknade vem som sa vad och försökte återge det 
mesta så likt som möjligt. På kvällarna renskrev jag dessa noterande anteck-
ningar, och detta ”renskrivande” innebar att jag gjorde preliminära analyser 
direkt. Som Barbro Klein har påpekat är det vanskligt att tala om orda-
granna utskrifter av intervjuer. Det visar sig ofta att olika talspråksfenomen 
redigeras bort i så kallade ordagranna transkriberingar (Klein 1990). Ännu 
mer problematiskt är det väl att tala om ordagranna återgivningar av samtal 
i fältanteckningar men både vad det gäller intervjuutskrifter och utskrifter 
av fältanteckningar försökte jag skriva dem så likt informanternas utsa-
gor som möjligt. Det är återgivningar av vad informanter sagt, inspelade 
på band eller ej, där jag har eliminerat talspråksfenomen såsom ”onödiga” 
upprepningar eller alltför långa pauser men ändå försökt återge vad infor-
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manten sa med hennes egna ord. Jag håller med Klein om vikten av att vara 
medveten om sin forskningsmetodik, men jag har inte samma folkloristiska 
kunskapsmål som hon. Jag menar att mitt val av noggrannhetsgrad är till-
räcklig för mina syften (jfr Blehr 1994:76). 

Klein har vidare argumenterat övertygande för vikten av att medvetet 
utarbeta en metod för transkribering av intervjuer och för att transkribe-
ringen i sig är en del i det analytiska arbetet (Klein 1990). För min del var 
det mer aktuellt att reflektera över mitt sätt att skriva fältanteckningar. Det 
var uppenbart för mig att det var ett analytiskt arbete, och ett skapande 
av en berättelse, snarare än en objektiv beskrivning av vad jag hade varit 
med om under dagen (jfr Atkinson 1990). Det handlade alltså om initiala 
analyser, skissartade försök till att förstå vissa händelser och förlopp, som i 
sin tur ledde till att jag gjorde vissa val, blev mer selektiv och valde att för-
djupa vissa delar av min studie. Mitt analytiska skrivande började i samma 
stund som jag inledde mitt fältarbete och skrivandet av fältanteckningar, 
och fortlöpte under hela denna tid. En vanlig föreställning är att forskaren i 
ett första skede genom sina fältanteckningar skriver ner vad som pågår, och 
att hon i detta skede oreflekterat endast beskriver verkligheten. Först i ett 
andra steg börjar hon skriva, och då ses de nedtecknade fältnoteringarna 
som data som är underlag för den analytiska texten. Denna andra fas ses 
som mer självklart konstruerande än den första, men i själva verket inbegri-
per båda dessa faser ett skapande av ett narrativ (Atkinson 1990:61). 

Intervjuer
Jag gjorde 31 bandade intervjuer och tre intervjuer utan bandspelare. 19 av 
dessa intervjuer var med personer anställda på Hjälpa i Rumänien och såle-
des rumäner. De flesta talade engelska, en talade franska. Tre intervjuer 
gjordes med hjälp av en utomstående tolk som tolkade från svenska till 
rumänska och vice versa. En intervju gjordes där informantens dotter tol-
kade från engelska till rumänska och vice versa. En intervju var en gruppin-
tervju med skolpersonalen där vi talade engelska. Två i gruppen av fem per-
soner tyckte att det var svårt att tala engelska, även om de förstod det mesta. 
När de talade översattes det av de andra i gruppen om jag inte förstod vad 
de menade. De tre intervjuer som gjordes utan bandspelare var intervjuer 
med föräldrar som jag träffade på Hjälpas sjukgymnastikcenter. De fick 
– som alla andra informanter – frågan om de ville slippa bandspelare och 
tre av totalt fem svarade ja. I och med att det i den situation som rådde vid 
dessa intervjutillfällen var svårt för mig att förklara ingående varför jag ville 
göra intervjun tror jag att det kändes tryggast för dem som avböjde band-



35

inspelning att så göra. Det är också möjligt att dessa informanter kände sig 
mer utsatta än andra, eftersom jag intervjuade dem i egenskap av ”klien-
ter”. Jag skrev anteckningar under dessa intervjuer som jag sedan renskrev 
i efterhand. Sex intervjuer är gjorda med svenska medarbetare på Hjälpa 
både i Rumänien och i Sverige. Av dessa var de två viktigaste informanterna 
den platschef som var i tjänst när jag gjorde mitt fältarbete och den före 
detta platschefen. Den sistnämnda arbetade vid tiden för mitt fältarbete på 
Hjälpas huvudkontor i Sverige. Hon var chef över platschefen och gjorde 
regelbundna besök till projektet i Rumänien. Tre av intervjuerna är gjorda 
med utomstående experter av olika slag – en representant på UNICEF 
Rumänien, en expert på barnhälsovård och en chef på Forum Syd. Nio 
intervjuer är transkriberade så likt som möjligt.�� Övriga är transkriberade 
ömsom så likt som möjligt, ömsom sammanfattande. I de fall där citat ur 
intervjuerna har återgivits i avhandlingstexten har jag gått tillbaka till dem 
och lyssnat på dem flera gånger. 

Språket
Tre veckor viktes åt en sommarkurs i rumänska språket i Rumänien vilket, 
tillsammans med fortlöpande självstudier, gjorde att jag fick en viss läs- och 
hörförståelse. Däremot kom jag aldrig upp på en nivå då jag lärde mig att 
tala språket. Jag kommunicerade med mina informanter på engelska, och 
ibland franska. Min i och för sig mycket bristfälliga rumänska hjälpte mig 
att kommunicera hjälpligt – exempelvis under en bilfärd eller en kafferast 
– med de informanter som föredrog sitt modersmål. På möten talades det 
ofta både svenska, rumänska och engelska och några personer i personalen 
fick agera tolkar. Ibland fick jag själv rycka in och tolka när en svensk chef 
inte visste hur hon skulle uttrycka sig, eller om något missförstånd upp-
stod.

Den engelska eller franska jag och mina informanter talade med 
varandra kan ses som gemensamma internationella språk, som förmodligen 
var ganska olika den engelska eller franska som talas av dem som har språ-
ken som modersmål (jfr Knudsen & Wilken 1997/1993:23–24). Jag ser det 
som att engelskan eller franskan blev våra gemensamma språkliga mötes-
platser. Kanske var det så att tolkningsutrymmet för vad som sades i våra 

��	 Med det menar jag som sagt återgivningar av vad informanten sagt där jag har elimi-
nerat vissa talspråksfenomen såsom ”onödiga” upprepningar, alltför långa pauser osv. 
men ändå återgivit vad informanten sa med hennes egna ord. Jag har skrivit saker 
som (lång paus) eller (skratt) eller (stor suck) när det har varit märkbara fenomen i 
samtalet. Annars har kortare pauser markerats med tre punkter. 
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samtal blev större för båda parter, i och med att orden som vi satte på saker 
och ting fick gå igenom två led – från svenska till engelska och vice versa 
och från rumänska till engelska och vice versa. Den aspekt som jag tror 
mest påverkat min studie är dock att jag i avhandlingstexten, utifrån mina 
sammanställningar av materialet – intervjuutskrifter och fältanteckningar 
– har översatt mina informanters utsagor till svenska. Det innebär att deras 
utsagor är redigerade i kanske ovanligt hög grad. De har både översatts 
och korrigerats grammatiskt. Att låta dem stå kvar i form av ”ordagranna” 
utskrifter där vår gemensamma engelska/franska framstod som undermålig 
skulle både riskera att göra texten oläsbar och att befästa negativa stereoty-
per om rumänerna (jfr Ehn & Arnstberg 1980:12–13). 

Översättningen är, som etnologen Katarzyna Wolanik Boström påpekar 
i sin avhandling, ”en av flera möjliga tolkningar”, där översättaren fungerar 
som medlare mellan ”två språksystem, två kulturer, två sätt att tala och ge 
mening åt världen” (Boström 2005:31). Dessutom gör läsaren sina egna tolk-
ningar av texten, vilket ytterligare kan förskjuta betydelsen. Trots insikten 
om dessa problematiker, har jag givetvis strävat efter att göra så adekvata 
översättningar som möjligt av mina informanters utsagor. Ett privilegium 
som forskaren har jämfört med andra som arbetar med översättningar är att 
hon hela tiden kan kommentera informanternas utsagor och delge läsarna 
sina analyser av det sagda, ibland även informanternas ordval (jfr Boström 
2005:32). 

Gruppintervjun har jag låtit en rumänskspråkig person gå igenom. Hon 
har fyllt i luckor och översatt allt det som sägs på rumänska – även det som 
informanterna själva översatte direkt till mig i själva intervjusituationen. På 
så vis har jag kunnat göra en intressant läsning även av det som inte över-
sattes till mig eller av omskrivningar som gjordes när informanterna snabbt 
översatte till mig i intervjusituationen. Detsamma gäller en av intervju-
erna som jag gjorde med tolk. Trots att tolken var mycket kompetent blev 
det intressant att göra en omlyssning tillsammans med en rumänskspråkig 
person. 

Jag har också tagit fasta på en poststrukturalistisk syn på språket som 
inte främst eller enbart en spegling av verkligheten utan som skapare av 
verkligheten ( Jørgensen & Phillips 2000:15 ff ). Jag menar att trots att jag 
kommunicerade med mina informanter på språk som inte var våra moders-
mål och att det inte var självklart att vi menade samma sak eller att vi för-
stod varandra helt och fullt, skulle man kunna hävda samma problematik i 
kommunikationen mellan personer med samma modersmål. I enlighet med 
denna syn på språk är inte det som individerna ”innerst inne” vill uttrycka 
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som är det intressanta, utan vad som går att säga. Vilka ideal, åsikter, normer 
och värderingar är gångbara i den studerade kontexten? är frågan. 

Ljud- och bildarkivet
På Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm gick jag igenom 26 nyhets-
sändningar och reportage som visats på Sveriges Television under perioden 
1990–2001. Det är Rapport, Aktuellt och programmet 8 Dagar som domi-
nerar i materialet. Framför allt var jag intresserad av att titta närmare på 
rapporteringen från början av 1990-talet. När det socialistiska styret föll och 
situationen på landets barnhem uppdagades intensifierades rapporteringen 
från Rumänien. När rapporteringen om själva händelserna kring maktskif-
tet avtog, blev rapporteringen om barnhemmen och den utbredda HIV-
epidemin bland barn den allt annat överskuggande. Men rapporteringen 
om barnens situation handlade till ungefär lika stor del om svenskarnas 
hjälpinsatser som om barnen. En del av materialet utgörs av Radiohjälpens 
egna reportage från projekt runtom i Rumänien dit pengar samlats in. Jag 
har också tittat på en så kallad ”hjälpgala”, som sändes i SVT i början av 
år 2000 där Rumäniens barnhemsbarn var en målgrupp för de insamlade 
pengarna. Därför gav detta material en god bild av både tal om, och prak-
tiker förbundna med, barnhemsbarnen. Jag skrev anteckningar utifrån alla 
dessa TV-program, och 24 av dessa skrev jag av ordagrant allt som sades. I 
marginalen av dessa avskrifter skrev jag vilka bilder som visades. 

Reflexivitet och forskningsetik; hur känslor struktureras
Jag har med min forskning velat nyansera bilden av Rumänien som jag 
upplevt som förenklad och negativ såsom den förmedlas via TV, radio 
och tidningar. Dessutom verkade det som viktigt att forska om Rumänien 
överhuvudtaget eftersom det framstod som ett relativt osynligt land i det 
offentliga samtalet, i varje fall i Sverige. Som många har påpekat, är det 
av yttersta vikt även för forskare att reflektera över hur de representerar 
”den andre” (Clifford & Marcus 1986, Dahl 1993, de los Reyes & Mulinari 
2005:127, Ehn & Klein 1999/1994). Implicit i mina frågeställningar, teore-
tiska utgångspunkter, metodval och skrivsätt har funnits en ambition att 
undvika att skapa eller återskapa stereotypa representationer av mina infor-
manter, men också av Rumänien och rumänerna i stort. 

Man kan också säga att jag, med antropologen Gudrun Dahls ord, har 
haft ett ”maktkritiskt uppdrag” (Dahl 1993:20 ff.) som innebar att jag såg 
den svenska organisationen Hjälpa och dess medarbetare som generellt sett 
överordnade sina rumänska motparter. Just denna maktrelation var både 
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en utgångspunkt för studien och föremål för analys i sig själv. Utifrån ett 
maktkritiskt uppdrag är det de som antas ha makten som ska problema-
tiseras istället för, som traditionellt, den underordnade, marginaliserade 
eller på andra sätt ”problemtiska” gruppen. Så valde exempelvis etnologen 
Anna Lundstedt i sin avhandling om textilprojekt för ”invandrarkvinnor” 
att studera projektens initiativtagare istället för att följa dess deltagare. Den 
huvudsakliga anledningen till detta var att hon ville fokusera på att ”ana-
lysera diskurser, dekonstruera begrepp och studera initativtagarna” (Lund-
stedt 2005:47). Hon är medveten om att detta innebar en risk att repro-
ducera underordningen av de så kallade invandrarkvinnorna både genom 
osynliggörande och genom att de essentialiseras som outtalade ”andra”. 
Hon menar ändå att initiativtagarna i och med sin överordnade ställning 
inom textilprojekten är mer relevanta att studera (Lundstedt 2005:78). Det 
kan jämföras med Maria Eriksson Baaz avhandling om biståndsarbetare 
i Tanzania (Baaz 2002). Hon valde att främst studera den givande parten 
i biståndsverksamheter med argumentet att det var svårt för henne som 
europé och vit att undvika att förknippas med biståndsorganisationerna av 
lokalbefolkningen (Baaz 2002:39–41). Hon menar också att forskares ambi-
tioner att studera lokala och marginaliserade grupper ofta leder till förenk-
lade förklaringsmodeller där de lokala grupperna situeras utanför diskurser 
om rådande världsordning, som om de inte själva ingick i de maktordningar 
som hela tiden skapas och omskapas (Baaz 2002:39–41). 

Själv bestämde jag mig dock redan från början att inte alltför hårt foku-
sera på den ”svenska” delen av mitt fält. Jag hade tidigare skrivit en utred-
ning om så kallade tjejprojekt och då lämnat ”tjejerna” själva därhän för att 
istället kritiskt granska de som ledde projekten och den politik som låg till 
grund för projektens utförande (Börjeson 1998). Det hade lämnat mig otill-
fredsställd eftersom jag inte hade haft möjlighet att följa upp granskningen 
av tjejprojektens ”ideologier” med att studera hur tjejerna själva upplevde, 
tolkade och förstod projekten och hur projekten formade deras identiteter, 
självbilder och liv. Snarare än att göra mig till talesman för tjejerna ville jag 
se hur de aktivt förhöll sig till villkoren för att vara ung och kvinna, och jag 
såg tjejprojekten som en del av dessa villkor. Dessutom tyckte jag att det 
var att göra det för enkelt för sig att som utanförstående forskare kritisera 
dem som ofta utifrån en god vilja sökte göra något för så kallade utsatta 
grupper. 

När jag så tog mig an detta avhandlingsämne, valde jag redan från början 
att fokusera på relationen mellan parterna i biståndet istället för att fokusera 
på antingen givarna eller mottagarna. Som jag redan har varit inne på var 
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det dessutom svårt att enkelt dela in informanterna i antingen det ena eller 
det andra. Flertalet av mina rumänska informanter var både givare och mot-
tagare av bistånd. Dessutom hade jag för avsikt att fokusera på både möjlig-
heter och hinder för aktörerna på mitt fält, vare sig det gällde svenskar eller 
rumäner. Trots att jag menar att svenskarna generellt sett var överordnade 
rumänerna och att detta är centralt för förståelsen av relationerna på mitt 
fält, har jag alltså ansträngt mig för att se på svenskarnas agerande som lika 
villkorat som rumänernas. Och trots att jag således menar att rumänerna 
generellt sett är underordnade svenskarna, så har jag inte velat reprodu-
cera en bild av dem som alltid och enbart underordnade, eller fråntagna 
alla möjligheter att handla som självständiga subjekt. Jag har alltså tagit 
fasta på hur ekonomhistorikern Paulina de los Reyes och sociologen Diana 
Mulinari har beskrivit artikulerandet av en motberättelse som ”ett sätt att 
återerövra en förvägrad subjektivitet och rätten till problemformulering” 
(de los Reyes & Mulinari 2005:93). Det ledde också till att det blev möjligt 
att studera relationerna mellan rumänerna på fältet, som ibland dessutom 
formades av att det svenska – eller ibland det västerländska – fanns med 
som en allestädes närvarande norm att förhålla sig till. 

Jag har också förhållit mig till det faktum att jag själv ingår i samma 
maktstrukturer som mina informanter. Som svensk, och forskare, är jag 
överordnad – på ett allmänt plan – mina informanter, rumäner såväl som 
svenskar. Överordningen består som jag ser det framför allt i att min när-
varo på fältet resulterar i denna bok, som mina informanter har föga möj-
lighet att påverka innehållet i. Jag har följt de forskningsetiska principer 
som antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och 
de fyra allmänna huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Alla infor-
manter har anonymiserats och försetts med pseudonymer – trots att endast 
ett fåtal uttryckte en önskan om att bli anonymiserade. De som ville vara 
anonyma var klienter till Hjälpa i Rumänien. Ingen som själv arbetade på 
Hjälpa uttryckte en önskan om att bli anonymiserade. Även Hjälpa är en 
pseudonym. Många har invänt att dels är det lätt för dem som är insatta i 
biståndsvärlden att ändå se vilken organisation det är frågan om, dels att jag 
genom att anonymisera den förlorar möjligheten att på ett öppet sätt disku-
tera biståndsarbetets olika problem med de direkt berörda. Att jag ändå valt 
att anonymisera organisationen beror på att jag inte har velat göra en kritisk 
studie av en specifik organisation utan att visa på generella möjligheter och 
problematiker som kan uppstå i biståndsarbete. Dessutom, som jag har varit 
inne på, ser jag biståndsarbetet som en typisk situation i dagens Europa i 
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förändring, och det är så jag önskar att avhandlingen ska läsas. Ytterligare 
en viktig aspekt är att jag fokuserar villkoren för individernas handlande 
och uttalanden – inte individerna som enskilda personer. Jag är också noga 
med att hela tiden kontextualisera individernas beteenden och vara tydlig 
med att det är min tolkning av händelser och skeenden som här framläggs 
– inte informanternas (jfr Blehr 1994:79–80). 

På organisationen Hjälpa har man hela tiden varit medveten om mitt 
arbete, och på ett öppet och generöst sätt låtit mig ta del av deras arbete. 
Man har så att säga inte haft något att dölja, och jag har haft svårt att 
få gehör för mina forskningsetiska hänsyn. Det verkade inte så relevant 
i informanternas ögon. Trots det har jag alltså valt att anonymisera både 
informanterna och organisationen, för att så långt det är möjligt skydda 
individer från oförutsedda effekter. Jag har också varit noga med att inte 
missbruka förtroenden, och välja bort att skildra vissa händelser när jag har 
bedömt att eventuella negativa konsekvenser för de berörda väger tyngre 
än ”det förväntade kunskapstillskottet” (Vetenskapsrådet 2002:15). Att vissa 
personer som själva arbetar med bistånd lätt kommer att kunna identifiera 
vilken organisation det rör sig om är oundvikligt. Med tiden kommer det 
dock bli svårare, och de som inte själva är inne i biståndsvärlden kommer 
inte att kunna identifiera organisationen om de inte anstränger sig speci-
ellt. 

Hos Hjälpa fanns nog från början en vilja att få sitt arbete i Rumänien 
beskrivet och i viss mån utvärderat, något som jag snabbt försökte markera 
att jag inte var rätt person att göra. Här föreligger nu istället en kulturveten-
skaplig avhandling som säger sig vilja styra bort fokus från organisationen 
i sig. Jag har i mina analyser sökt visa på hur alla parter i biståndet tillsam-
mans skapar den situation som uppstår, både det som fungerar bra och det 
som fungerar mindre bra. 

Men som Gudrun Dahl har påpekat skapar metoden deltagande obser-
vation speciella svårigheter när det gäller samtyckeskravet (Dahl 1993:13). 
Det är nämligen svårt att förutsäga hur ett fältarbete kommer att utveckla 
sig, vilka som kommer att bli huvudinformanter och vilka personer som 
förekommer i fältanteckningarna på andra premisser. Själv hade jag alltså 
mycket god tillgång till mitt fält. Det var lätt att komma och gå som jag 
ville. De sekretessregler som jag hade varit tvungen att beakta i en svensk 
kontext när det gäller hembesök med socialtjänsten eller patientkontakter 
på sjukgymnastikcentret, var inte aktuella på mitt fält. Den hållning som 
jag intog var att hela tiden vara så tydlig jag kunde med vem jag var och vad 
jag hade för syfte med min närvaro och hur jag skulle hantera mitt material 
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efteråt. Det uppstod ibland diskussioner om vad en etnolog kunde studera 
i den kontext som biståndsprojektet utgjorde eftersom de flesta jag träffade 
hade en annan bild av vad etnologer gör. De tänkte mer på forskning om 
det gamla bondesamhällets traditioner. Då kunde jag ta tillfället i akt att 
förklara mer i detalj vad den etnologi som jag bedrev gick ut på. 

Dahl påpekar vidare att forskare är beroende av social välvilja, och i syn-
nerhet gäller detta kanske den fältarbetande etnologen eller antropologen. 
”Antropologens informanter talar med henne men också om henne” (Dahl 
1993:14). Alltför stora övertramp från antropologens sida kan leda till att 
det blir omöjligt att fortsätta arbeta och därför, menar Dahl, ligger själva 
medgivandet till forskningen inbakat i själva forskningsprocessen (Dahl 
1993:14). Jag var mån om att upprätthålla goda relationer i fält, för att det 
var nödvändigt för att kunna utföra mitt arbete. Jag lade mig också vinn om 
att visa mina informanter respekt, utifrån den mer politiska insikten om 
forskarens överordnade position. I synnerhet i relation till mina rumänska 
informanter var det viktigt att visa min medvetenhet om asymmetrin i rela-
tionen både mellan mig och dem, men också mellan dem och deras svenska 
chefer och mellan Rumänien och väst. Detta kunde jag göra framför allt 
i relation till mina huvudinformanter som jag träffade dagligen och ofta 
diskuterade frågor om det ”rumänska” kontra det ”svenska” eller ”västerländ-
ska” med. Eftersom dessa frågor var en del av mitt studium och kom upp i 
intervjuer, fanns de också med i våra samtal ”off the record”. 

I relation till mina informanter intog jag olika positioner, och mina 
forskningsetiska hänsyn har även gällt att ge akt på hur jag har identifierat 
informanterna, hur de har identifierat mig och vilka identifikationer som 
var tillgängliga för båda parter. Jag identifierade mig själv i enlighet med 
olika positioner, och jag identifierades av informanterna på ett flertal olika 
sätt (jfr Aitken & Burman 1999). Jag innehade inte en stabil identitet som 
exempelvis ”Agnes, den svenska forskaren”, utan var både en outsider och 
en insider i förhållande till å ena sidan Hjälpa, och å andra sidan personal-
gruppen vars ständiga följeslagare jag var under ett antal månader. Jag å min 
sida positionerade mina informanter på olika sätt i olika situationer. De var 
”rumäner”, ”i behov av hjälp” och ”underpriviligierade”. Men de var också 
”starka kvinnor”, ”likasinnade jämnåriga” och ”professionella personer”. 
Trots mina ansträngningar att skapa jämlika relationer med informanterna 
fanns det många tillfällen där jag identifierades som ”svensk” kort och gott, 
och som sådan priviligierad, eller där jag själv positionerade mig som sådan. 
Så skedde exempelvis i diskussioner om löner och livsstil. Det var självklart 
inte heller möjligt för mig att i varje situation ha kontroll över vad som 
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styrde vår samvaro. Därför har jag i mina analyser försökt att inbegripa min 
egen position när jag har upptäckt relevansen i det. 

Här synliggörs dock ytterligare en problematik. Det handlar om att även 
den som forskar om undertryckta och marginaliserade grupper ofta finner 
sig hänvisad till de överordnade grupperna inom dessa grupper eftersom 
de oftast är mest kommunikativa och anses mest kunniga (Dahl 1993:15). 
Det gäller delvis min egen studie. Mina huvudinformanter var utbildade 
barnsköterskor, socialarbetare och sjukgymnaster och kunde bra engelska. 
De som inte var lika lätta att kommunicera med, blev inte mina huvudin-
formanter, även om jag lade mig vinn om att följa även deras arbete, delta på 
deras möten och göra intervjuer med flera av dem med tolk. Jag har också 
varit mån om att skapa en balans i framställningen och har hämtat exem-
pel från många olika håll i min empiri för att låta så många som möjligt 
”komma till tals”. 

Känslor
En vanlig reaktion när jag under mina år som doktorand har besvarat 
frågan om vad jag forskar om, har varit en empatisk oro för min psykiska 
hälsa. Både före och efter min tid på fältet i Rumänien fick jag frågor om 
hur det kändes att åka dit eller vara där. Många kommentarer rörde också 
själva ämnesvalet, som många tolkade som att jag skulle studera barnhem 
och barnhemsbarn, istället för vardagslivet i ett biståndsprojekt. Trots att 
jag påpekade att jag inte skulle göra fältarbete på något statligt barnhem, 
verkade det som att många ändå såg framför sig hur jag skulle studera de 
barnhem som man sett reportage om på TV. Vid ett tidigt stadium i forsk-
ningsprocessen fick jag exempelvis rådet av en senior forskare att söka psy-
kologhjälp för att kunna hantera mötet med detta fält. 

Dessa reaktioner fick mig att fundera på varför mitt ämne antogs skapa 
starkare och mer speciella känslor än andra ämnen. Här fanns ett outtalat 
antagande om en grundläggande skillnad mellan oss här i Sverige och de 
där i Rumänien, tycktes det mig. Mina egna känslor innan jag for ut i fält var 
blandade. Jag hade aldrig varit i Rumänien och min bild av landet präglades 
liksom de flesta andras av TV-sändningarna om barnhemmen. Dessutom 
hade jag gjort intervjuer med erfarna medarbetare på Hjälpa, som i viss 
mån hade spätt på mina föreställningar om Rumänien som mörkt, smut-
sigt, kallt och lerigt.�4 Men där fanns också en kittlande nyfikenhet och en 

��	 Ja, lerigt. Jag hade fått se foton från Hjälpas habiliteringscenter och det visade för-
utom själva huset en mycket lerig väg. 
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stark känsla av att vilja åka dit och delta i arbetet. Vid ett tillfälle ringde jag 
till Hjälpas habiliteringscenter för att försöka få tag på en av socialsekrete-
rarna innan min avresa. Jag minns inte om jag fick tag på henne, men jag 
minns att jag njöt av att höra ljuden genom telefonluren – barn som stojade, 
hundar som skällde och röster som pratade. 

Hur bör dessa känslor tolkas och inbegripas i en reflexiv diskussion om 
min egen position som forskare i relation till mina informanter? Bo Nilsson 
har påpekat att de känslor som aktualiseras i forskningsprocessen kan fung-
era som ”reflexiva väckarklockor” (Nilsson 1999:225). Det handlar om att 
vara vaksam på sin egen intuition och ”hissa den reflexiva varningsflaggan” 
när någon händelse, text eller uttalande känns analytiskt användbart. Men 
det är viktigt att detta inte blir till en ensidig fokusering på forskaren själv, 
hennes psykologiska resa eller hennes möte med ”den Andre”. Som Åsa 
Andersson har uppmärksammat, riskerar en reflexiv text paradoxalt nog att 
återinskriva erfarenhetens priviligierade plats, och då i synnerhet forskarens 
erfarenhet framför andra (Andersson 2003:30). Därför är det viktigt att den 
reflexiva blicken inte stannar vid författarjaget, utan också ser dess histo-
riska och situationella förutsättningar. 

I sin diskursanalys av den ”reflexiva vändningen” inom humanvetenska-
perna är Marianne Winther Jørgensen inne på liknande tankegångar ( Jør-
gensen 2003).�� Hon konstaterar att det reflexiva projektet trots sina ambi-
tioner att upplösa den strikta uppdelningen mellan den aktiva, kunskapsbä-
rande forskaren å ena sidan, och den ignoranta och av strukturer bestämda 
informanten å den andra, ofta kvarstår i denna dikotomi. Ofta framstår 
forskaren själv som oberoende av de maktrelationer som utgör villkoren för 
både hennes egna och informanternas sociokulturella positioner (Winther 
Jørgensen 2003:78). Ett sätt att hantera detta är att så långt det är möjligt 
se sina egna val, reaktioner och känslor som diskursivt konstituerade och 
konstituerande. Men forskaren bör också praktisera sin medvetenhet om 
maktrelationen mellan henne själv och informanterna genom att så långt 
det är möjligt skapa en jämlik relation (Aitken & Burman 1999). 

För att reflektera över min forskningsprocess har jag fokuserat på mina 
känslors sociala och kulturella aspekter. Förutom att jag har velat se mina 
känslor som en del i ett större sammanhang av maktasymmetrier, har jag 
förhållit mig till de känslor jag upplevde att jag förväntades känna. I enlig-
het med Sara Ahmed ser jag känslor som relationella och performativa 

��	 Exempel på uttryck för denna reflexiva vändning inom antropologin och etnologin 
utgör Writing Culture (Clifford & Marcus 1986) och Från erfarenhet till text (Ehn & 
Klein 1999/1994). 
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(Ahmed 2004). De är varken enbart inneboende i kroppen (kopplade till 
en fast kärna av ett rationellt och självmedvetet jag) eller enbart strukturellt 
bestämda. Hur vi reagerar känslomässigt och instinktivt är socialt bestämt 
likaväl som det skapar nya möjliga förhållningssätt.��

Två känslor utmärkte sig under min tid i fält. Dels kände jag ett begär 
efter att se ”äkta misär”. Dels kände jag en stark drivkraft att överskrida 
detta begär, för att finna något annat, något obeträtt och oupptäckt. Dessa 
två både logiskt sammanhängande och motstridiga känslor tror jag var 
representativa för en person i min sociokulturella position. Samtidigt som 
jag kritiserade en i min mening för rumänienbesökare så vanlig ”socialpor-
nografisk” läggning och föreställningar om äkta lidande/fattigdom – som 
jag också uppriktigt såg hos mig själv – skapade jag ett alternativ som också 
det levde på känslan av äkthet. När jag hemvändande beskrev Rumänien 
var det ofta i termer av hur skönt det var att landet ”inte ännu hade blivit 
så turistifierat”. Jag vandrade fascinerat omkring i staden som sida vid 
sida inrymde nedslitna socialistiska bostadskvarter, fransk arkitektur från 
mellankrigstiden och oavslutade byggen; skelett som gapade tomma som 
monument över det drastiska systemskiftet tolv år tidigare. Med littera-

��	 Ahmed strävar efter att upphäva distinktionen mellan å ena sidan det psykologiska och 
å andra sidan det sociala, å ena sidan det individuella och å andra sidan det kollektiva. 
Känslor är, skriver hon, centrala i konstituerandet av psyket och det sociala som objekt, 
men psykets och det socialas ”objektivitet” är en effekt av maktrelationer snarare än en 
orsak till dem (Ahmed 2004:10). Jag har under arbetets gång frågat mig vad en känsla 
är för något, exempelvis till skillnad från en tanke. Jag följer här Raymond Williams 
som angående sitt begrepp ”känslostrukturer” skriver: ”Vi talar om karakteristiska ele-
ment som impulser, behärskning och ton, speciellt känsliga element i medvetande och 
förhållanden – inte känsla i motsats till tanke, utan tanken som känsla och känslan 
som tanke – ett praktiskt medvetande av ett närvarande slag, i en levande och sam-
verkande kontinuitet.” (Williams 1980:110). Känslor kan vara intressanta att studera i 
sig själva med ett etnologiskt eller antropologiskt kunskapsmål. Se till exempel antro-
pologen Fanny Ambjörnssons avhandling där begreppet känslostrukturer används för 
att analysera heterosexualitet bland unga kvinnor (Ambjörnsson 2004) eller etnologen 
Birgitta Svenssons användning av samma begrepp i en artikel om kulturarvs- och 
minnespolitik (Svensson 2005). Även etnologen Sverker Hyltén-Cavallius använder 
begreppet i sin avhandling om musik och pensionärskap (Hyltén-Cavallius 2005). 
Traditionellt har känslor inom kultur- och samhällsvetenskaperna dock ofta setts 
som naturliga, biologiska eller inneboende i våra psyken, utanförstående kulturen, och 
som objektiva, materiella ting. Visserligen kan de påverkas av kulturen, men framför 
allt har känslor setts som något inneboende som ligger till grund för vissa kulturella 
uttryck (Lutz & White 1986). Men känslor har också relevans när det gäller forskarens 
relation till det som hon studerar, och här har den reflexiva vändningen inom human-
vetenskaperna som sagt påverkat etnologin (se t ex Ehn & Klein 1999/1994). 
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turvetaren bel hooks har jag kommit att se de positiva (för min del snarast 
förälskade) känslor som jag kom att känna inför människorna och platsen 
som både ett resultat av min förmåga att behärska miljön, och min glädje 
över att i och med detta behärskande förändras som person, eller snarare 
förverkliga mig själv (hooks 1999/1992). 

Att mina känslor var performativa i meningen att de inte bara var kon-
stituerade i ett sociokulturellt sammanhang, utan också skapade detta sam-
manhang, visar följande utdrag ur fältanteckningarna: 

Tycker själv att det är förvånande med alla dessa olika intryck, att de växlar 
så snabbt och så ofta. Kommer ihåg att jag berättade för min handledare 
när jag hade varit här första gången att det såg ut som att det hade varit 
krig, att det var stora hål i gatorna. Sen när jag återvände blev intrycket 
ett helt annat. Kunde för mitt liv inte förstå var jag hade sett de här hålen 
på gatorna till exempel. Efter ytterligare en dag återvände känslan att den 
här stan är förfärlig, ser hemsk ut, utom i de rikare delarna av staden. 
”Sanningen” är väl att stan är varierad. Varför är det så svårt att hantera? 
Varför inte säga som det är? Det är som att mina förutfattade meningar 
om stan och landet [Rumänien, min anm.] inte tillåter att jag beskriver 
stan som den ”är”. Är då mina intryck falska? Är de inte i själva verket mer 
representativa för västerlänningar i allmänhet och därför mer sanna? 

Jag förhöll mig således hela tiden till olika diskurser om Rumänien och till 
bilden av den imperialistiske västerlänningen när jag befann mig där, och 
mina känslor var motstridiga och instabila. Jag uttryckte själv olika etable-
rade uppfattningar om landet – och om min egen position som västerlän-
ning på forskningsresa – som både reproducerade stereotyper och, i nästa 
andetag, försökte avliva desamma. 

Disposition
I nästa kapitel beskriver och analyserar jag hur barnhemmen i Rumänien 
”upptäcktes” av journalister och biståndsarbetare från väst. Jag tar upp part-
nerskapsdiskursen som dominerar inom biståndsvärlden, i Sverige såväl 
som internationellt. Bistånd i Rumänien beskrivs kortfattat och slutligen 
tar jag också upp befolkningspolitiken under socialisttiden i Ceausescus 
Rumänien, för att ge läsaren en bild av varför barnhemmen överhuvudtaget 
existerade. I kapitel tre, ”Barnen”, beskriver och analyserar jag arbetet med 
barnen inom ramen för det biståndsprojekt jag studerat närmare. Synliggö-
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rande är ett viktigt tema här. I kapitel fyra, ”Personalen”, är det som namnet 
antyder personalen som är i fokus och hur även de konstituerades – och 
konstituerade sig själva – som människor genom sitt arbete med barnen. 
Relationerna mellan den svenska arbetsgivaren och den lokalt anställda 
rumänska personalen analyseras ur olika synvinklar. Bland annat problema-
tiserar jag personalens möjligheter att göra sin röst hörd i förhållande till 
arbetsgivaren. I kapitel fem, ”Rumäner – och andra rumäner”, fördjupar jag 
analysen av relationerna mellan aktörerna i biståndets vardag. Jag tar upp 
konflikter inom personalgruppen och den lokalt anställda personalens sätt 
att distansera sig från ”andra rumäner”. Här analyserar jag också talet om de 
mänskliga rättigheterna som ett tecken på ”språkets kris”. Rättigheter och 
skyldigheter som en del i förmänskligandet av rumänerna lyfts också fram. 
I kapitel sex, ”Villkorad hjälp”, ser jag den hjälp som förmedlades under 
begreppet bistånd som ett gåvoutbyte. Jag analyserar vem som fick ge vad 
till vem och när eller hur. Vissa gåvor karakteriserades som mutor och jag 
försöker visa hur detta gick till. Jag visar också hur presumtiva mottagare av 
hjälp delades upp i ”värdiga” respektive ”ovärdiga klienter”. Kapitlet avslutas 
med en analys av de två grundläggande mänskligheter som kom fram i mitt 
material – den ”bara människan” och den ”politiska medborgaren”. Kapitel 
sju, slutligen, är en avslutande diskussion. 
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Kapitel 2. Upptäckten av barnhemmen

Genom ett reportage från den amerikanska TV-kanalen ABC, som visades 
på Sveriges Televisions nyhetsmagasin 8 Dagar, fick svenskarna hösten 1990 
ordentlig kännedom om barnhemsbarnen i Rumänien. Reportaget fick stor 
genomslagskraft och skapade en utbredd vilja att hjälpa de utsatta. Detta 
reportage och liknande visades även i Rumänien och i många andra länder. 
Här vill jag visa hur dessa reportage dels själva präglades av, men framfö-
rallt hur de bidrog till att skapa bilden av ”barnhemsproblemet”. Här blir 
gränser för hur detta fenomen kan förstås och beskrivas, och vilka praktiker 
som förbinds med dessa förståelser, tydliga. Här frammanades bilden av det 
rumänska som inte enbart underutvecklat och förmodernt, utan även som 
omänskligt. Mina informanters sätt att beskriva barnhemsproblematiken 
hade mycket gemensamt med hur det framställdes i detta reportage. Syftet 
med denna koppling är alltså inte att visa något enkelt ”orsakssamband” 
mellan TV-reportagets framställning å ena sidan och mina informanters 
tal och handlingar å den andra. Istället vill jag visa att biståndsarbetets var-
dagliga utformning är en del av samma diskurs som det offentliga talet om 
barnhemsbarnen, och de därmed förenade praktikerna. 

Programmet inleddes på detta sätt.��

StUdIo.
Erik Arnér (EA): Godkväll. Det är ett ytterst skakande och djupt upp-
rörande reportage vi ska visa ikväll. Ett reportage från Rumänien av 
det amerikanska TV-bolaget ABC. Det handlar om barn. Tusentals 
och åter tusentals barnhemsbarn. De finns på institutioner över hela 

��	 Speaker-rösten (TJ) återges i kursiverat. Jag beskriver bilderna i reportaget i versaler. 
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landet. De tvingas leva under förhållanden som trotsar allt människo-
värde och humanitet. Man vill inte tro att det är sant. Men det är sant. 
Och det kan vara på sin plats med en varning till känsliga tittare. 
reportaget börjar .  eN amerIk aNSk reporter , 
tom jarr Iel (t j),  abc ,  pr atar.  det är te Xtat tIll 
Sv eNSk a. 
k amer aN vaNdr ar l äNgS eN r ad barN Som har 
r ak ade hUv UdeN mot v It SteNvägg bakom et t högt 
bord.  t Ill SISt StaNNar k amer aN där t j  SIt ter 
brev Id barNeN. 
TJ: Vid tre års ålder sorteras barnen på Rumäniens barnhem in i två klas-
ser. De produktiva – friska och normala – utbildas på statsägda barnhem. 
Barnhemmen är långt ifrån perfekta men barnen får mat och käder. Staten 
har nu hand om 65.000 föräldralösa barn. Det här är de lyckligt lottade. 
Resten kasseras och sänds till medeltida anstalter som den här. Magasin för 
”de efterblivna och hopplösa fallen”. Sköterskan säger att båda de här barnen 
kommer att dö. 

Genom programledarens inledning förstod tittaren direkt att det vi skulle 
få se var exempel på osedvanliga grymheter – ”som trotsar allt människo-
värde och humanitet” – definitivt bortom gränsen för vad som kunde upp-
fattas som mänskligt. Själva reportaget inleddes också med bilder från en 
anstalt som beskrevs som ”medeltida”. På så vis placerades barnhemmen 
symboliskt långt från den kontext där vi själva befann oss, det moderna 
väst. Samtidigt tycks det som att bildernas chockverkan förstärktes av just 
det faktum att de kom från ett land i det samtida Europa. Bilderna återkom 
gång på gång i reportaget, som här, där Ion Berindei (IB) från ”Stiftelsen 
Fria Rumänien” (Free Romania Foundation) beskrev en anstalt: 

TJ: För att få hjälp utifrån använde Ion en videokamera och dokumente-
rade förhållandena inne på anstalterna. På ett ställe bevittnade han den 
värsta grymhet�� när det var baddags.
TJ: Hur hade barnen det där?
IB: Det var fasansfullt för dem. För man slog dem för att få dem att gå 
in i badrummet. Barnen gallskrek medan de föstes in i badrummet. 
TJ: Missförhållanden, filmade med en videokamera bekräftade ögonvitt-
nesrapporterna från internationella biståndsarbetare. 

��	 Det ord som översattes till ”grymhet” var ”inhumanity” (=omänsklighet). 
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t j :S  röSt ackompaNjer aS av bIlder på maSSor av barN 
I  Sp jälSäNgar av järN.  barN Som gömmer SIg UNder 
täcket,  bl Ir Sl agNa av SköterSkor I  v Ita rock ar , 
barN Som Spr INger NakNa,  gr åter ,  Skr Iker ,  UNga 
Fl Ickor Spr INger NakNa. 

När det amerikanska TV-teamet kom liknade det en erövring. Reportern 
(TJ) och hans resesällskap (IB) tog saken i egna händer och forcerade de 
för omvärlden stängda barnhemmen. De beträdde så att säga okänd mark. 
Det förstärkte intrycket att Rumänien och rumänerna måste räddas från sig 
själva. Räddarna var västerlänningar eller rumäner sedan länge bosatta i väst. 

TJ: Vi bestämde oss för att undersöka saken. Vi for till Rumänien, åkte över 
hela landet, över 240 mil på sex dagar för att ta reda på hur många barn 
som fångats i den här mardrömmen. (– – –) Säkerhetssystemet på nästa 
ställe påstods vara så strängt att ingen hade varit där inne. 
IB: Det lär vara rena helvetet. (TJ: What have you heard about this 
place? IB: It’s a hell of a place.��)
Flygpl aN på l aNdNINgSbaNa.  t j  och Ib Står Fr amFör 
eNa v INgeN och StUder ar eN k arta. 
TJ: Anstalten vid Sighetu Marmatiei låg innanför ett taggtrådsstängsel 
med en lastport och en vakt. Ion lurade vakten att låsa upp och vi stormade 
in. Trots allt vi hade sett var vi inte förberedda på det vi fick se. Unga 
flickor med rakade huvuden hölls i en jättebur som om de vore djur. Skri-
kande halvnakna, plaskande i urin och träck. Vi beordrades att ge oss av. 
bIlder Fr åN by N,  taggtr åd,  aNStalt (v Itgr å betoNg-
byggNad).  bIlder När de Stor mar IN med k amer aN. 
Fl Ickor med r ak ade hUv UdeN Skr Iker ,  är NakNa 
eller halv NakNa,  I  bUr eller rUm med StäNgSel . 

Situationen på anstalterna förklarades bland annat med bristen på kom-
petens och resurser. En amerikansk läkare, Dr Barbara Bascom (BB), var 
med i reportaget och chockades över bristen på resurser, och sa: ”De saknar 
sjukhus, labb, röntgen – det som krävs för diagnos.” (You can’t treat child-
ren without a diagnosis!40) Hon pekade också på att barnen hade fått lug-
nande mediciner som egentligen var till för vuxna och alldeles för starka för 

��	 Detta meningsutbyte var inte översatt till svenska i programmet. 
�0	 Denna sista mening är inte översatt i programmet. 
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barn. Den verkliga bristen var enligt henne således att Rumänien saknade 
kompetens i medicin och psykiatri. När den dåvarande socialministern i 
Rumänien, Catalin Zamfir (CF), ställdes mot väggen i reportaget fick han 
också säga detta: ”Ingen i Rumänien önskar att det här ska hända igen. Vi 
behöver läkare, psykologer, sociologer… men problemet är att vi måste ge 
dessa personer praktik – och det kommer att bli vändpunkten.” 

Dr Bascom och Ion Berindei var experterna i reportaget: 

TJ: Dessa barn – liksom tusentals andra – har fått fel diagnos. Andra är 
övergivna zigenarbarn. 
BB: 80–90 procent var normala eller kunde bli normala då de föddes. 
IB: De kom hit som normala men livet här på anstalten har gjort dem 
onormala – och de kan inte längre skiljas från barnen med neurolo-
giska problem. 
et t FemtoNtal barN med r ak ade hUv UdeN,  Smal a , 
SmUtSIga ,  Står I  grUpp.  k amer aN ”Följer med” Ner I 
k äll areN. 
TJ: Vi är på väg ner till källarvåningen. De mest hopplösa fallen får till-
bringa sina sista veckor i källaren. Barnen försummas helt av den outbil-
dade personalen. På frågan vad som var fel med den här pojken fick vi en 
axelryckning till svar. Benet är böjt på grund av ett benbrott som aldrig 
blev åtgärdat. Döende barn, det ena fallet mer orimligt än det andra. 
barN I  SäNgar Som Ser Ut Som at t de håller på at t 
dö.  NärbIlder på barN Som Ser Ut Som at t de håller 
på at t dö. 
TJ: Han här tycks särskilt uppröra er?
BB: Ja, det är skandal. Dödsdömd på grund av anemi!
TJ: Anemi är väl rätt lätt att behandla?
BB: Javisst, för det mesta är det lätt att bota med rätt behandling.

Rumäniens system för att dela upp befolkningen i normalt–onormalt, eller 
för att diagnosticera olika ”fel”, kritiserades således starkt i reportaget. De 
rumänska uppdelningarna och kategoriseringarna var i våra ögon helt fel-
aktiga, ofullständiga, ologiska och obegripliga. ”Normala” och ”onormala” 
barn hade enligt de intervjuade blandats ihop, och de som från början var 
”normala” hade nu blivit ”onormala”. TV-teamet ”upptäckte” till exempel 
vid ett tillfälle i reportaget att en pojke som klassats som ”efterbliven på 
grund av talsvårigheter” i själva verket var ”tvåspråkig”. 

Ytterligare ett tema var att rumänerna själva inte brydde sig om barnen 
på anstalterna. Detta förvånade reportageteamet och togs upp, med tydlig 
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referens till nazismens koncentrationsläger, som ytterligare en tänkbar för-
klaring till att förhållandena på anstalterna hade kunnat kvarstå: 

TJ: De begravs här i anonyma gravar en bit från kyrkogården. Statens 
slutgiltiga lösning! På en anstalt dog 40 procent av barnen i fjol av infek-
tionssjukdomar och vanvård. Folk har konstigt nog inte krävt att reger-
ingen gör något åt krisen. 
bIlder på järNkorS I  högt gr äS.  det bl åSer .  daN 
creteScU (dc),  geNer alINSpektör För SärSkolor , 
INterv jUaS: 
DC: Barnen är som krigsfångar, bortglömda nu när kriget är över. 
TJ: Dan Cretescu, generalinspektör för särskolorna i Rumänien. 
DC: Tyvärr har allmänhetens inställning till handikappade inte för-
ändrats. 
TJ: Vi upptäckte hur allmänhetens likgiltighet drabbar de här barnen. Dag 
tre. Jordbruksstaden Ghimes, ett typiskt samhälle där familjerna har friska, 
normala barn. Varje dag (on the mainroad 4�) passerar de det gula stenhuset 
men ingen går nånsin in eller frågar om de kan hjälpa till. Isoleringen är 
förödande för barnen inne på anstalten. 
bIlder på eN rUmäNSk by,  mäNNISkor ,  v UXNa,  barN, 
gaml a,  ler IN I  k amer aN.  bIld på gUlt SteNhUS.  två 
barN Som Står v Id tr aSIgt FöNSter och tIt tar Ut. 

Frågan om rumänernas passivitet återkom i det studiosamtal som följde på 
reportaget när det visades i svensk TV. Samtalet fördes mellan program-
ledaren Erik Arnér (EA), Anders Ekbom (AE) från Röda Korset och 
Thomas Hammarberg (TH) från Rädda Barnen. EA ställde frågan hur 
detta var möjligt ”i Europa, just nu”, och indikerade därmed återigen hur 
otidsenliga och malplacerade dessa rumänska barnhem var. På så vis gjordes 
Rumänien till avvikare inom ramen för det normativa Europa. Samtidigt 
gjordes Rumäniens problem till våra problem i och med detta poängte-
rande av plats (här) och tid (nu). Samtalet fortsatte:

EA: Nu jämför man det här med koncentrationsläger, dödsläger, Hit-
lertid, man talar om den slutgiltiga lösningen?
AE: Man kan se det här som en konsekvens av den politik som 
Ceausescu har fört men som också bildar en sorts tradition i Rumänien. 
Att inte ta ansvar för andra. Det är en struktur som är sönderslagen. 

��	 Ej översatt i programmet. 
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Utifrån detta resonemang framstod Rumänien och dess befolkning som 
ansvarslösa och likgiltiga. Orsaken till problemen placerades alltså i vad 
man skulle kunna kalla den ”rumänska mentaliteten”, som i sin tur antogs 
springa ur det system som Ceausescus diktatur skapade. Diktaturens system 
ansågs ha internaliserats av den rumänska befolkningen och gjort dem lik-
giltiga för de grymheter som barnhemmen visade upp. Samtidigt under-
förstås därmed återigen något annat, nämligen att rumänerna egentligen 
är som vi. Den förkastliga mentaliteten har kommit utifrån, från samhälls-
systemet – kommunismen. Detta var en vanlig förklaringsmodell även hos 
mina informanter. 

Förhållandena på barnhemmen tolkades i motsatsparet mänskligt–
omänskligt. Både i talet om barnhemmen och genom de bilder som visades 
framställdes förhållandena på anstalterna som omänskliga. Det omänskliga 
beskrevs bland annat som att barnen behandlades som djur, eller att perso-
nalen blivit som djur. En rumänsk föreståndare intervjuades: 

TJ: Den nye föreståndaren varskoddes om vår ankomst. Ser han något fel 
med att föra in ungdomarna som om de vore djur?
barN Som badaS hårdhäNt av vårdare I  det Svarta 
vat tNet I  badk aret.  dr coNStaNtIN coSma,  Före-
StåNdare på barNhemmet tUIcaNI moreNI INter-
v jUaS.  tal ar på rUmäNSk a,  Ib  tolk ar. 
IB: Han säger att inom patologin är det ett välkänt faktum att folk 
som arbetar på såna här ställen blir själva som djur. 

Det ofattbara i anstalternas grymhet sammanfattades till slut med hänvis-
ning till att barnen faktiskt är människor: 

TJ: Klockan tolv. Lunchdags i buren. Varje barn får mat för ca två kronor 
om dagen. Den vattniga soppan slevades ner in i hungriga munnar. Medan 
personalen matade hälften av barnen satt de andra i en kombination av 
toalettbestyr och en måltid. Det blev för mycket för Ion. 
IB: De är ju människor…människor!4� bIlder på deSSa barN, 
NakNa,  r ak ade,  mataS,  SIt ter I  ”klUmpar” t IllSam-
maNS,  gr åt t,  äcklIgt,  SköterSkor Sk y FFl ar IN mat I 
barNeNS mUNNar.  Ib  gr åter . 

��	 (They are human beings for Christ’s sake, human beings!)
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Barnens mänsklighet åberopades flera gånger. I studiosamtalet efter repor-
taget berättade Anders Ekbom om när han träffat barn på rumänska barn-
hem. Han hade i egenskap av volontär åkt till barnhem och givit barnen 
leksaker och gått ut med dem och lekt utomhus. Han beskrev hur både 
barnen och personalen hade förändrats och blivit människor när de hade 
fått komma ut och leka. Dessa tillfällen hade filmats och visades nu för TV-
tittarna, åtföljt av Ekboms kommentarer. 

EA: Det är första gången de har leksaker?
AE: Det är första gången de har leksaker. En del av dem kunde  
ta emot dem så att säga. Men en del, de var, de började dra i grässtrån, 
titta på sina händer. Här är en pojke som har fått låna ett par glasögon. 
En del har… de uttrycker sina känslor genast. En del tar det längre tid 
för. Så vi upptäckte genast här att det här är barn, det här är människor. 
De kan känna och uppleva. 
EA: Och även personalen som du säger också…?
AE: Ja, visst, visst, den förändrades enormt. De har ju barnen här…den 
personalen också va. Så det är ju de här hemmen som är så förrädiska, 
de…man reduceras till ett djur nästan. Ingen av de här barnen är han-
dikappade från början, vare sig mentalt eller fysiskt utan de har…de 
har…av omständigheterna skapats till att bli förkrympta och mentalt 
nästan tillbakabildade. De utvecklas inte. 

Lika viktigt som att barnen förmänskligades genom att bli behandlade 
bättre, var alltså att personalen på barnhemmen förändrades. I citatet ovan 
framstår det som att både barnen och personalen reducerades till närapå 
djur av att vistas på barnhemmen. Personalens förändring återfinns som en 
central del i mitt material. Arbetet med barnen i Hjälpas regi sades göra 
dem mer mänskliga.4�

Ett sista tema som kom fram i TV-programmet, och som också återkom 
i mina informanters utsagor, var att ett gott biståndsarbete framför allt kan 
bidra med exempel och modeller för rumänerna för hur man kan arbeta 
med barnen. Det byggde på åsikten att resultat på lång sikt bäst uppnås 
genom att de som blir hjälpta själva är med och bestämmer, att det finns en 
dialog mellan givare och mottagare. Som Thomas Hammarberg uttryckte 
det: 

��	 Se kap. 4. 
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TH: Vi har dels försökt göra nånting för de AIDS-sjuka barnen och 
de är ju många som bekant i Rumänien. Vi samarbetar där med en 
brittisk organisation som just också försöker ge en modell, ett exempel 
på till exempel detta att ta i barnen, att vårda dem, att tvätta dem och 
leka med dem och så vidare. Så att även om de flesta sannolikt kommer 
att dö, att de, deras sista period i livet blir någorlunda anständig. Men 
jag tror på det där att genom modeller försöka få nån slags dialog med 
vårdpersonalen och lite idéer om en annan människosyn. Sen har vi 
då lagt stor vikt vid att försöka stödja en grupp som nu har blivit en 
snart landsomfattande organisation som är en sorts rumänskt Rädda 
Barnen som har då sju lokala föreningar nu därför att vi tror att det är 
viktigt att rumänerna själva är med i det här arbetet så att det inte bara 
blir vi västerlänningar som åker dit och liksom ordnar upp det hela, 
utan ska det bli stabilt så måste det vara rumänerna själva. 

Det var alltså tydligt att om man verkligen vill hjälpa, så räcker det inte 
att ge vård till barnen. Ett gott biståndsarbete måste också verka för att 
öka medvetenheten hos mottagarna, och bidra med modeller för hur arbete 
med barn bör skötas, skapa varaktiga organisationer i Rumänien och inom 
det rumänska systemet. På så vis gjordes hela Rumänien och alla rumäner 
till presumtiva mottagare av bistånd och hjälp. Uppgiften för hjälpare gick 
utöver ambitionen att rädda de utsatta barnen – det handlade om att för-
ändra ett helt land och dess invånare. Den diskurs som aktualiserades här 
var partnerskapsdiskursen, som vid tiden för mitt fältarbete kan sägas vara 
hegemonisk inom biståndsvärlden. 

Partnerskapsdiskursen
1996–97 lanserade den socialdemokratiska regeringen i Sverige sin nya 
policy för bistånd. Dess nyckelkoncept var partnerskap (Dahl 2001:7). Den 
nya policyn gällde framförallt bistånd till Afrika, men har kommit att bli 
den dominerande synen på bistånd överhuvudtaget. Partnerskapsdiskursen 
är inte någon svensk företeelse utan dominerar även internationellt (Baaz 
2002:2, Dahl 2001:13). Inom partnerskapsdiskursen har givare och mottagare 
bytts ut mot partners. Istället för bistånd talar man hellre om samarbete, ord 
som solidaritet och hjälp upplevs som naiva och förlegade och kopplas till 
det i sammanhanget negativa välgörenhet. Den uttalade ambitionen är att 
bryta med det koloniala arvet och skapa en jämlik relation mellan parterna i 
samarbetet (Dahl 2001:6). Här finns också tanken om att genom att ge den 
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mottagande parten ett ansvar för biståndet skapar man förutsättningar för 
att bryta passivitet och bidragsmentalitet. Hjälp till självhjälp är ett kon-
cept som passar väl in i den nya policyn. Målet med biståndet formuleras 
ofta som att biståndet ska kunna upphöra eftersom mottagarna ska kunna 
bryta sitt behov av hjälp och klara sig själva. Denna partnerskapsdiskurs 
var central för Hjälpas arbete, och uttrycktes i organisationens policy- och 
måldokument såväl som i dagligt tal och praktik. Man arbetade således på 
ett sätt som kan sägas vara i samklang med tidens idéer om biståndsarbete 
vid tiden för mitt fältarbete. 

Trots ambitionen att skapa jämlika relationer och se de mottagande 
parterna som aktiva subjekt istället för passiva, oförmögna och okunniga 
offer, har det visat sig att välkända stereotypa föreställningar och identiteter 
ofta fortsätter att verka i biståndsarbete (Baaz 2002, Crewe & Harrison 
2000/1998). Partnerskapsdiskursen innehåller på en och samma gång ideal 
om samarbete mellan jämlikar och nyliberala ideal, såsom vikten av framåt, 
aktiva individer, som förhindrar att en jämlik situation uppstår (Dahl 2001:
t ex s. 19). 1990-talets rationaliseringar inom den offentliga sektorn har här, 
genom betoningen på effektivitet, sin motsvarighet inom biståndet. På en 
nationell nivå kan man se att den svenska policyn om partnerskap kom i en 
tid då regeringen ville signalera både sin ambition att hålla kostnaderna nere 
genom effektivitet, och att man stod för en upplyst internationalism (Dahl 
2001). Kravet på transparens, effektivitet och genomtänkt biståndspolicy 
har troligtvis ökat även på icke-statliga biståndsorganisationer på senare 
tid. Trycket från medlemmar i organisationerna och medias benägenhet att 
granska desamma tycks ha ökat samtidigt som att viljan att hjälpa genom 
de olika organisationerna rapporterats ha ökat.44 Här har partnerskapsdis-
kursen både varit konstituerande och konstituerats. I min studie har jag 
fokuserat inte enbart eller främst på den givande parten i partnerskapets 
bistånd. Tvärtom har jag velat lyfta fram mottagarnas del i denna relation. 

Bistånd och NGOs i Rumänien4� 
Rumänien är inte en betydande mottagare av bistånd från den svenska sta-
tens biståndsorgan, SIDA, men SIDA finansierar eller var under 2005 med-

��	 Ett exempel på detta är hur pengar strömmade in till hjälporganisationerna efter tsu-
namin i Sydostasien, samtidigt som företrädare för ”katastrofhjälpsforskningen” och 
organisationerna själva varnade för ”okunskap och oärlighet” i biståndet och SIDA 
varnade för ”kaos i jätteformat” (Bodin 2005).

��	 För en mer genomgående beskrivning (och kritisk granskning) av västerländskt 
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finansiär till ett antal projekt i landet som kan sägas väl beskriva vilken typ 
av bistånd som var aktuellt även under tiden för mitt fältarbete. Ett projekt 
arbetade med att sätta upp ”Social Support Centers for Roma Communi-
ties” i Rumänien. Dessa centra gav social- och hälsorådgivning, yrkesväg-
ledning, hjälp att starta eget och IT-utbildning till romer. Verksamheten 
var delvis av uppsökande karaktär. Ett andra projekt arbetade med att bistå 
offer för så kallad trafficking i Rumänien och andra länder i samma region. 
Dessutom arbetade man med utbildning och påverkan på berörda myndig-
heter i dessa länder. SIDA finansierade även vänortssamarbete i Svenska 
Kommunförbundets regi, och gav ekonomiskt stöd till enskilda organisa-
tioner såsom Forum Syd och Svenska Missionsrådet, Utan Gränser och 
Svenska kyrkan. Slutligen gav SIDA stödbidrag till svenska institutioner 
som samarbetade med motsvarande rumänska institutioner för att förbe-
reda anbud till EU-projekt, så kallade Twinning-projekt.4� 

Den svenska statens hjälp kanaliseras till största delen genom EU:s 
olika program för ansökarländer. De fyra områden som utgör rubrikerna 
för många olika insatser är 1. utveckling av jordbruket och landsbygden, 2. 
transport- och miljöinfrastruktur, 3. ekonomisk och social sammanhållning 
och 4. investeringar och institutionell uppbyggnad med anknytning till 
genomförandet av EU:s regelverk.4� Det handlar både om ekonomiskt stöd 
och stöd att genomföra reformer genom samarbetsprojekt mellan myndig-
heter och organisationer i ansökarlandet, i det här fallet Rumänien, och dito 
från olika medlemsländer i EU, till exempel Sverige. När det gäller bar-
nens situation i Rumänien så har den, tillsammans med romernas situation, 
varit en av de mest uppmärksammade frågorna i samband med Rumäniens 
ansökan om medlemskap i EU.4� Rumänien har undertecknat internatio-
nella fördrag om mänskliga rättigheter och antagit antidiskrimineringslagar. 

bistånd till Östeuropa under perioden 1989–1998, se Wedel (1998). 
��	 Uppgifter från SIDA Europa. 
��	 Informationen som ligger till underlag för denna beskrivning är hämtad från EU:s hem-

sida, www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/index.htm. Huvudprogrammet 
som administrerar och finansierar programmen för integrering heter Phare. 

��	 Statsvetaren Ulrika Jerre har uppmärksammat att trots att problemen med institu-
tionaliserade barn är långt ifrån unika för Rumänien, är det enda landet där ”child 
protection” har behandlats med främsta prioritet i ansökningsprocessen för EU-med-
lemskap. Enligt ett PM från UNICEF hade Bulgarien det högsta antalet institutio-
naliserade barn i åldern 0–3 år 1997, och ökningen av institutionalisering bland små 
barn har varit som störst i Estland, följt av Lettland ( Jerre 2005:176). Det stämmer väl 
överens med min iakttagelse att Rumänien mer än många andra länder tycks väcka 
starka känslor till liv (se vidare kap 3). 
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Man deltar i EU-projekt för att förbättra situationen på landets barnhem, 
arbeta mot trafficking, förbättra situationen för människor med funktions-
hinder och för att förbättra romers situation. Arbetet för barnhemsbarnen 
har fokuserats på att stänga de gamla, stora institutionerna och skapa alter-
nativa boendeformer såsom gruppboenden, fosterfamiljer, adoption eller att 
barnen flyttar tillbaka till sina föräldrar. Omkring 37 000 barn bor fortfa-
rande i de statliga boendeformerna.4� 

Ett trettiotal svenska icke-statliga hjälporganisationer (NGOs) var verk-
samma i Rumänien vid tiden för mitt fältarbete.�0 Flertalet av dessa arbetade 
med barn på olika sätt. Det var både stora och välkända organisationer och 
små föreningar. Flera organisationer hade själva byggt upp gruppboenden, 
habiliteringscenter och skolor där arbetet bedrevs. Andra arbetade i redan 
befintliga skolor och andra institutioner, exempelvis barnhem. Barn med 
funktionshinder var den största gruppen som fick hjälp, men även ”gatu-
barn”, äldre människor och fattiga familjer var vanliga målgrupper. Demo-
kratiutveckling, fackliga utbildningar, sjukvård och trafficking var andra 
områden där arbete bedrevs. Små organisationer med ett fåtal eldsjälar 
samlade in kläder, leksaker, material och utrustning som kördes till skolor, 
barnhem och sjukhus i Rumänien. Det finns även ett stort antal inhemska 
organisationer som arbetar med alltifrån hemtjänstverksamhet för äldre 
till kulturverksamhet. Utmärkande för den rumänska civila sektorn är det 
stora stödet, ekonomiskt och i form av kunskapsöverföring, från utländska 
NGOs (Saulean & Epure 1998). Jag ser Hjälpa som ett typiskt exempel på 
en utländsk NGO som bedrev verksamhet i Rumänien vid tiden för mitt 
fältarbete. Det gällde inriktningen på arbetet med sitt fokus på barn, funk-
tionshinder, social arbete i stort och mänskliga rättigheter. Det gällde även 
deras metoder där partnerskapsdiskursen slog igenom. Inriktningen på 
samarbete både med inhemska NGOs och lokala myndigheter var viktig. 
Man var också inriktad på hjälp till självhjälp och det långsiktiga målet var 
att verksamheten så snart som möjligt skulle övergå helt i rumänsk regi. 

Ceausescus befolkningspolitik 
Någon ordentlig förklaring till barnhemmens uppkomst och förfall gavs 
inte i reportaget som analyserades ovan. I studiosamtalet efteråt lyftes dik-
tatorn Nicolae Ceausescus befolkningspolitik fram som avgörande orsak 

��	 Denna siffra är hämtad från 2004 Regular Report on Romania’s progress towards 
accession, EU:s årliga rapport om reformer i Rumänien. 

�0	 Uppgifter från Svenska Ambassaden i Rumänien.
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till barnhemmens uppkomst, och det är naturligtvis en viktig bakgrunds-
teckning som måste göras. De ekonomiska aspekterna nämndes däremot 
inte alls. Det finns anledning att tro att Rumäniens ekonomiska kris på 
1980-talet hade en stor del i att barnhemmen med tiden blev så förslum-
made. I så fall kan landets problem relateras även till en världsekonomisk 
och världspolitisk nivå och frågan om hur omvärlden kunde vara så ove-
tande om det som pågick i Rumänien ställas. Landet var förvisso isolerat 
och stängt för omvärlden på många sätt, men Västeuropa och USA var 
alltid involverat i både det politiska och ekonomiska spelet som en del i det 
kalla krigets maktbalans mellan Sovjet och USA (Hammond 2004:xv). Här 
ska jag dock först och främst kortfattat rekapitulera den befolkningspolitik 
som fördes under Ceausescu. 

Efter att Ceausescu hade kommit till makten 1965 förbjöds abort i Rumä-
nien 1966 efter ett tiotal år av liberalisering av lagstiftningen. Även rätten 
till skilsmässa begränsades. Sedan tidigare var tillgången på preventivmedel 
i princip obefintlig. Under denna tid utvecklades den så kallade ”politiska 
demografin” som vetenskapen framför andra, och den redan tidigare natio-
nalistiska inriktningen på Rumäniens statssocialism accentuerades (Klig-
man 1998). Den politiska demografin innebar att demografin som vetenskap 
prioriterades och politiserades. Att öka befolkningen blev ett huvudmål för 
den rumänska staten. Demografiska data användes som propaganda, och 
var inte sällan kraftigt manipulerad. Internationellt blev Rumäniens demo-
grafiska inriktning dock positivt uppmärksammad och 1974 fick Rumänien 
stå som värd för FN:s stora befolkningskonferens med experter från hela 
världen. På så vis legitimerades den politiska styrningen av medborgarnas 
intima liv både av vetenskapen och det internationella samfundet (Klig-
man 1998:91–92). Familjen och Nationen blev två nyckelbegrepp i retoriken 
och kvinnans stora uppgift ansågs mer och mer vara modersrollen (Verdery 
1994). Den rumänska nationen blev en så kallad ”föräldrastat” där samhället 
sågs som en familj och partiet och ledaren fungerade som föräldrar (Ver-
dery 1994). År 1973, när denna hårdföra politik inte visade upp tillräck-
liga resultat, startade en ny propagandakampanj för att skapa en stor, frisk, 
arbetsför rumänsk befolkning. Att ha en stor och stark arbetsför befolkning 
sågs som det viktigaste för utvecklingen och enskilda individer sågs främst 
som en del av kollektivet – ”det rumänska folket” (Kligman 1998:11, Ver-
dery 1994). Praktiska och ekonomiska incitament för ökat barnafödande 
infördes, men än mer utmärkande blev med tiden kontrollen över kvin-
nors kroppar. Läkarna ålades ansvar för att olagliga aborter inte utfördes. På 
arbetsplatserna utfördes därför obligatoriska gynekologikontroller på kvin-



59

norna en eller två gånger per år. En kontroll kunde dyka upp när som helst 
och var svår att skydda sig ifrån (Kligman 1998). 

Det är således i ljuset av den nationalistiska statssocialistiska och demo-
grafiska politik som framväxten av de statliga institutionerna för barn bör 
förstås, med sina två fundament: fixeringen vid att öka befolkningen, och 
klassandet av produktiva respektive icke-produktiva medborgare. Anled-
ningen till att barn lämnades bort till statliga institutioner var antingen att 
föräldrarna inte kunde ta hand om barnet på grund av exempelvis dödsfall 
eller ekonomiska och sociala problem, eller att läkare diagnosticerade barnet 
som funktionshindrat på något vis. Det verkar som att antalet föräldrar som 
upplevde att de inte kunde försörja (ytterligare) ett barn ökade allteftersom 
landets ekonomi kördes i botten och kampen för överlevnad blev hårdare. 
Många föräldrar lämnade barn på institutioner för att, om möjligt, hämta 
hem dem senare. Statens och partiets roll som föräldrar i samhället som 
familj bidrog till att normalisera bortlämnandet av barn (Kligman 1998:225–
226, jfr Verdery 1994). 

Ett intrikat klassifikations- och diagnostiksystem utvecklades inom 
ramen för den politiska demografin. Läkarna hade en nyckelroll i systemet 
eftersom de själva blev kontrollerade att de verkligen följde sin uppgift att 
förhindra aborter, anmäla olagliga aborter, och ställa diagnoser på barn som 
på något vis avvek. Kligman menar att om man sågs som icke-produktiv, 
sågs man också som icke-människa och därmed ökade risken att överläm-
nas till någon av de statliga institutionerna. Man skulle inte kunna bidra till 
utvecklingen av den ”nya socialistiska människan” (Kligman 1998:25 och 33). 
Vad gällde barnhemmen så hade de olika inriktningar. De barn som ansågs 
ha utvecklingspotential växte upp på barnhem som mer liknade internat där 
de skulle fostras till goda arbetare, medan de som ansågs ”obotbara” slussa-
des iväg till institutioner som mer liknade rena förvaringsplatser. Det tycks 
som om många barn som från början lämnades av socio-ekonomiska skäl 
genom institutionaliseringen kom att klassas som bärare av medicinska och 
neurologiska skador (Kligman 1998:226). Politiken skapade ett starkt stigma 
kring handikapp. Både barnhemmen, det höga antalet HIV-smittade barn 
och det faktum att den repressiva befolkningspolitiken misslyckades, hem-
lighölls för befolkningen och för omvärlden. 

I nästa kapitel kommer jag att beskriva och analysera hur arbetet med 
barnen med funktionshinder gick till i biståndsprojektets vardag. I stor 
utsträckning skedde det i uttalad eller outtalad kontrast till den dåtid som 
här har skisserats. 
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Kapitel 3. Barnen

I detta kapitel ska jag försöka beskriva hur Hjälpas mål omsattes i prak-
tiken. Jag beskriver hur arbetet med barnen konkret gick till, framför allt 
utifrån vad man gjorde med barnen i skolan och vilka övningar man utförde 
och vad det var man försökte lära barnen. Vidare vill jag visa hur lärarna och 
assistenterna gjorde upptäckter när det gällde barnens förmågor, eller när 
de tyckte sig förstå ett barn på ett nytt sätt. Jag försöker också analysera och 
problematisera den centrala målsättningen om synliggörande av barnen för 
det omgivande samhället.

Några utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 2002 kan ge en bild av hur 
verksamheten var utformad vid tiden för mitt fältarbete. Då hade de flesta 
barnen flyttat till gruppboenden utanför habiliteringscentret och börjat i 
olika skolor, i de flesta fall i specialklasser som den svenska organisatio-
nen hade startat tillsammans med de lokala myndigheterna. En grupp barn 
bodde kvar i ett gruppboende inrymt i det som en gång var det nybyggda 
habiliteringscentret men som numera även rymde en vårdcentral och en 
förskola. I verksamhetsberättelsen beskrivs även målsättningen med insat-
serna. 

Huvudmålet med denna insats [gruppboendena] är att ge barnen ett 
boende som är integrerat och så likt ett normalt boende som möjligt. 
Genom utflyttning av barnen närmar sig deras liv en normalisering och 
diskrepansen mellan dessa barn och hemmaboende barn blir mindre. 
 På gruppbostaden Regnbågen bor 6 tonåringar, i de övriga tre 
lägenheterna bor 11 barn och på Ekorren bor 7 barn. Under året har 
personalgruppen stabiliserats och en trygg miljö har skapats vilket kan 
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märkas på barnens positiva utveckling. Under året har flera ungdo-
mar, i samband med att de har fyllt 14 år, ansökt och fått sin ’bulletin’, 
ett identitetskort som är nödvändigt i många sammanhang, 15 av våra 
barn har identitetskort. Barnen tränas i att ta allt större del och ansvar 
i vardagsarbetet och de barn som fyllt 14 år får veckopeng för att kunna 
lära sig pengars värde. 
 Tre av barnen går i vanlig skola, fem barn går i specialskola för barn 
med lindriga funktionshinder och 13 barn går i integrerade klasser som 
Hjälpa har startat tillsammans med kommunen. Tre barn går på Hjäl-
pas förskola. 
 Delmålen var att närma sig det vanliga, normala rumänska sam-
hället och integrera barnen i det. Utflyttningen var ett mål som har 
uppnåtts, möjlighet till skolgång ett annat. Stabila personalgrupper 
har under året formats och det avspeglar sig i ett större deltagande av 
barnen i olika vardagssysslor. 
 (– – –)
 De olika gruppbostäderna har blivit allt mer integrerade och accep-
terade i och av det omgivande samhället. Integreringen i samhället via 
skolor, förskolor och boende har påverkat omgivningen. Anhöriga till 
barnen, skolkamrater, grannar påverkas genom att barnen blir ’synliga’ 
i samhället. Boendet är en modell för myndigheter som nu i samband 
med EU:s påverkan har krav på sig att flytta ut barnen från institu-
tioner.
 (– – –)
 Skolorna och Hjälpa har tillsammans ansvar för att utforma strate-
gier för en bra pedagogik. Till följd av detta utvecklar man nytt mate-
rial som även andra skolor kommer att kunna använda sig av. Detta 
kan bli förebilder för andra sådana aktiviteter.
 En tydlig effekt är att familjer med barn med handikapp nu vågar 
visa sina barn. Det är nu mer accepterat att prata om sina problem 
öppet.��

Målet för utflyttningen av barnen till gruppboenden var alltså att normali-
sera barnens liv så mycket som möjligt, genom integration i det rumänska 
samhället. På så vis skulle skillnaderna mellan dessa barn och ”vanliga” barn 
minska. Dessutom visar detta avsnitt ur verksamhetsplanen hur viktigt det 
var att barnen fick egna identitetshandlingar och tränades i att ta ansvar i 

��	 Dokument D från Hjälpa. Namnen på gruppboendena är fingerade. 
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vardagsarbetet. Det var ett led i strävan att barnen skulle bli självständiga 
individer, med rättigheter och skyldigheter – kort sagt: medborgare. Det 
framgår också att integreringen och synliggörandet av barnen ansågs ha 
påverkat omgivningen. Gruppboendena och specialklasserna var modeller 
och förebilder för hur det rumänska samhället kunde arbeta med dessa barn 
– i synnerhet under denna tid ”i samband med EU:s påverkan”. Det är tyd-
ligt att normalisering krävde synliggörande, och vice versa: synliggörandet 
krävde normalisering. 

En vanlig dag i skolan
En vanlig dag i skolan kunde börja med att vaktmästaren satte barnen i 
bilen. Efter en stund kom lärarassistenten, Florica, släpandes på tre ihop-
rullade liggunderlag, sin egen ganska stora handväska, och något mer i en 
kasse. Hon såg stressad och trött ut. Hon tog en slurk kaffe, gick och häm-
tade något mer och sen bar det iväg. Jag hjälpte henne att bära på alla 
saker. ”Å, vad jag hatar mitt jobb”, sa hon. ”Det verkar väldigt stressigt att 
springa runt såhär på morgonen”, svarade jag. Hon nickade. När vi kom 
fram till bilen där barnen satt sa hon: ”Jag sitter fram med Adriana, så tar 
du en i knät i baksätet”. Sagt och gjort. Vaktmästaren körde iväg med oss 
i den överfulla Dacian i hög hastighet. Trafiken var livlig, för att inte säga 
hetsig. För att kunna vända och köra i motsatt riktning svängde han in på 
parkeringen framför stormarknaden och vände. Framför bron som förband 
denna ”förortskommun” med storstaden gjorde han en vågad u-sväng och 
snart kunde vi åka in på infarten till en liten gata med små ruffiga hus, en 
gropig väg utan asfalt. Hundar och katter låg i solen och sov, eller gick och 
rotade i sophögar. Där bodde Bogdan, en pojke som Hjälpa tagit sig an 
och som fick gå i deras specialklass. Han var storvuxen och kunde inte gå 
själv. Det var tungt att bära in honom i bilen. Hur skulle han få plats, det 
var ju redan fullt? Hans föräldrar – eller mor/farföräldrar? – vinkade av oss. 
Framme vid skolan skjutsade vi in två av pojkarna i en rullstol respektive 
en slags vagn som vaktmästaren trollade fram ur bakluckan. Med nöd och 
näppe klarade jag att skjuta rullstolen, som hade två hjul som åkte åt varsitt 
håll, över tröskeln. Vi kom in i det lilla klassrummet strax till höger innan-
för skolporten. Skolan var en låg, utifrån sett ganska trevlig, byggnad. Inne 
var det spartanskt, ingenting för att liva upp de kala stenväggarna. Inne i 
klassrummet stod fyra–fem bänkar i en liten hästskoformering, i mitten satt 
svarta tavlan på väggen och framför den stod en svart kontorsstol som jag 
antog var till för läraren. Det var iskallt därinne. 
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När jag först började följa med till skolan slogs jag av hur tungt arbe-
tet var. Transporten till skolan skedde ofta i någon av Hjälpas gamla bilar, 
överfulla och tungt lastade, och det var inte sällan jag tyckte det var riktigt 
obehagligt att åka med mitt i morgonrusningen. I en av de tre klasserna 
kunde vissa dagar kännetecknas av en känsla av kaos. Barnen skrek, kastade 
saker, ville aldrig sitta still och verkade inte förstå någonting av lektionen. 
Arbetsmiljön verkade dåligt anpassad efter de funktionshindrade barnen 
och deras lärare. Gruppen var oerhört tung. Adriana satt aldrig mer än 
någon minut på sin plats, hon slogs och klöstes ofta, mer av otålighet och 
upphetsning än av ilska. Bogdan ville inte sitta på sin stol och blev aggressiv 
och var dessutom mycket stark. Innan han hade vant sig vid skolmiljön slog 
och dunkade han huvudet i magen på en om man försökte bära honom till 
stolen. Iulian var lugn men kunde sätta igång att ömsom skrika, ömsom slå 
sig själv i huvudet. Några av barnen tog väldigt mycket tid, de måste passas 
hela tiden och Catalina och Cristian fick sitta i ensamhet och vänta. Jag 
ägnade den mesta av tiden till att hålla ordning på Adriana som rev och slet 
i mig så att min kofta blev helt luggsliten. Adriana hittade liggunderlagen 
och lyckades slita loss en bit och tugga på den, hon rev i papperskorgen 
bland blöjorna, tuggade på plast och frigolit. Gång på gång satte jag tillbaka 
henne på hennes plats. Hon slängde sina skor och andra saker tvärs över 
klassrummet. Hon attackerade mig med hela sin kropp. 

Den kaosartade situationen hindrade inte att läraren, Radu, och hans 
assistent Florica, försökte genomföra lektioner med barnen. Dagarna i 
skolan var sig lika, man upprepade samma övningar, sånger och lekar gång 
på gång. Många övningar handlade om vad barnen hette, vad det var för 
veckodag, och vad det var för årstid. Radu kunde exempelvis sätta på en 
cd-skiva med musik för att barnen skulle lugna ner sig. Till slut fick vi ner 
dem på deras platser och vi sjöng en sång om vad vi heter: ”Gissa vem som 
sitter till vänster om Adriana, det är Catalina, vad kul att du är här…” När 
man hörde sitt namn skulle man vinka. I regel hjälpte vi då barnen att räcka 
upp handen och vinka. Sedan fortsatte sången: ”Gissa vem som sitter till 
vänster om Catalina, det är Cristian, vad kul att du är här…”. Efter sången 
skulle var och en gå fram till bokstäverna i varsin färg som symboliserade 
veckans dagar på väggen, och peka på vilken dag det var idag. Idag var det 
Miercuri, onsdag. Barnen hjälptes fram en efter en till bokstäverna och fick 
hjälp att peka på det bruna M:et med ett slags pekpinne i plast. En annan 
uppgift som läraren, Radu, försökte ge till barnen, med mindre framgång, 
var att klappa händerna en gång och sedan klappa dem i bänken framför sig 
en gång och upprepa denna rörelse och säga ”unu, doi” (”ett, två”). Eller att 
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”skriva” i en anteckningsbok med en blyertspenna. Detta skulle göras i tur 
och ordning och barnen skulle lära sig att vänta på sin tur. 

Centralt i skolarbetet var också att öva på kroppsdelarna. I klassrum-
men hängde egenhändigt ritade affischer med stiliserade människokroppar, 
ansikten med stora, tydligt markerade ögon, näsa och mun. I en av klasserna 
försökte lärarna uttryckligen göra övningarna till en lek. Varje barn fick olika 
leksaker att hålla på med och när de var klara fick de byta. Det var till exem-
pel några enkla pussel, färgglada klossar som skulle fogas i varandra och 
bilder med saker som skulle paras ihop med sin första bokstav. Men framför 
allt var det bilder på kroppsdelar: ögon, näsa, öron, mun, ben, hand, fot. Och 
sedan klädesplagg: byxor, tröja, undertröja, underbyxa och så vidare. En flicka, 
Stefania, som jag satt med en dag, var duktig. Hon visste var kroppsdelarna 
sitter, men hon hade svårt att uttala orden. Hon verkade glömma orden när 
hon skulle säga dem själv. Hennes rättframhet var mycket charmerande om 
än jobbig. Hon visade kroppsdelarna på mig: öron, näsa, mun, undertröja 
(hon drog ner min urringning för att hitta min undertröja). Människan, 
både som abstraktion och i form av barnens och ibland personalens (och 
min egen) kropp, var alltså viktig i undervisningen. Som figur framträdde 
människan på bänkarna framför barnen, som en fältanteckning visar: 

Lektionen börjar med repetition av veckodagarna, sedan namnsången, 
och andra sånger. Sedan är det rast och då sätts musiken på. Efter 
rasten övar vi kroppsdelar. Lärarassistenten, Florica, har gjort en män-
niska i papp i helfigur och klippt av ena benet. Adriana får peka var 
benet är, var hennes eget ben är, var båda benen är, var Floricas ben 
är, och så Agnes ben…. Adriana talar dåligt (nästan inte alls), men 
tydligen vet hon i alla fall vad ”ben” är för något. Men när det gäller 
att pussla ihop det avklippta benet med figuren av en människa fram-
för henne på bänken så tar det stopp. Hon är okoncentrerad, verkar 
överaktiv och ointresserad och lägger benet helt fel. Florica ger sig 
inte, försöker förklara och säger till Adriana: ”Detta är en människa, 
en människa, en människa…” alltmedan hon visar med handen över 
hela sig. ”En människa”…. Adriana härmar Florica när det gäller själva 
rörelsen, men hon kan inte säga ordet. Människa.

Men den ”människa” som här konstituerades var inte ett värdeneutralt 
fenomen, även om den baserades på en hegemonisk diskurs om mänsklig-
het, alltså en människosyn som inte var föremål för någon direkt konflikt. 
Denna människa konstituerades genom att barnens individualitet och per-
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sonlighet betonades. Här fanns således en koppling till en syn på individen 
som innehavare av fri- och rättigheter och samtidigt en koppling till en 
modern tanke om människan som bygger på synen på subjektet som helt 
och fast, där personligheten anses komma inifrån. Individualitet betonades, 
samtidigt som denna individualism var starkt normerande. För att bli en 
självständig individ måste man lära sig att vara normal. Därför var övning-
arna i skolan också fokuserade på likhet. Alla barn i en klass skulle, som jag 
har visat ovan, göra samma övningar, och inordna sig i ledet, och uttrycken 
för barnens personligheter var påfallande likriktade. 

Individualiseringen krävde således normalisering och vice versa. En eller 
två timmar in på skoldagen var det exempelvis dags att äta ett mellanmål. 
Före måltiden skulle alla barnen tvätta händerna. I en klass gick barnen två 
och två till tvättrummet, trots barnens svårigheter, i vissa fall när det gällde 
att gå överhuvudtaget, i andra fall när det gällde att inordna sig i en tidslig 
och rumslig struktur. Alla barnen hade sin egen handduk. En av klasserna 
hade ordnat med egen tvål till varje barn som hängde i en liten tygpåse på 
barnets krok i badrummet. Lunchen intogs sedan, med eller utan hjälp, i de 
egna bänkarna där varje barns namn stod skrivet i stora bokstäver. Struktu-
reringen av skolverksamheten liknade på så sätt de tekniker och praktiker 
som Foucault har beskrivit i sina studier av fängelsets och disciplinsamhäl-
lets uppkomst från upplysningstiden och framåt. Då övergick utformandet 
av individualitet från historiskt-rituella mekanismer till vetenskapligt-dis-
ciplinära med övervakning, iakttagelser, och mätningar som centrala inslag. 
De ”avvikande” kom i fokus och blev mer individualiserade än de ”normala” 
eftersom de blev föremål för just normalisering (Foucault 1993/1974:226).�� 

Som vi?
Upprepningen av samma övningar dag efter dag skapade rutin och ord-
ning, mitt i det kaos som det kunde vara att ta hand om dessa barn. Ambi-
tionen var att lära barnen det man såg som det mest elementära i män-
niskans liv. Genom sånger och lekar fick de ett namn. Världen ordnades i 

��	 ”I ett disciplinärt system är barnet mera individualiserat än den vuxne, den sjuke mer 
än den friske, dåren och förbrytaren mer än den normale och den som inte begått 
någon förbrytelse. I alla händelser är det den första kategorin som alla vår civilisa-
tions individualiserande mekanismer inriktar sig på, och när man vill individualisera 
den friske, den normale eller den laglydige gör man det hädanefter genom att fråga 
ut honom om det som är kvar av barnet inom honom, om vilken hemlig dårskap 
han är behäftad med eller om vilket avgörande brott han hade velat begå.” (Foucault 
1993/1974:226) 
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veckodagar och årstider. Det liknade omsorgen om dementa som etnologen 
Magnus Öhlander beskrivit i sin studie av svensk demensvård i gruppbo-
ende (Öhlander 1999/1996). De dementa fick till exempel, liksom barnen i 
mitt material, sjunga en namnsång som en del i vården. En viktig aspekt av 
omsorgen var boendet. De dementa bodde i gruppbostäder som skulle vara 
så ”hemlika” som möjligt och de skulle leva ett ”vanligt vardagsliv” (Öhlan-
der 1999/1996, kap 3). Så liknade ofta skolundervisningen i biståndsprojek-
tet en slags imitation av normalt liv, där barnen skulle lära sig att bete sig 
i enlighet med vissa vad man menade var grundläggande principer för det 
sociala livet. Det handlade till exempel om att lära sig att handla i affär, som 
läraren Ana och assistenten Daniela berättade i en intervju: 

Ana: (– – –) Och sista timmen har vi olika aktiviteter, mer avslapp-
nande än under den andra timmen. En dag sjunger vi, en dag målar vi, 
en annan dag har vi… vad ska man kalla det….
Daniela: Affär. 
Ana: Ja, vi kan kalla det för affär, låt oss säga så: ”affären”. Och då säljer 
vi olika saker. Vi gör kopior av sedlar, ja, jag vet inte om det är lagligt, 
men… ingen kontrollerar oss (skrattar). Och så säljer vi då…. 
Daniela: Vi lär dem att känna igen pengar och hur man använder 
pengar. 
Ana: Ja, och det här är bra för deras självständighet. Vi jobbar med 
deras självständighet på det här sättet. Och genom den här leken lär 
de sig något. Som till exempel förra gången, då hade vi ”djuraffär”. Och 
då fick de lära sig namn på olika djur eftersom jag planerar att vi ska 
åka med dem till djurparken. Och innan vi åker dit vill jag lära dem de 
flesta djuren. Bara så att de känner igen djuren, för då blir det mycket 
lättare för dem. Eller så lyssnar vi på en saga. 

”Konventioner, våra konventioner”, förklarade Ana lite senare när jag återi-
gen frågade vad barnen behövde lära sig. ”Vad betyder röd och grön gubbe 
i en gatukorsning, till exempel, sådana saker.” Foucault har beskrivit hur 
institutionaliseringen av ”vansinniga” inbegrep praktiker där olika sociala 
situationer iscensattes. De intagna på ett mentalsjukhus blev exempelvis 
regelbundet inbjudna till ”tea-parties” där alla förväntades ”imitera alla for-
mella krav på social existens” genom att klä sig i finkläder och konversera 
artigt (Foucault 2002/1961:236). Så skulle barnen lära sig att klä sig, tvätta 
sig, och äta. Kanske kunde någon lära sig att laga mat och en annan att 
tvätta kläder, menade en lärarassistent. Genom att många av barnen inte 
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behärskade dessa kunskaper, fick vardagen i skolklasserna gärna karaktären 
av just imitation. Men det viktigaste var inte att barnen förstod allting, 
menade personalen. Övningarna var ändå bra för dem. Det fanns en tro på, 
eller i varje fall en förhoppning om, att det var möjligt att barnen skulle göra 
långvariga framsteg och en medvetenhet om hur svårt det var att lyckas. En 
av lärarassistenterna, Florica, berättade att skoldagen alltid började med att 
lärarna frågade barnen hur de mådde och att barnen alltid svarade samma 
sak: ”Vi mår toppen!” oavsett humör. Hon var inte säker på att barnen för-
stod så bra vad som sades i skolan, men hon tyckte ändå att de började 
lära sig något, bit för bit. Det var i varje fall ambitionen, menade Florica, 
att barnen sakta men säkert skulle komma närmare ett normalt beteende 
genom skolans olika övningar. 

Skolpersonalen kämpade fångade mellan å ena sidan kraven på att lära 
barnen saker som hör det normala livet till, och å andra sidan en känsla 
av att det var omöjligt att göra dessa barn normala. Det fanns en konflikt 
mellan det humanistiska påbudet om alla barns rätt till skolgång och svå-
righeterna i arbetet som äventyrade övertygelsen om det goda i just dessa 
barns skolgång. Lärarna uttryckte en känsla av att de var tvungna att passa 
på barnen hela tiden och kontrollera dem, för att i någon mån fullfölja sina 
arbetsuppgifter:

Florica: Som till exempel Catalina, hon äter på ett civiliserat sätt. Även 
Bogdan och Cristian men man måste hålla ögonen på dem hela tiden. 
Annars spottar de. De gillar inte att äta på det sätt som vi säger åt dem 
att äta, de vill äta på sitt eget sätt. 
Ana: Vi är som censorer. Vi censurerar deras beteende. Vi pressar dem 
på många sätt, så de försöker att komma undan hela tiden. Men jag vet 
inte om det en vacker dag kommer att rota sig inom dem själva, den 
här censuren, hur man gör saker och ting på rätt sätt. Jag vet inte. Om 
de kommer att göra saker utifrån vetskapen om vad som är tillåtet. 
Ibland är vi som poliser eller något. 

Just när det gällde att integrera barnen i den rumänska skolan, som var ett 
nytt projekt vid tiden för mitt fältarbete, var flera i personalen osäkra på 
om det egentligen var möjligt – och därmed meningsfullt – att normalisera 
barnen i den utsträckning som idén med specialklasserna gjorde gällande. 
För tydlighetens skull vill jag betona att personalen inte var ambivalent till 
idéerna om normalisering, integrering och socialisering i sig. Tveksamheten 
gällde huruvida skolklasser var det rätta sättet att arbeta med barnen. Per-
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sonalen stack inte under stol med att de ofta blev besvikna när de märkte 
att resultat uteblev. Ändå ville de inte ge upp tron på att det gick att uppnå 
förändring till det bättre när det gällde barnens utveckling. De tvivlade inte 
på att det gick att normalisera barnens livsförhållanden i stort. Samtidigt 
motiverades arbetet med barnen i skolklasserna med att barnen ”också är 
människor, precis som du och jag”. Det rådde en slags förvirring om huru-
vida dessa barn var normala, eller om de var onormala men kunde bli normala 
eller om de var onormala men ändå lika mycket värda ett bra liv som alla 
andra. 

Delvis kunde kanske denna ”förvirring” bero på att barnen hade olika 
former av funktionshinder, fysiska och/eller psykiska. Några av barnen som 
Hjälpa hade tagit sig an led inte av något funktionshinder alls, och kunde 
således definieras som normala. Dessa barn gick också i vanliga skolklas-
ser i den vanliga rumänska skolan. Bilden komplicerades ytterligare av det 
synsätt som säger att det aldrig är människan det är fel på utan samhäl-
let som inte är handikappanpassat. I dagligt tal blandades begreppen ihop. 
Barn med olika sorters funktionshinder buntades ihop till en enda grupp, 
barn utan några funktionshinder alls bodde samman med barn som aldrig 
skulle kunna lära sig att tala. Det var omöjligt att i varje diskussion precisera 
vilken typ av funktionshinder man menade, eller att man egentligen ansåg 
att det inte var barnen det var fel på utan omgivningen. Det gick helt enkelt 
inte att tala om dessa barn utan att benämna dem ”funktionshindrade” eller 
”med funktionshinder”.��

��	 Samma problem har jag när jag skriver denna avhandling. Jag måste på något sätt 
benämna barnen med funktionshinder. Vid ett telefonsamtal med en informatör på 
De Handikappades Riksförbund (DHR) i januari 2004 blev detta problem ännu tyd-
ligare. Denna organisation menar att det är fel att tala om funktionshindrade indi-
vider överhuvudtaget, men de har ännu inte kunnat enas om att ta bort det, i deras 
mening, föråldrade ordet ”handikappade” ur sitt namn. Den definition av handikapp 
som de ger på sin hemsida ser jag som den allmänt vedertagna i dagens offentliga 
samtal i Sverige även om den inte alltid efterlevs: ”Handikapp är inte en egenskap 
hos en person utan beskriver möte mellan människor med funktionsnedsättning 
och omgivningen. Det är när en människa med rörelsenedsättning befinner sig i en 
miljö som inte är tillgänglig som handikappet uppstår. Handikapp är alltså en brist i 
miljön.” (www.dhr.se, 2006-02-17). I förordet till en bok från Rädda Barnen om psy-
kosociala problem hos barn med handikapp prövas en annan variant: ”Kanske kan det 
verka som en lek med ord när vi genomgående skriver ’barn med handikapp’ istället för 
’handikappade barn’, men det är det naturligtvis inte. Tvärtom handlar det om något 
viktigt och allvarligt: att alltid lyfta fram barnet och sätta det i centrum.” (Åström & 
Fuentes 1993:10). Här framställs barn som en förment neutral och enhetlig männi-
skotyp – inte som kulturvarelser utan som just ”barn” (jfr Runfors 2003:134). 
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Dessa pendelrörelser mellan betoning av likhet och betoning av skillnad 
kan jämföras med hur Ann Runfors analyserar hur invandrarbarn kate-
goriseras i den svenska skolan (Runfors 2003). Runfors visar att strävan 
att utjämna ojämlikheter och forma barnen i skolan till oberoende och 
fria individer inbegrep en outtalad måttstock – svensk urban medelklass. 
Utjämningar kopplades till föreställningar om likhet, vilket gjorde det svårt 
att hantera olikhet inom ramen för skolarbetet med barnen. Jämlikhet 
översattes till enhetlighet, och ”invandrarbarnen” representerade ”ett antal 
tyngande och likadana olikheter” (Runfors 2003:239). Runfors visar också 
att strävan att blanda ”invandrarbarn” med ”svenska barn” krävde utjämning 
av skillnader och ett visst mått av föreställd likhet. I mitt eget material ser 
jag hur betoningen på barnens likhet främjade en syn på barnen med funk-
tionshinder som lika mycket värda oss. Samtidigt skapades dessa barn som 
annorlunda. ”Likheten” måste ses som grundad på en förment neutral dis-
kurs om vad en människa är, eller bör vara. Den normativa mänskligheten 
var i grunden en individ med en inneboende – medfödd och fast – person-
lighet. Dessutom, för att bli riktigt mänsklig, måste denna människa också 
bli en medborgare genom att utöva vissa dygder såsom självständighet, 
kritiskt tänkande och ansvar. Därför kan man säga att likhetsidealet också 
uteslöt handikappet ur det ”normala”. 

Förhållandet mellan normalitet och avvikelse, likhet och skillnad, var 
således ytterligt komplext. Ett citat ur en intervju med en av lärarassisten-
terna, Laura, kan belysa de olika tankegångar som var verksamma i talet 
om barnen. 

Agnes: Vad skulle du säga…om jag ställer den här frågan, det är 
ganska naivt kanske men… vad är en handikappad person? Vad är ett 
handikapp? Vad är ett handikappat barn? För dig. 
Laura: Vad det betyder för mig?
Agnes: Ja, vad det betyder. 
Laura: Ah. Jag ska välja mina ord med omsorg. För jag vill att du verk-
ligen förstår mig. Ett barn som har ett handikapp… är ett barn som 
inte har förmågan, som inte har… hur ska jag säga, som inte har för-
mågan att göra allting själv. Men inuti är han ett underbart barn. Inuti 
kan han förstå mer än jag [gjorde] från början. Och från mitt håll bör 
jag ge kärlek, respekt och tålamod för att då får jag tillbaka samma 
sak från detta barn. Kärlek, respekt och tålamod. Det är som med en 
normal människa. Han har ett litet problem, men… det betyder inte 
att man kan sätta honom i ett hörn. Han är inte… han är inte som en 
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möbel som man kan flytta runt som man vill utan att fråga, utan hans 
tillåtelse. Jag vet inte om du har förstått mig, men, de [barnen] är inte 
bara handikappade och jag tänker inte såhär: ”han förstår inte, han 
har inte förstånd nog att säga ja eller nej”. Det är en människa. Det 
är underbart, för vi är inte lika. Vi tänker inte på samma sätt och vi 
känner inte på samma sätt. 
Agnes: Mm. Så ett handikappat barn, eller en handikappad har 
samma….
Laura: Rättigheter som jag har! Och jag ska göra allt jag kan för att 
hjälpa honom. För att få allt han behöver och alla sina rättigheter. 

På ett mycket känsligt sätt navigerade Laura mellan de olika synsätten på 
normalitet, funktionshinder, och speciella behov (skillnad/avvikelse) kontra 
samma behov (likhet/normalitet). Att ett barn inte kan göra allting själv, 
och kanske behöver hjälp med vissa saker, betyder inte – menade Laura – att 
barnet i fråga är onormalt. ”Ett underbart barn” fick här signalera det nor-
mala. Inuti barnet – bakom eller under ett yttre som i ett funktionshindrat 
barns fall döljer ett sant inre – finns kunskaper, vilket Laura här indikerade 
genom att säga: ”Inuti kan han förstå mer än jag”. Funktionshindret antogs 
här skymma sikten för den riktiga personen, en vanlig åsikt som hänger 
samman med synen på människan som innehavare av inre personlighet och 
egenskaper, av en äkta kärna av ett jag.�4 Den äkta personligheten kopplades 
också ihop med kunskap. Att ha ett funktionshinder betyder inte att man 
inte förstår någonting, i förlängningen att man inte kan någonting, tvärtom 
kanske den funktionshindrade kan mer än vi. Att ett barn har, som Laura 
uttryckte det, ”ett litet problem”, betyder inte heller att man kan behandla 
det hur som helst, som vore det en sak (”en möbel”) som man kan göra 
vad man vill med. Ett barn med funktionshinder bör bemötas med kärlek, 
respekt och tålamod, menade Laura, med hänvisning till att det är som med 
”en normal människa”. Genom denna hänvisning återförde hon barnet till 
det normala igen. Men denna hänvisning skulle också kunna betyda något 
mer. Här finns en implicit koppling till hur man bör behandla och bemöta 
sina medmänniskor i allmänhet. Laura hade tidigare i intervjun (och som 
jag kommer att ta upp mer i kapitel fyra) talat om hur hon själv hade för-

��	 På samma sätt resonerar till exempel en konstnär som ställde ut tillsammans med 
en konstnär med Downs syndrom intervjuad i Dagens Nyheter i februari 2004: 
”Funktionshindrade är mer än vad vi ser, precis som alla andra människor. Titta bara 
på Eriks egna bilder” (Keller 2004). Jämför också titeln på en bok utgiven av Rädda 
Barnen: ”Barnet bakom handikappet” (Åström & Fuentes 1993). 
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ändrats som människa genom sitt arbete i Hjälpa. En betydelsefull aspekt 
av denna förändring var att hon hade lärt sig att respektera både sig själv och 
andra på ett nytt sätt – hon hade blivit mänskligare, menade hon. Genom 
att här koppla ihop bemötandet av funktionshindrade med bemötandet av 
medmänniskor i allmänhet betonade hon likhets- och normalitetsidealen. 
Det innebär också att det mänskliga här konstituerades som något univer-
sellt och något som överbrygger de eventuella skillnader som finns. 

Laura talade om funktionshindret i termer av avsaknad av förmåga eller 
”ett litet problem”, och på så sätt undvek hon att utpeka funktionshindrade 
som onormala, samtidigt som hon kunde tala om dem som inte riktigt som 
alla andra, i behov av hjälp. Men denna hjälp skulle bestå i att bli bemötta 
precis som en normal person vill bli bemött. Det onormala fanns närvarande 
i Lauras tal genom att hon pekade ut det normala, men det viktigaste var 
trots allt betoningen av likhet i behov här, med hänvisning till de funktions-
hindrades mänsklighet. Citatet avslutas med att jag bröt in med en bekräf-
tande fråga om att funktionshindrade har ”samma…”, varpå Laura utbrast 
”Rättigheter som jag har!” vilket slog fast att vi var överens om att likheten 
mellan oss och funktionshindrade var det viktigaste att betona. Och hennes 
uppgift i detta sammanhang var att hjälpa de funktionshindrade att få sina 
behov tillgodosedda, liksom sina rättigheter. Det är intressant att även rät-
tigheter kom på tal. Den syn på människan som Laura här framför allt 
aktualiserade inbegrep som sagt den subjektssyn som hänvisar till en inre 
fast personlighet. Denna subjektssyn implicerar också en koppling mellan 
individ å ena sidan och rättigheter respektive skyldigheter å den andra. På 
så sätt kan man säga att Laura också anknöt till en uppfattning om modernt 
medborgarskap. Som jag visat var en stor del av övningarna i skolan inrik-
tade på att barnen så långt det var möjligt skulle bli självständiga, också det 
en del av denna syn på medborgarskap. Förmänskligandet av barnen inbe-
grep således idealet om medborgaren, och de mänskliga rättigheterna var 
en del av konstituerandet av mänsklighet (vilket jag utvecklar i kapitel fem). 
Men hur ska vi förstå passagen i citatet där Laura motsade sig själv?

[Laura:] ”Jag vet inte om du har förstått mig, men, de [barnen] är inte 
bara handikappade och jag tänker inte såhär: ’han förstår inte, han 
har inte förstånd nog att säga ja eller nej’. Det är en människa. Det 
är underbart, för vi är inte lika. Vi tänker inte på samma sätt och vi 
känner inte på samma sätt. 
Agnes: Så ett handikappat barn, eller en handikappad har sam- 
 ma….
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Laura: Rättigheter som jag har! Och jag ska göra allt jag kan för att 
hjälpa honom. För att få allt han behöver och alla hans rättigheter. 

Först betonade Laura vikten av att se barnen som lika oss – avrundat med 
uttalandet: ”Det är en människa”. Därefter la hon tyngdpunkten på skill-
naden mellan barnen och oss andra: ”(– – –) vi är inte lika. Vi tänker inte på 
samma sätt och vi känner inte på samma sätt.” Här uttryckte hon skillnad 
långt tydligare än när hon tidigare försökt tala om skillnad. Det verkar som 
att varken jag eller Laura lade märke till denna svängning i samtalet, för 
vi fortsatte sedan att betona likhetsidealet, både jag i min fråga och Laura 
i sitt sista svar. Jag väljer att tolka det som att Laura helt enkelt gjorde en 
”felsägning”, ett ”misstag”, hon sade ”fel”. Och i och med att vi båda var så 
inne i vårt samtal och så överens så märkte vi det inte. Kanske beroende 
på tonfallet i hur hon sade det hon sade, som så väl sammanföll med det i 
övrigt i detta samtal dominerande likhetsidealet. Men dessutom tror jag att 
de båda synsätten var så pass närvarande och ibland svåra att hålla isär, så 
att vi båda misslyckades att upptäcka ”felsägningen”. Diskursanalytiskt kan 
det uttryckas som att den hegemoniska diskursen om mänsklighet satte 
snäva gränser för vad som kunde sägas gällande likhet, skillnad, normalitet 
och avvikelse – och för vad vi kunde höra, uppfatta. Jämlikhet kopplades till 
likhet och olikheter blev antingen osynliggjorda eller föremål för norma-
liseringstekniker (jfr Runfors 2003:210). Att som Laura så tvärsäkert påstå 
att vi inte är lika, var i sammanhanget så ”fel” att det inte gick att uppfatta. 
Men det gällde att koncentrera sig för att hålla sig till ”rätt” sida om grän-
sen. Som Laura sade redan i början av sitt svar på min fråga: ”Jag ska välja 
mina ord med omsorg. För jag vill att du verkligen förstår mig.” 

Upptäckter och förståelser
I början av min vistelse i skolklasserna lade jag märke till det myckna talet 
om barnens framgångar. Det var viktigt att leta efter framsteg hos barnen, 
det gjorde lärarna hela tiden. Ibland uppfattade jag det som att lärarna för-
sökte visa upp barnen för mig. Men jag insåg så småningom att det var 
nödvändigt att hänga upp arbetet med barnen på upptäckter av nya färdig-
heter. Det gav legitimitet åt arbetet och bekräftade vikten av att arbeta med 
barnen. Det handlade om att upptäcka något som barnen hade inom sig, 
någonting inneboende kom plötsligt ut och blev synligt. Det gav mening 
åt allt slit. Man såg resultat. Det var en lättnad och en glädje när man upp-
täckte att ett av barnen lärt sig någon ny färdighet (även om färdigheten 
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i nästa sekund var bortglömd). Men det handlade också om att upptäcka 
mänskliga drag hos dessa barn som ju ofta inte kunde gå, prata eller äta. 
Oftast kom det överraskande, när man minst anade det så visade sig ett 
barn inför oss som vad vi uppfattade som en människa. 

En dag vid matdags kom assistenten Laura in med brickan med smör-
gåsar och yoghurt i klassrummet. Läraren, Nicoleta, sa åt pojken Victor att 
gå och hämta sin tallrik och sin smörgås. Victor gick fram till skåpet som 
stod i ett hörn snett bakom katedern och hämtade en papperstallrik. Han 
slog lite lätt på den, gick fram till katedern och tog sin smörgås. På vägen 
tillbaka till sin bänk tog han några danssteg till diskomusiken som stod 
på. Jag och Nicoleta log i samförstånd bakom hans rygg. Det var så härligt 
att se den otrygge och beröringskänslige Victor göra något så charmigt 
helt oförhappandes. Det måste ju betyda att han var nöjd, att han hade 
det bra på något sätt i alla fall. Jag kände mig varm av glädje inombords 
och tänkte att hans beteende kändes så mänskligt på något vis. En annan 
gång, när vi satt och väntade på skolskjutsen vid skoldagens slut, delade en 
flicka generöst ut småkakor till de andra barnen och när en rullstolsburen, 
spastisk pojke helt oförmodat lyckades pricka och lägga in en hel liten kaka 
i munnen utan att den hamnade utanför – den liksom la sig perfekt mitt 
på tungan – då skrattade vi alla ett förlösande skratt. Det såg så roligt ut, 
det gick så bra helt plötsligt och oförmodat. En annan pojke, Lucian, som 
inte var rörelsehindrad, men mycket inbunden och tyst, gick från sin egen 
klass och in i det andra klassrummet en dag. Han gick runt, till synes i sina 
egna tankar. Han klappade till sig själv lite lätt på kinderna och Laura sa: 
”Nej, inte så! Så! ” Hon pekade på sina egna kinder och gjorde en puss-min. 
Hon ville att han skulle komma och pussa henne på kinden. Han kom fram 
och gav henne en kindpuss och hon vände andra kinden mot honom och 
visade att man ska göra två stycken för att det ska bli rätt – och han gjorde 
det! Laura såg nöjd ut, tittade på mig och nickade glatt. Lucian som var så 
innesluten i sig själv i vanliga fall. 

Det var i dessa ögonblick som det hårda arbetet betalade sig, när man 
såg att barnen blev människor och individer med personligheter, oreflek-
terade vanor, preferenser, sätt och later. Det var som om personen bakom 
funktionshindret skymtade fram ögonblicksvis när barnen som i ovanstå-
ende exempel betedde sig ”normalt”. En stor del av tiden ägnade personalen 
också åt att tolka och förstå barnen. Det kunde handla om att se på Adrianas 
ansikte hur hon mådde den dagen. Eller att förstå att Bogdan hela tiden 
tror att vi ska åka utan honom, det är därför han är så arg. Iulian vill egent-
ligen ha kontakt och vara med de andra barnen, men han vågar inte, han 
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är samtidigt rädd. Att hela tiden tolka tecken på hur barnen kände sig, vad  
de tänkte och vad de ville var tillsammans med diskussioner om barnens 
olika personligheter centralt i arbetet. Det var ett sätt för personalen att 
behärska sitt jobb, att känna barnen var viktigt. När jag intervjuade Florica 
kom vi in på barnen och deras olika personligheter och Florica gjorde kopp-
lingar till hur vi på bästa sätt skulle kunna arbeta med barnen utifrån vår 
erfarenhet av deras personligheter. Hon talade om Iulian som hade så svårt 
att uttrycka sig, hur olika barnens ”rytm” var, Adriana till exempel: ”Om du 
sätter ner Adriana, pf, pf, och det är allt. Det räcker för henne.” Mer behöv-
des inte för att jag i den situationen skulle förstå vad hon menade. Eller om 
Bogdan:

Florica: Bogdan, han tar in saker glimtvis. Som i morse, då sa jag till 
hans mormor: ”Ha en bra dag”. Och då sa han hela dagen, ”ha en bra 
dag, ha en bra dag”. Men om han hade varit sluten i det ögonblicket 
när jag sa så, då hade det inte gått in i honom. Förstår du?
Agnes: Jo, jo. 
Florica: För jag har ju sagt till honom så många gånger: flickan brevid 
dig är Adriana. 
Agnes: Och han förstår inte. 
Florica: Neej! (Skrattar)
Agnes: Ja. Jag pratade lite med honom. Men jag tror han var sluten när 
jag försökte tala med honom för han var sådär igen. Helt plötsligt talar 
han med dig eller något så här…. 
Florica: Det är också ett sätt att, eftersom han inte känner dig, så är det 
ett sätt att skydda sig. För i början, då ville han inte göra någonting: 
”Varför stör ni mig, jag vill inte göra det här, nej nej nej nej nej” [sa 
han]. Och när vi studerade honom så såg vi att han hela tiden undrar: 
”kan jag göra det här?” Så vi säger till honom att ”ja, ja, du kan göra det 
här”. Så han börjar att göra saker. Och efteråt förstår han att, ”åh, jag 
kan göra det här”. Du vet, han kämpar fortfarande med sig själv. Han 
känner sig osäker. Så han måste uppmuntras. ”Du kan göra det här, du 
kan.” Ibland så vill han vara den som bestämmer reglerna, kanske för 
att han känner sig så osäker. Han skriker eller slåss, han hittar olika 
sätt. I allmänhet är det mer effektivt för honom att vara våldsam. Och 
vi måste hitta sätt att få honom att följa våra regler. 

Att tala om barnen på detta sätt var en del av arbetet och påminner om 
personalens psykologiserande tal om de dementa på gruppbostäderna som 
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Öhlander studerat (Öhlander 1999/1996:80–87). Där upprättades kopp-
lingar mellan de dementas beteende, sjukdom, personlighet i nuet och i för-
fluten tid och deras livshistoria. Talet var till hjälp i personalens hantering 
av de dementas ”ombytliga humör och vacklande verklighetsuppfattningar” 
(Öhlander 1999/1996:81). Sättet att tala om patienterna manade fram deras 
individualitet. Ett tragiskt livsöde kunde förklara någons beteende, lika-
väl som en dams idrottande tidigare i livet fick förklara hennes nuvarande 
goda fysik. På liknande sätt förklarades pojken Bogdans ibland aggressiva 
beteende och urusla självförtroende med att hans familj hade sociala pro-
blem. Vad gällde de barn som Hjälpa hade tagit emot från de statliga insti-
tutionerna, visste ingen exakt vad de hade utsatts för innan de kom. Det 
spekulerades om sexuella övergrepp och misshandel, vid sidan av den obli-
gatoriska vanvården i form av övergivenhet, undermålig mat och hygien. 
Eftersom barnhemsbarnen på så sätt saknade historia – de var dessutom 
mycket små när de kom i Hjälpas vård – fokuserades framförallt på barnens 
personligheter och egenskaper i nuet. Liksom i Öhlanders exempel var talet 
till hjälp i personalens hantering av barnens ofta mycket ombytliga humör. 
Men fokuseringen på personlighet/individualitet/egenskaper hos barnen 
kan också ses som en följd av den moderna humanismens inriktning på 
att vårda själen, till skillnad från fokuseringen på kroppen som enligt Fou-
cault var typisk för det förmoderna Europa (Foucault 1993/1974:40, s. 120). 
Genom sina praktiker iscensatte biståndsprojektet på så sätt den moderna 
humanismens människosyn. Barnen gavs en plats i historien och de blev 
som alla vi andra en del av ett modernt utvecklingsprojekt. Detta skedde i 
uttalad kontrast till etablerade uppfattningar om hur barn med funktions-
hinder hade behandlats i det socialistiska Rumänien. I Sovjet utvecklades 
Homo Sovieticus som koncept under Stalin, en idealmänniska som sågs som 
mer avancerad än Homo Sapiens (Lindqvist 2003b). I Rumänien var kon-
ceptet ”Den nya socialistiska människan” och i denna socialistiska historia 
hade aldrig avvikare såsom personer med handikapp kunnat förenas med 
utopin om det kommunistiska samhället (Kligman 1998).�� I biståndsarbe-
tets vardag karakteriserades det socialistiska Rumänien som både underut-
vecklat i sig, och som orsak till underutvecklingen i det samtida Rumänien. 
Det var framför allt i förhållande till en berättelse om en avstannad utveck-
ling som ansågs ha skett i och med socialisternas maktövertagande efter 
det andra världskriget, som barnen nu skulle ges sin rättmätiga plats i en 
gemensam europeisk kontext. Att det socialistiska Rumänien hade varit ett 

��	 Kligman benämner denna människa ”the new socialist person” (Kligman 1998:11–12).
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modernt samhällsbygge osynliggjordes inom ramen för biståndets kontext 
vid tiden för mitt fältarbete. 

Kunskap och utveckling
Lika viktigt för att kunna se barnen som människor och individer var att 
uppmärksamma deras kunskaper. Lärarna och assistenterna fyllde så tim-
marna med barnen med upptäckter av barnens nya förmågor. Mitt i en sång 
frågade Radu mig om inte Catalina klappade händerna själv rentav? Det 
brukar hon ju aldrig göra! När vi åt förklarade Florica att Bogdan som jag 
hjälpte inte kunde äta smörgås normalt när han började i klassen för några 
månader sedan. Man var tvungen att dela den i småbitar, men nu kunde 
han äta hela smörgåsen själv. Han hade också lärt sig att sitta still. Bog-
dans bänkgranne, Cristian, visste numera när det var hans tur att gå fram 
till svarta tavlan och peka på veckodagen. Och Adriana hade lärt sig var 
munnen, ögonen, öronen och näsan sitter! När Daniela satt och arbetade 
med Stefania som klarade av att säga några ord: ”ögon”, ”näsa” och ”mun”, 
påpekade hon glatt att den här flickan kunde inte säga ett enda ord när 
hon började här för ett tag sedan. Lite senare arbetade Daniela med Lucian 
när han la ett pussel och han lyckades lägga en bit på plats efter hennes 
instruktion. Hon såg positivt överraskad ut över hans framgång och sa: ”Ja! 
Där ser man!” 

Kanske var informanterna extra måna om att göra mig uppmärksam på 
barnens framgångar. Men hur viktigt det var att upptäcka barnens framsteg 
fick jag själv känna på när jag deltog i arbetet. Under en gymnastiklektion 
hjälpte jag Iulian som ville klättra i ribbstolen. Han ville, men han vågade 
inte riktigt. Om och om igen misslyckades han med att ta ett steg uppåt 
– trots att jag stod och skyddade honom mot att falla så var han rädd. Efter 
ett tag lyckades han trots allt faktiskt ta det där extra lilla steget. Jag blev 
jätteglad och sa: ”Bravo! Bra gjort!” Sedan ropade jag till de andra: ”Iulian 
klarade ett steg på ribbstolen!” Eftersom det var väl känt att han var rädd-
hågsen så var det ett stort framsteg. För att barnen skulle kunna ses som 
individer var det alltså nödvändigt att de hade kunskaper. Det individuella 
självförverkligandet var den norm som bildade fond för hur förmänskligan-
det skulle ske. 

Sättet att arbeta med barnen – uppgifter som syftade till kunskapsin-
hämtning och övningar i olika färdigheter – likväl som talet om deras fram-
steg och kunskaper, uttryckte en syn på utveckling som norm. Att barnens 
framsteg gjorde mödan värd för personalen i deras arbete var tydligt. Men 
dessutom var barnens utveckling, deras utvecklingspotential, en legitime-
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ring för arbetet med barnen i skolan och överhuvudtaget. Samtidigt som 
alla var väl medvetna om de relativt stora skillnader som fanns mellan de 
olika barnen och deras möjligheter att lära sig nya saker, var utvecklingstan-
ken ändå en förutsättning för arbetet. Den finns exempelvis underliggande 
i verksamhetsberättelsen som detta kapitel inleddes med. Där framgår att 
barnens liv ”närmar sig” en normalisering, de tränas i att ta ”allt större” del 
i vardagsarbetet, och olika mål såsom utflyttning i gruppbostäder och skol-
gång har ”uppnåtts”. Där uttrycks också att Hjälpas gruppbostäder ”har 
blivit allt mer integrerade och accepterade i det omgivande samhället”, att 
barnen blivit ”synliga i samhället”, samt att familjer med funktionshindrade 
barn nu vågar visa upp sina barn. Det har blivit ”mer accepterat att prata 
om sina problem öppet”. I denna text fanns ett outtalat ”då” som dagens 
situation kontrasterades emot och det var tydligt att utvecklingen hade gått 
i önskvärd riktning. 

Som Ann Runfors påpekar i sin avhandling, karakteriserades barnen 
som innehavare av en autentisk och inneboende utveckling som kunde 
främjas genom arbetet med dem (Runfors 2003:135). Etnologen Helena 
Hörnfeldt visar i en artikel om så kallade utvecklingsundersökningar på 
svenska barnavårdscentraler utvecklingspsykologins – med sitt stadietän-
kande – helt dominerande plats i synen på barn i en svensk kontext, vilket är 
relevant även för min empiri (Hörnfeldt 2005). Tankarna går också till hur 
etnologen Lena Gerholm beskriver projektkulturen där verksamhetsplaner 
och verksamhetsberättelser är centrala inslag (Gerholm 1985). Hon visar 
bland annat hur centralt ”utvecklingsarbete” sågs inom projektens värld och 
menar till och med att förändringen som företeelse ”fetischerades” (Ger-
holm 1985:38). Språket i verksamhetsberättelserna närmast anpassades för 
att motsvara förväntningarna. 

Men liksom Maria Eriksson Baaz ser jag utveckling som framför allt 
kopplat till föreställningar om de Andra i biståndsarbetet (Baaz 2002:53). 
En återkommande aspekt av denna syn på utveckling är kopplingen som 
gjordes under kolonialtiden mellan den koloniserade andre och det vita 
barnet. På ett sätt som påminner om hur barns utveckling betraktades som 
lagbunden, universell, autentisk och inneboende i Ann Runfors studie 
(Runfors 2003), karakteriserades de koloniserade som barn på samma vis 
stadda i utveckling. Baaz studie visar att detta synsätt fortfarande finns när-
varande i samtida biståndsarbete i Afrika (Baaz 2002:53, 133). I mitt mate-
rial framkom kopplingen mellan utveckling och de Andra på ett dubbelt 
sätt. Det gällde å ena sidan rumänerna i stort – och mer specifikt de lokalt 
anställda rumänerna i projektet – som återkommande positionerades som 
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lägre ner på en outtalad men likväl ständigt närvarande utvecklingsstege. 
Även om det bistånd jag studerade inte riktade sig till afrikaner så fanns 
alltså dessa berättelser ur det koloniala biblioteket närvarande. Å andra 
sidan, eftersom en stor del av Hjälpas arbete handlade om att arbeta med 
barn, och dessutom barn med funktionshinder, fanns utvecklingsnormen 
och kopplingen till barn än mer närvarande. 

Tydligast blev detta kanske i beskrivningarna av den första tiden med 
barnen på Hjälpas habiliteringscenter. När Hjälpa hämtade barnen från de 
statliga barnhemmen till sitt nybyggda habiliteringscenter var de i mycket 
dåligt skick. De var sjuka och undernärda. Få, om någon, kunde prata ordent-
ligt. Den nyanställda och nyutbildade personalen fick lära barnen alltifrån 
att gå på toaletten till att prata. Vad barnen kunde lära sig varierade förstås. 
Men framstegen – i förhållande till den rådande synen på utveckling – kom 
snabbt och var stora i början. Så småningom stod det klart att några av 
barnen inte hade något funktionshinder, varken fysiskt eller psykiskt eller 
intellektuellt, medan andra hade olika sorters funktionshinder. Platschefen 
gjorde, tillsammans med en psykolog, upp individuella behandlingsplaner 
för barnen som sedan följdes. En beskrivning av hur det var när barnen 
först kom till habiliteringscentret gav en av de svenska cheferna på Hjälpa, 
Barbro. I hennes beskrivning frammanades bilden av barnen som omänsk-
liga när de först kom från de statliga institutionerna. Eftersom barnen var i 
till och med värre skick än förväntat när de i etapper flyttade in på habilite-
ringscentret, blev centret som ett sjukhus första halvåret. 

Barbro: Det handlade mycket om att få ungarna att må bra. Och få 
bort ohyra och mask och infektioner och…samtidigt handlade det 
mycket om att, för mig, handleda personalen faktiskt. För de var ju, de 
hade aldrig varit med om något liknande, de hade ju aldrig sett såna 
här barn. Och många av barnen är ju oerhört handikappade. Så att det 
handlade lika mycket om att vara med. Ständigt, i princip dygnet runt. 
I varenda situation i huset. Hur duschar man ett barn som är svårt cp-
skadat? Hur…hur matar man ett barn? Men framför allt, hur bemöter 
man det här barnet? 
(– – –)
Agnes: Och du hade bedömt dem som utvecklingsstörda då? 
Barbro: Mm. Och i deras journaler så stod det ju det, ”utvecklingsstör-
ning” och olika diagnoser på utvecklingsstörning och IQ-beräkningar 
och sånt där som vi höll på med på 50-talet. 
Agnes: Mm. Som du sa, vissa kunde inte prata…eller?
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Barbro: Ja, vissa, alltså, vissa…ja, njäe. Det var väl nån som kunde säga 
några ord. Men…det var tre eller fyra, jag kommer inte ihåg riktigt, 
men det var väldigt få som kunde säga några ord. Det var många 
som…som var som bebisar fast de var ett, två, tre år. Det var…barn 
som, vi hade en kille som var sju år och vägde sju kilo. Det väger en 
sex månaders bebis i Sverige. De var fruktansvärt undernärda, allihop 
kan man säga. Var undernärda. Och störningar av olika slag. Väldigt 
mycket självdestruktivitet. (– – –) Och det gick ju så vansinnigt snabbt 
med de här barnen alltså. Och de började krypa och de började gå och 
de började äta själva och de började gå på toaletten själva och de…. 
Alltså jag kände nästan hur…inför mina ögon vad som hände med 
barnen. 

Det var således inte bara barnen som var i akut behov av omvårdnad och 
vård. Även den lokalt anställda personalen behövde ständig handledning 
i hur man skulle sköta barnen och ge dem den grundläggande omvård-
naden, att tvätta, mata, och dessutom eller framför allt: hur man bemö-
ter ett sådant här barn. Det skulle kunna tolkas som att både barnen och 
personalen förmänskligades genom omvårdnaden. Barnen genom att bli 
behandlade på rätt sätt, personalen genom att de lärde sig bemöta dessa 
barn på ett mänskligt sätt. Även frågan om barnens diagnoser kom upp i 
detta samtal. Flera av barnen hade fått diagnoser på den instititution där 
de hade levt, som i enlighet med den kontext som Hjälpa verkade inom, 
var meningslösa. Detta var också ett centralt tema i det reportage som jag 
analyserade i kapitel två: de missvisande diagnoser som ”felaktigt” hade lett 
till att många barn blev sjuka eller dog. Men det viktiga här var Barbros sätt 
att avfärda dessa diagnoser och IQ-beräkningar som sådant ”som vi höll på 
med på 50-talet”. På så vis konstituerade hon rumänerna/Rumänien som 
mindre utvecklade, eller på ett lägre utvecklingsstadium, än ”oss”, i detta 
sammanhang kan detta ”vi” tänkas referera till både ett Sverige och ett väst. 
Barnens utveckling kopplades till den lokalt anställda (rumänska) persona-
lens utveckling och Rumäniens utveckling. 

På ett liknande sätt berättade personalen om den första tiden med 
barnen. Laura berättade: 

Laura: De var extremt förvirrade, de förstod inte varför de var här, 
vad allt det här betydde. Men efter ett tag… vi pratade väldigt mycket 
[med barnen]. ”Nu går vi och badar för vi ska bli rena och fina och 
se trevliga ut. Nu går vi och lägger oss och sätter på oss pyamas för 
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imorgon börjar en ny dag.” Vi förklarade varje steg. Och de lärde sig 
extremt snabbt. (– – –) Det var svårt. Carla, i början, du vet Carla från 
Regnbågen? 
Agnes: Ja.
Laura: I början var hon extremt aktiv. Hon sprang alltid runt, hon 
skrek, grät…. Hon slog alltid sönder saker. Och nu, man hittar henne 
alltid när hon håller på att ordna sina kläder. Och hon gör det så väl 
varje dag. Det är hennes stora nöje, att göra iordning i sitt rum, på sin 
plats, lägga kläderna i ordning. Och i början, som jag sa, sprang hon 
omkring jämt. Vi satt med stängda dörrar när hon skulle äta, då fick 
hon ha brödet, kniven och gaffeln och skeden. Och hon var såhär… 
Hon var extremt rädd. Hon åt snabbt, snabbt, snabbt. Samma sak med 
Teo. Han gick alltid runt med bröd i handen. Dan, han åt extremt 
mycket bröd. Bianca… hon satt där i sin stol. Och Anton, han grät 
hela tiden. Och efter ett tag så började de förändras. De började förstå 
att något var på gång, att de fick något. De började le och efter en tid 
började Anton reagera när han gillade någon eller när han inte gillade 
någon. 

För att jag skulle förstå i vilket skick barnen var, hänvisade de bland annat 
till reportaget som jag redogjorde för i kapitel två. De bilder som hade visats 
i media i samband med att barnhemmen blivit nyhetsstoff ett tiotal år tidi-
gare färgade informanternas minnen även kring Hjälpas ”egna” barn och hur 
det gick att tänka kring deras utveckling. Flera av informanterna berättade 
att de först hade varit rädda för att hålla i, och röra vid, barnen; tänk om 
de skulle gå sönder! Barnen var som ”nyfödda”, även om de i de flesta fall 
var tre eller fyra år. De rörde inte på sig, flera kunde inte gå, de låg stilla på 
golvet. De kunde inte äta ordentligt, de visste knappt vad riktig mat var för 
något. De visste inte hur man gick på toaletten. De var hungriga hela tiden. 
De gömde brödbitar under kudden. De var rädda och ville inte ha kropps-
kontakt, de var förvirrade. Skötseln av barnen gjorde dem till människor. I 
personalens beskrivningar lät det som att barnen transformerades från att 
ha varit som saker (”leksaker”) eller spädbarn, ”som möss instängda i stora 
lådor”, till att bli (som) människor. Som Barbro beskrev det i citatet ovan: 
hon kunde nästan känna vad som hände med barnen ”inför hennes ögon”. 

Observation
Sammantaget utgjorde arbetet med barnen en form av observation av 
barnen som var fullständigt nödvändig för att arbetet i skolan skulle kunna 
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fortgå. Det ständiga tolkandet av barnens beteende kan ses som ett sätt att 
i vardagen handskas med och förstå de individer som man skulle ge daglig 
omsorg. Jag skulle också vilja gå ett steg längre och hävda att utan denna 
observation skulle arbetet ha tett sig tämligen meningslöst. Den ständiga 
uppmärksamheten på barnens beteende var det som framför allt kunde 
uppfattas som meningsfullt i denna kontext. Florica pratade med mig hela 
tiden om hur barnen ”är”, vad de gjorde, hur deras ansikten ”är” och hur de 
visade sitt humör. Under en rast gick vi ut i hallen utanför klassrummet och 
satte igång en ringlek tillsammans med barn från de ”vanliga” klasserna. 
Alla var med, Bogdan satt i mitten av ringen, Cristian satt utanför och 
försökte hänga med, och Iulian sprang runt, runt. Som Florica påpekade: 
han ville vara med men vågade inte riktigt. ”Han tycker det är roligt men 
samtidigt är han rädd.” Vi märkte också att Adriana helt plötsligt lyckades 
säga ett namn till en av flickorna som vi lekte med, Elena. Florica uppre-
pade flera gånger: ”hon försökte säga Elena, hon försökte säga Elena…!” På 
samma sätt påpekade hon att Bogdan har uselt självförtroende: ”Så fort han 
ska göra en övning säger han som ett mantra att han inte kan, att han inte 
klarar det. Det är en blandning av en känsla av förnedring och… ja, vad?” 
”Blyghet?” föreslog jag. ”Ja”, sa hon. ”Han har väldigt dåligt självförtroende?” 
sa jag. ”Ja.” Vi pratade om dagen som hade varit, om veckan. Samtalet gick 
på i samma banor som vanligt. Det handlade mycket om att ”se på barnens 
ansikten” hur de mådde, vad de ville, vad de tänkte, hur de kände. Som när 
Adriana klappade henne på kinden i bilen på väg till skolan en morgon: 
”Ser du? Adriana är lycklig nu!” 

Observationen som metod introducerades enligt Foucault på de nya 
institutionerna, ”mentalsjukhusen”, i slutet av 1700-talet. Den intagne 
blev ett objekt som studerades och blev ”främlingen par excellence”, och 
bedömdes inte bara utifrån sitt utseende men också utifrån allt som utse-
endet antogs kunna avslöja och röja om dem själva som personer (Fou-
cault 2002/1961:237). Tankarna går måhända också till den observation som 
Foucault har beskrivit som central i de nya fängelserna i samband med 
disciplinsamhällets uppkomst: Benthams panopticon (Foucault 1993/1974:
kap III). Då gäller det inte i första hand dess primära syfte, att göra makten 
synlig men (för den intagne) okontrollerbar, utan det faktum att panop-
tismen möjliggjorde den makt som ligger i analysen av den intagne och 
hennes problem. Jag å min sida tolkar observationen som en oundviklig del 
av arbetet med barnen, som att det var det sätt att vara och agera som perso-
nal som fanns att tillgå, en naturaliserad praktik, snarare än någon systema-
tisk metod. Det var det beteende som var begripligt och meningsfullt där 
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och då. Samtidigt skapade och omskapade denna praktik det normala, det 
onormala och i förlängningen det mänskliga – och förskjöt dess betydelser 
i olika riktningar. Observationen kan också kopplas till biståndsarbetets 
ambition att synliggöra barnen med funktionshinder, och här hade synlig-
het positiva och frigörande konnotationer. 

”De måste synliggöras för resten av samhället”
Att sätta barnen i skolklasserna motiverades, som vi har sett, med att de 
skulle integreras i det övriga samhället och så långt det var möjligt lära 
sig att leva ett normalt liv. Men det vanligaste svaret på frågan om varför 
barnen skulle gå i skolan var att de skulle visas upp, som en modell, för det 
omgivande samhället. Både i samtal med de biståndsgivande svenskarna 
och med den rumänska personalen tycker jag att frågan om själva synlig-
görandet av barnen kom i förgrunden, vilket innebar att barnens rättigheter 
och behov, i dessa samtal, kom i bakgrunden. En chef menade att hela det 
övergripande syftet med verksamheten i Rumänien var att vara en före-
bild för hur man kan ta hand om och jobba med barn. Synliggörandet av 
barnen fick en dubbel funktion. Dels skulle de synliggöras för att de tidi-
gare varit undangömda på institution, ”så att det blir som en naturlig bild 
att de också finns”. Dels skulle Hjälpas arbete synliggöras genom barnen. 
På så sätt blev synliggörandet i sig viktigt, och kopplades ihop med det 
humana samhället, och med förmänskligandet av barnen. Som historikern 
Joan W. Scott har påpekat, framställs ofta seendet som förbundet med den 
direkta och autentiska erfarenheten, och därmed som ursprunget till allt 
vetande (Scott 1992:24). Att synliggöra det förut förbisedda och därmed 
också visa på alternativa värderingar är målet för dem som vill utmana nor-
mativa historieskrivningar inom akademin likaväl som för dem som arbetar 
politiskt. På ett liknande sätt blev synliggörandet centralt för biståndets 
förändringsambitioner. Eftersom erfarenheten blir bevis för autenciteten 
hos det alternativa, och eftersom den oftast förmedlas just genom seendet 
– ”jag har själv sett det med mina egna ögon” – blir synliggörandet i sig 
viktigt. Här ska jag försöka analysera hur mina informanters seende struk-
turerades av omgivningens förväntningar, men också hur mina informanter 
själva strukturerade seendets villkor (Scott 1992). 

Det tycktes som om synliggörandet skulle vittna om humanitet – västs, 
svenskarnas, men nu också det rumänska samhällets. Målsättningen formu-
lerades på samma sätt av Barbro. Syftet var att visa en modell där de funk-
tionshindrade barnen är lika mycket värda som alla andra. Hon menade att 
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detta synsätt var väl förankrat i Sverige, medan det i Rumänien hade varit 
”en gigant att slåss emot”. Ständigt hade hon fått frågan: ”varför satsar ni så 
mycket pengar på dessa barn?”. På sätt och vis förstod hon frågan. Om alla 
har det dåligt i ett samhälle, så kommer den naturligt, menade hon. Varför 
skulle en liten grupp funktionshindrade barn ha det bättre än alla andra? 
Hon hade insett att som ett motargument kunde Hjälpa också göra insatser 
för ”vanliga normala barn”. Resultatet blev mer individuell hjälp med kläder, 
mediciner och i vissa fall ekonomiskt, till fattiga barnfamiljer och hjälp till 
skolor med lunchpaket. Samtidigt stod den övergripande målsättningen 
kvar: att fungera som modell för hur man bör ta hand om funktionshin-
drade barn. Det gällde alltså inte att hjälpa så många som möjligt utan att 
visa upp ett nytt sätt att arbeta med barnen för att rumänerna skulle kunna 
ta efter. Här kan man spåra en ambition att förändra det rumänska samhäl-
let i stort. 

Barbro: Och målsättningen tycker jag inte har förändrats under tiden 
utan det finns olika steg i det här modellbyggandet. Och det jag tycker 
nu efteråt att vi har lyckats väldigt bra trots allt och på så pass kort tid, 
det handlar bara om tio år. Och knappt det. 
Agnes: Mm. Jaa. 
Barbro: Sen hamnar man naturligtvis inför avväganden hela tiden 
att… där vi är i dagsläget till exempel när vi har flyttat ut barn. Ska vi 
ta in nya barn och ge dem samma chans, eller ska vi låta de här barnen 
förbli modeller? Hela sträckan ut så att säga, till att de lever ett nor-
malt liv. Och där har vi valt den senare varianten då. Men barnen finns 
ju alltid kvar. Men det har inte varit lätt med tanke på… man har sagt 
såhär också: jamen det är ju bara tjugofyra barn. Det finns hundratio 
tusen barn på barnhem i Rumänien. Det är som att spotta i västerha-
vet. Och vårt motargument har då varit: jamen om, om… nu ska vi se. 
Säg att vi har ett barn med autistiska drag. Det barnet har vi jobbat så 
och så och så med. Resultatet har blivit det och detta. Så representerar 
det barnet kanske tio tusen andra barn med autistiska drag. Kan vi få 
människorna runt de barnen att anamma våra idéer, så hjälper vi dem 
också. Och… det är mycket det skedet det handlar om nu. Att nu har 
vi, det låter lite kallt när jag säger såhär, att barnen blir lite exempel 
va, försökskaniner eller sådär, va. Men det vi har gjort är ju så att säga 
bara gott med dem. Och den erfarenheten vi har fått från barnen och 
barnens utveckling försöker vi nu överföra till andra grupper. 
Agnes: Mm. 
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Barbro: Det är klart att hade det gått illa så skulle det inte ha varit så 
bra (skratt). 
Agnes: Nej, men det har det inte gjort. 

Att den svenska organisationen, som Barbro sade, försökte överföra erfa-
renheterna från barnens utveckling ”till andra grupper” skulle kunna tolkas 
som inte bara andra grupper av barn, utan andra grupper i det rumän-
ska samhället i stort. Synliggörandet blir på så vis en del i en civilisatorisk 
ambition, att Hjälpas projekt var ett självpåtaget ”civilisatoriskt uppdrag”. 
Återigen var det tanken om utveckling som en universell process där olika 
samhällen speglar olika stadier – som aktualiserades i det nutida bistånds-
arbetet. Utvecklingstanken, med rötter i upplysningens historiefilosofi och 
kolonialismens evolutionism, inbegrep också föreställningen om ”den vite 
mannens börda” – att civilisera och utveckla de underutvecklade i enlighet 
med en förment universell mänsklighet (Azar 2001:47–51, Eriksson et al. 
1999:29, Hall 2000/1996). Om den relativa skillnaden som skapades genom 
evolutionismen under kolonialismen härledde de kolonialiserades lägre 
placering på utvecklingsstegen till deras kultur, härleddes Rumäniens lägre 
placering på utvecklingsstegen i början av 2000-talet till den förmodade 
avstannade utveckling som de råkat ut för på grund av femtio års socialis-
tiskt styre. 

Som idéhistorikern Michael Azar har påpekat är det viktigt att skilja 
denna den koloniala humanismens utvecklingssyn från den ”maktrealistiska 
och rasbiologiska motiveringen” eftersom det här alltså handlade om en 
relativ – inte en absolut – skillnad. De koloniserade ansågs äga ett förnuft 
som kunde utvecklas och uppgiften för att så skedde låg på kolonisatörerna 
(Azar 2001:47–51). Hjälpa kan ses som en av de aktörer som tagit på sig 
ansvaret för den i och för sig tunga, men i det här perspektivet hedervärda, 
uppgiften att utbilda och bilda rumänerna och se till att deras utveckling 
tar fart igen efter det påstådda avbrottet under socialismen. Men här fanns 
också en kontinuitet från upplysningstidens idé om östra Europa som en 
mindre utvecklad och mindre civiliserad del av Europa till dagens bistånds-
situation i – i detta fall – Rumänien. Uppkomsten av idén om ”civilisation” 
och idén om Europa som uppdelat i ett väst och ett öst gick hand i hand 
under upplysningstiden. Östra Europa sågs som varandes i ett efterblivet 
tillstånd på en relativ utvecklingsskala redan på 1700-talet (Wolff 1994).

Bistånd inbegriper ofta just kunskapsöverföring och det gällde alltså 
även det bistånd som jag studerade. Misslyckanden förklaras ofta med 
hjälp av utvecklingstanken, så även i mitt material (Baaz 2001, 2002). Baaz 
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menar att denna utvecklingstanke har fått förnyad aktualitet i just bistånd 
i takt med att det har visat sig att hjälpen ofta inte fått önskat resultat. I en 
gruppintervju med lärarna och skolassistenterna ser jag nu i efterhand hur 
jag ställde ledande frågor för att försöka få in informanterna på det spår jag 
själv var ute efter: att de integrerade skolklasserna i första hand var ett sätt 
att normalisera barnens liv och att barnen skulle få stimulans och en dräg-
lig vardag. Istället gled informanterna oupphörligen in på att arbetet med 
barnen, i skolan, men också överhuvudtaget i Hjälpas projekt, var ett sätt 
att förändra den ”rumänska mentaliteten”. Det hände då och då i vardagens 
samtal med eller mellan mina informanter att frågan om den ”rumänska 
mentaliteten” togs upp. Denna förmodade mentalitet fungerade både, som 
i nedanstående exempel, som ett problem i sig som måste åtgärdas, och 
som en förklaring och en orsak till vissa problem. På så sätt blev begreppet 
en tautologi, och som antropologen Nancy Ries påpekar i sin studie om 
samtal i det post-sovjetiska Ryssland, ett mystiskt fenomen vars uppkomst 
aldrig gick att fånga. Tal om mentalitet, liksom det närbesläktade ”natio-
nalkaraktär”, naturaliserar dessa i själva verket godtyckliga fenomen och de 
maktförhållanden som reproduceras genom detta tal döljs och osynliggörs 
(Ries 1997:24–25). 

Nicoleta: Det är väldigt viktigt [att integrera dessa barn i skolan] för 
rumänerna är väldigt, hur säger man…
Radu: Säg det på rumänska för de andra översätter.
Daniela: Låt henne säga…
Nicoleta: … [de] är lite…
Daniela: Säg på rumänska [så översätter vi].
Nicoleta: Jag vet inte ordet på rumänska heller…
Florica: De har distans…?
Ana: Fördomar?
Nicoleta: Ja, ja. 
Ana: De [rumänerna] har fel uppfattning om vissa saker. Så deras 
mentalitet måste förändras. 
Nicoleta: De tror att… hur säger man ”jag ser”? Det är lika bra att jag 
säger det på rumänska istället [här övergår Nicoleta från engelska till 
rumänska]… Alltså, om de ser ett barn med problem så tror de att 
detta kan hända dem. Så de föredrar att inte se de här sakerna. Som 
jag förstår det så är det en psykologisk grej, men i Rumänien är det 
väldigt starkt. 
Ana [översätter Nicoleta]: De tror att de kan drabbas av samma sak 
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om de så mycket som tittar på en person med handikapp. 
Agnes: Är de rädda att de ska få samma sak?
Ana: Ja, det är väldigt starkt i Rumänien, eftersom många människor 
inte har fått någon utbildning (kunskap) på det här området. 
Florica: De föredrar att skydda sig. 
Ana: Det är en skyddsinstinkt. 
Daniela: ”Jag vill inte se, för kanske skadar det mig, kanske är det inte 
bra att se, jag vet inte.”
Ana: Ja, det är ett sätt att dölja verkligheten för att den personen kan 
inte överleva i den verkligheten, det är för hårt för honom. 

I ovanstående citat blev rumänerna de Andra även för mina rumänska infor-
manter. När Nicoletas ordförråd tröt hjälptes alla åt att komma fram till de 
rätta orden. Andra rumäner fungerade som bekräftelse på meningen med 
det egna arbetet med barnen. Andra rumäner beskrevs här närmast som 
vidskepliga. Nicoletas uttalande i exemplet ovan för tankarna till folktro på 
det ”onda ögat”. Här korsades antihumanistisk vidskepelse av förmodern 
karaktär med upplyst humanism i talet om synlighet. I Nicoletas uttalande 
positionerade tron på det onda ögat ”de andra rumänerna” i en traditionell 
och förmodern kontext.�� 

Informanterna gav också en psykologiserande förklaring på varför rumä-
nerna är rädda. Förklaringen var att rumänerna saknar kunskap och att det 
är en slags försvarsmekanism att blunda för problemet med de funktions-
hindrade barnen. Synlighet gick som en röd tråd i talet om att förändra 
den så kallade rumänska mentaliteten. Informanterna talade i termer av 
”om de så mycket som tittar på…”, ”vill inte se…” och ”det är ett sätt att 
dölja…”. Att se och därmed direkt erfara funktionshinder antogs kunna 
övertyga dem som fortfarande levde i villfarelse angående nödvändighe-
ten av förändring (jfr Scott 1992). Diskussionen fortsatte med att en av 
informanterna utförligt redogjorde för hur barn med funktionshinder har 
betraktats genom historien. Genom att sätta in den ”rumänska mentalite-
ten” i ett historiskt perspektiv ville hon förklara den – i och för sig – för-

��	 Som Lisbeth Sachs har visat lever tron på det onda ögat kvar i stora delar av världen 
och måste hanteras av det moderna samhället (Sachs 1993/1983). Oftast är det avvi-
karna i ett samhälle som tros ha det onda ögat, i synnerhet ”personer med fysiska och 
ekonomiska defekter” (Frykman 1993/1977:65). I det svenska bondesamhället antogs 
ogifta mödrar besitta det onda ögat. Det onda ögats till synes eviga och vida spridda 
historia kanske visar hur centralt seende, synlighet och synliggörande görs i olika sam-
manhang.
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kastliga mentaliteten som något som hade sin naturliga plats i en viss tidslig 
och rumslig kontext. Denna mentalitet skulle försvinna, menade hon, som 
ett led i utvecklingen som Rumänien genomgick just nu. Rumänien befann 
sig fortfarande i början av utvecklingen, men skulle utvecklas snabbare än 
människor i andra länder hade nödgats göra. I andra länder hade man utar-
betat idéer i teori och praktik genom mödosamt arbete, medan Rumänien 
nu fick all information utifrån. ”Vi civiliseras på kortare tid än andra folk 
i andra länder. Vi tar det moderna direkt”, sade Daniela, och fortsatte: ”Vi 
måste visa för folk att vi har den här sortens barn, för att det är våra. Och 
folk måste förstå att alla länder har såna här människor (– – –) Vi måste 
först och främst inse att det är våra barn, vare sig vi vill det eller inte. Men 
om vi gömmer undan dem betyder det att vi vägrar att ta tag i våra egna 
problem.”

I Danielas resonemang framkom flera olika utifrånperspektiv på den 
egna nationen. Utvecklingstanken och den därmed relaterade idén om civi-
lisering kom in. Ordet civilisation, eller civilisering, fungerade här som ett 
slagord utifrån en vanligtvis västlig självbild, som Daniela på ett intres-
sant sätt här annammade.�� Det är dock viktigt att komma ihåg att utveck-
lingstanken var central även i det socialistiska projektet och som sådan inte 
någon ny tanke för mina informanter. Men idén om vad som ryms i begrep-
pet ”utveckling” har ändrats. Rumänien karakteriserades nu som varandes ”i 
början” på en till synes naturlig utveckling som äntligen hade kunnat sätta 
igång efter socialismens fall. När Daniela sade ”vi tar det moderna direkt”, 
aktualiserade hon ett synsätt som inte bara sätter det ”moderna” i motsats 
till den socialistiska tiden utan till det ”traditionella” i stort – i likhet med 
Nicoleta i föregående exempel. 

De anslöt sig här, medvetet eller omedvetet, till en gammal inom-
rumänsk debatt som bör sättas i relation till nationalismen i Rumänien. 
Enligt antropologen Katherine Verdery har ”nationell identitet” haft en stor 
plats i rumänskt kulturellt och intellektuellt liv (Verdery 1995/1991:27). Den 
rumänska nationella identiteten har sedan nationsbyggets början pendlat 
mellan de två polerna tradition och modernitet. Det moderna har länge fått 
symbolisera det västliga även i den inomrumänska debatten. En vurm för 
det ”traditionellt rumänska” har ibland fungerat som ett motstånd mot att 
väst hela tiden har fungerat som norm (Deletant 1998, Verdery 1995/1991).�� 

��	 Denna slagordsmetafor har jag lånat från Judith Butler (jfr Butler 2004:72). 
��	 Ett sent exempel på denna debatt, som samtidigt visar hur medvetna rumänerna själva 

är om diskursen om modernitet kontra tradition, är några nummer ur den rumänska 
tidskriften Revue des Études Sud-Est Européennes. Dels en volym från 1992, där ett 
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Ambivalensen gällande om Rumänien bör räknas till Balkan eller inte – om 
Rumänien tillhör öst eller väst – har en lång historia i Rumänien. Enligt 
historikern Adrian Cioroianu kan den följas under historiens lopp och 
Rumänien har i och med sin stora ortodoxa majoritet starka band till det 
kristna öst, medan det rumänska språkets romanska rötter knyter landet till 
väst. Ett ledmotiv i rumänernas självbilder är att landet är en ”latinsk ö i 
en slavisk ocean” (Cioroianu 2002:212, jfr äv. Todorova 1997:46–49). Denna 
ambivalens visar att Rumäniens position i mångt och mycket stämmer 
överens med det område som brukar benämnas Balkan. Landet kan ses 
som en del av Europas ”outsider within”, ett förhållande som är levande inte 
bara för omvärlden utan även på Balkan självt och i Rumänien (Fleming 
2000). Danielas uttalande om att välja det moderna var ett exempel på att 
även mina informanter förhöll sig till detta förhållande. 

Vidare förstärktes Danielas argumentation genom att hon sade att om 
rumänerna inte förstår att dessa barn är ”våra, vare sig vi vill det eller ej”, 
så innebär det en vägran att jobba med de egna problemen. Underförstått 
uttryckte hon en vanlig åsikt hos mina informanter: att rumänerna måste 
börja agera som vuxna människor, med rättigheter likväl som skyldigheter, 
om de vill vara civiliserade och moderna människor. Det går att jämföra 
med etnologen Karin S. Lindelöfs studie av unga kvinnor i Polen. Hos 
dem fungerar föreställningar om Europa som en viktig aspekt i kvinnob-
livandet, att bli en normal, vuxen kvinna (Lindelöf 2006). Min studie visar 
att arbetet med barnen var en del i någonting mycket större. Det var en 
del i hela den pågående samhällsomvandlingen i Rumänien och därmed 
i Europa. Genom att hänvisa till ”andra rumäner” kunde Daniela och de 
andra rumänerna i personalen både förmedla en syn på Rumänien som 
mindre utvecklat och bibehålla sin egen position som jämlik med svensk-
arna/västerlänningarna. Det kan ses som ett exempel på hur synen på män-
niskan och samhället upprättades genom samförstånd mellan rumänerna 
och svenskarna i biståndsprojektet när det gällde arbetets syfte, mål och 
metoder. Den övergripande ambitionen att förändra Rumänien var den 
gemensamma ståndpunkt utifrån vilken en gemensam världsbild kunde 

tema är ”Moderniseringen av Sydösteuropa”, dels en volym från 1993 där ett tema är 
”De små ländernas Europa”. I den förra fanns bland annat en artikel med rubriken 
”Modernisering som ett ideologiskt dilemma i Sydösteuropa” (Kitromilides 1992) och 
en som tog upp den intellektuella debatten om modernisering och kulturell identitet i 
Rumänien på 1920-talet (Turcanu 1992). I den sistnämnda volymen fokuserades bland 
annat ”små länders” hantering av stereotyper av dem själva (Dutu 1993). En artikel 
hade rubriken ”Det interna mottagandet av den externa Rumänien-bilden” (Rostas 
1993). 
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konstitueras, något som jag återkommer till i kapitel fyra när förmänskli-
gandet av personalen står i fokus.

Rätt sorts synlighet – och fel
I det socialistiska Rumänien tjänade reproduktionspolitiken till att kon-
trollera medborgarnas kroppar som en del i skapandet av den ”nya socia-
listiska människan”, vilket ledde till institutionaliseringen av tio tusentals 
– kanske fler – barn (Kligman 1998, Verdery 1994). Många av de barn som 
lämnades till institutioner hade av läkare fått stämpeln ”obotlig”. En sådan 
uppfattning, tillsammans med medikaliseringen av omvårdnaden av per-
soner med funktionshinder överhuvudtaget, skapade ett tabu och en skam 
kring funktionshinder som ännu finns kvar. Institutionaliseringens karaktär 
av just undangömmande förstärktes föga förvånande genom den vanvård 
barnen utsattes för. Synliggörandet fungerade som en verkningsfull kon-
trast, och frammanade associationer mellan det onda och det mörka, mellan 
det goda och det ljusa. En svensk medarbetare beskrev också sin första resa 
till Rumänien som ”att åka in i en svart säck”. Flera uttryck i det svenska 
språket förstärker intrycket att synliggörandet symboliserar något gott. 
Man kan säga att Hjälpa ”kom med ljuset”, som skulle ”bekämpa mörkret”, 
genom ”att sätta ljus på det”. Hjälpas arbete i Rumänien beskrevs ibland 
som en ”stråle av ljus” vilket också indikerade att man delvis såg på sitt 
arbete som att öppna upp ett annars kompakt mörker. 

Efter Ceausescus fall ”upptäcktes” barnen, som jag visat, av västerländska 
biståndsarbetare och reportrar vilket ytterligare kontrasterade undangöm-
mandet mot synliggörandet som sedan skedde. I början av nittiotalet följ-
des det reportage som jag skrev om i kapitel två regelbundet upp i SVT:s 
nyhetsprogram. Förutom att reportagen i sig naturligtvis innebar ett syn-
liggörande, så var det på olika sätt just synlighet som journalisterna och de 
intervjuade talade om. I Rapport i maj 1993 visades exempelvis ett repor-
tage om en svensk kvinna som gjort en egen insamling av leksaker, kläder, 
sängar och mat till barnhemsbarnen. Uppläsningen av nyheten illustrera-
des med en bildvinjett föreställande en insamlingsbössa med en bild av ett 
barnhemsbarn på och med den rumänska flaggan som fond. Reduceringen 
av Rumänien till ”landet med barnhemsbarn som behöver vår hjälp” var 
alltså uppenbar. Men här talades också om synlighet och synliggörande: 
”För några år sen väcktes vi av fruktansvärda bilder av barnhem i Rumä-
nien. I lort och eget träck hölls barnen bundna i sina spjälsängar”, inledde 
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nyhetsuppläsaren.�� Sedan följde ett reportage där filmteamet följde med 
den svenska kvinnan på hennes resa till Rumänien: 

(– – –) Rumänien är fortfarande ett delvis slutet land. Vi vägras till-
stånd att filma i barnhemmen, gör det ändå. Utvecklingsstörda barn 
och från början helt friska barn lever tillsammans. De har fått hjälp 
från Storbritannien, kläder och mat. Men barnen förvaras fortfarande, 
utan kärlek. När Anna kommer kräver hon att alla barn ska tas ut i 
vårsolen. Barnen väntar ivrigt på gåvorna. En stund av förväntan, en 
sekund av glädje. 
Reportern: Hur känns det nu Anna?
Anna: Ja, det är underbart, jag är lycklig, oj vad jag är lycklig! Och tänk 
er nu å barnens vägnar. Det här är den största glädjedagen på länge. 
Och här behövs allt, allt. Och det ser ni själva hur barnen har det här. 
Reportern: Ja, du var tvungen att lyfta ut ett där inifrån själv? 
Anna: Ja, ja, ja, naturligtvis, för de får ju aldrig vara ute. Trots att jag 
försöker peka [till personalen] ’kom hit med rullstol’, så är rullstolen 
undanställd. Och nu har jag gett order att rullstolen är till för pojk-
stackarn här för att han ska få vara ute. Vi har en flicka till som är blind 
och som aldrig får komma ut, så nu innan vi kommer härifrån ska alla 
barnen ut. (– – –)�0

Reportagen i svensk television om Rumäniens barnhemsbarn, liksom andra 
former av beskrivningar av Rumänien, var ofta dramatiska. I exemplet ovan 
trotsade TV-teamet förbudet att filma, för att motverka landets slutenhet. 
Barnens situation beskrevs med det starka ordet ”förvaring” och den svenska 
kvinnan Annas ankomst framstår som befriarens. Det är – liksom i andra 
liknande beskrivningar – märkbart mycket fokus på givarens, Annas, egen 
glädje och lycka, vilket visar hur människors möten med Rumänien väckte 
närmast existensiella känslor.�� Men det jag framför allt vill peka på är hur 
Anna, tillsammans med reportern, visade hur viktigt själva synliggöran-
det var genom att bokstavligen lyfta ut barnen utomhus. ”Ni ser själva hur 
barnen har det här” fick Anna säga och på så vis framkommer reportagets 
funktion av synliggörande. Barnen sägs ha fått det materiellt bättre men 

��	 Rapport, 1993-05-09. 
�0	 Rapport, 1993-05-09. 
��	 Ett exempel på en sådan beskrivning är den lilla boken Möte för livet, som är en 

personligt hållen berättelse om en svensk kvinnas vänskap med en rumänsk kvinna 
(Karlsson 2004). 
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vara i avsaknad av kärlek, vilket sedan kontrasterades med Annas bestämda 
krav på att ta ut barnen i vårsolen. Det får mig att associera till den första 
vårsolen som värmer efter en lång, kall – och mörk – vinter. Möjligtvis skulle 
man kunna se Annas resa som ett fenomen i Lubbe Nordströms efterföljd, 
såsom hans värv beskrivs av etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren 
(Frykman & Löfgren 1985:45 ff ). Han visade upp landsbygdens fattigdom 
och smuts för en chockerad omvärld och predikade kroppslig och själslig 
helning genom frisk luft och natur. Dessa ideal om ljus och luft utmärkte 
den svenska moderniteten från 1930-talet och framåt, och tycks leva kvar i 
insatserna i Rumänien. 

Det var också i relation till det förflutna som mina informanter åbero-
pade synliggörandet som en central och frigörande aspekt av arbetet med de 
funktionshindrade barnen. Många gånger fick jag berättat för mig om hur 
svårt rumäner hade att acceptera att personer med funktionshinder fanns 
till överhuvudtaget och att de inte behövde gömmas undan. De rumäner 
som åsyftades var ”rumäner i allmänhet”, men ibland specifikt läkare eller 
myndighetspersoner. En av mina informanter, Florica, hade själv ett barn 
med ett gravt funktionshinder som föddes strax före socialismens fall. När 
barnet föddes fick det först stanna kvar på sjukhuset i en månad utan att 
någon förklarade vad det var för fel. Sedan fick Florica och hennes man ta 
med barnet hem och klara sig bäst de ville. De bodde hos hans föräldrar 
med barnet, men all stress som kom sig av barnets sjukdom – som ingen 
förstod sig på – ledde till att de sparkades ut på gatan. Den enda utvägen 
blev att lämna barnet till en institution. Nu, drygt 10 år senare, hade deras 
liv ordnat upp sig och de bodde med sitt barn i ett litet hus. Floricas svär-
mor tog till och med hand om pojken på dagarna när Florica och hennes 
man var på arbetet. Men hennes egen far hade fortfarande svårt att accep-
tera barnet. Han var övertygad om att funktionshindret berodde på något 
biologiskt fel hos Florica. Han ville inte ses ute i samhället tillsammans 
med Florica och barnet. 

Liknande var de berättelser som de föräldrar till barn med funktionshin-
der som jag intervjuade. Jag gjorde intervjuer med föräldrar till fyra olika 
barn om hur det var att få ett barn med funktionshinder. Genomgående i 
berättelserna var det ytterst bristfälliga bemötandet på sjukhuset efter bar-
nets födsel. Föräldrarna hade inte fått veta vad det var för fel på deras barn. 
Problematiken med svårigheten till ”korrekt diagnostisering” av barn med 
funktionshinder är väl känd, även i exempelvis Sverige (se t ex Socialstyrel-
sen 2004). Men här handlade det om någonting annat; ännu flera år efter 
barnets födsel blev föräldrarna ignorerade av sjukvården och habiliteringen 
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var bristfällig, berättade mina informanter. Därför var Hjälpas sjukgymnas-
tikcenter en mycket uppskattad inrättning, i mångt och mycket en livlina. 
Där blev föräldrarna och deras barn bemötta på ett bra sätt, och de tyckte att 
barnens tillstånd förbättrades. Fortfarande hade de dock svårt att förstå vad 
det var för fel på barnen, vilket kunde komma till uttryck i starka önskningar 
om att barnen skulle bli av med sitt funktionshinder; att några saknade fing-
rar skulle växa ut, eller att en utvecklingsstörning skulle gå att operera. 

Det tycktes som att skamkänslor kring att ha ett barn med funktionshin-
der uttrycktes genom önskningar, vanföreställningar och en daglig kamp 
för barnets väl. Det var vanligt att omgivningen bemötte dem med tyst-
nad, men ofta fick man hjälp och stöd av den närmaste familjen, släkt och 
vänner. En mor vars son, Liviu, saknade några fingrar på ena handen och 
hade svårt att gå, berättade att hennes och hennes mans familjer hade blivit 
mycket ledsna när det visade sig att deras son hade funktionshinder. Men 
det var också allt, ”ingen av dem har skyllt på mig”, sa hon, ”de har accepte-
rat hans problem”. För henne själv hade det varit svårare att acceptera och 
det var fortfarande svårt. ”I förra veckan hade jag en dröm som jag har haft 
återkommande sedan min son föddes: jag drömmer att han har fingrar, att 
de har växt ut. Så jag hoppas fortfarande att det ska hända.” Men de för-
äldrar jag intervjuade gick alla ut med sina barn i lekparkerna i staden, de 
gömde inte undan sina barn för omvärlden. Tvärtom. ”Jag ser honom inte 
som handikappad”, sa Livius mamma. ”Han kommer att kunna gå på dagis 
och i skolan som alla andra barn. Det kanske blir problem om de andra 
barnen mobbar honom. Men för mig är det inga problem för jag älskar 
honom. Liviu har en stark personlighet, nu spelar han olika roller för att 
visa dig vad han kan…. Alla som känner Liviu gillar honom, han har bara 
ett fysiskt problem, inte psykiskt eller intellektuellt. Jag har inte stött på så 
många fördomar om hans handikapp faktiskt.” 

Synliggörande i en svensk kontext
”Att synliggöra” och dess motsats ”att gömma undan” är inte självklara och 
givna fenomen. Synliggörandet relaterades på mitt fält till en positiv frigö-
rande kraft medan undangömmandet lika självklart kopplades till fenomen 
som diskriminering, vanvård och ett mindre utvecklat stadium av civilise-
ring. Synliggörandet blev därför en symbol för utveckling och framsteg. 
Men utveckling och framsteg är relativa begrepp – graden av det ena eller 
andra är avhängigt vad det jämförs med. Även i Sverige, trots att det anses 
vara ett mönsterland när det gäller vården av funktionshindrade, diskuteras 
olika slags diskriminering av denna grupp. I en studie publicerad 1999 av 
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Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, diskutera-
des livsvillkoren för familjer med barn med funktionshinder (Paulsson & 
Fasth 1999). Bland annat framkom att en stor svårighet för dessa familjer 
var att få samhället att ta hela sitt lagstadgade ansvar för barnets vård och 
omsorg. Kommunen och Försäkringskassan fattade beslut över de berör-
das huvuden, och det var vanligt med överklaganden av myndighetsbeslut. 
Nedskärningar i den offentliga sektorn hade inneburit mindre resurser till 
habilitering, och familjernas ekonomiska situation var ofta svår då de vanli-
gen hade merkostnader som de inte kompenserades för. Den övergripande 
ambitionen med studien, som var en del i ett större projekt, ”Livsvillkorpro-
jektet”, var ”att synliggöra livsvillkoren för dessa familjer”, som förbunds-
ordföranden skrev i förordet till rapporten (Paulsson & Fasth 1999:5). 

Även i Socialstyrelsens lägesrapport för Handikappomsorgen 2003 upp-
märksammades barn med ”svåra funktionshinder” och deras familjer (Soci-
alstyrelsen 2004). Vid sidan av påpekanden om familjernas relativt dåliga 
levnadsstandard, tryckte rapporten på kunskapsbrister när det gällde vad 
samhällets insatser för barnen egentligen leder till. Dessutom uppmärk-
sammades brister i informationsförmedling och att stödinsatserna och 
möjligheterna till fritidsaktiviteter för barnen borde göras tydligare och 
därmed mer tillgängliga. 

Våren 2004 lyfte en artikelserie i Dagens Nyheter fram de problem som 
funktionshindrade och deras föräldrar kan stöta på i Sverige. Det fanns 
inte sällan stora likheter med hur föräldrar till funktionshindrade barn i 
Rumänien berättade för mig om sina erfarenheter. Där finns både proble-
men i kontakten med läkare och myndigheter och människors fördomar att 
kämpa emot. En mamma till en pojke med gravt funktionshinder uttalade 
sig i en artikel: 

Fast det som gör mig mest beklämd och arg är att föräldrar med barn 
som har funktionshinder fortfarande upplever att de inte tas på allvar 
vare sig i vården eller hos myndigheter. Än idag verkar det lika svårt 
att få hjälp med assistenter, olika tekniska hjälpmedel och andra insat-
ser som kan behövas för att man ska klara en förändrad livssituation. 
(– – –) När Fredrik var elva månader berättade en läkare att han var 
mycket svårt skadad men att det finns mycket insatser för ’dom där 
barnen’. Senare påpekade en annan läkare att han skulle bli ett ’vård-
paket’. (– – –) En del utgår ifrån att en människa som inte kan röra 
sig själv inte heller kan tänka själv. Fredrik är en mycket klok, känslig, 
musikalisk och härlig människa. (Lerner 2004b)
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Även synliggörandet var närvarande som tema i diskussionerna om funk-
tionshinder i en svensk kontext. I en av DN:s artiklar berättade en mamma 
med en son utan funktionshinder men som själv var hörselskadad: ”Idag 
stoppas inte människor åt sidan för att de är annorlunda. Det gör att nästan 
alla är vana vid att att se människor som har något funktionshinder.” (Lerner 
2004a). Synlighet som förutsättning för ett gott liv för en funktionshindrad 
var tydlig, liksom att det var annorlunda (sämre) förr. Ytterligare en aspekt, 
vid sidan av synliggörande och synlighet, var ”att bli sedd”. Vanligtvis beto-
nades nödvändigheten att se människan, individen och personligheten 
bakom handikappet, som hängde ihop med en syn på subjektet som helt 
och inre. Både funktionshindrade och deras föräldrar tenderar att mötas av 
förutfattade meningar, som förhindrar att de får adekvat hjälp. Att se den 
äkta personligheten bakom handikappet innebar att skapa förutsättningar 
för en bättre personlig utveckling för barnet på det psykosociala området, 
var det centrala budskapet, till exempel i en bok utgiven av Rädda Barnen 
(Åström & Fuentes 1993). 

Synliggörande och samhällsförändring
Synliggörandet har således tydliga positiva konnotationer. Det är också 
närvarande som emancipatoriska strategier i politiska rörelser, som till 
exempel kvinnorörelsen där slagordet ”Det personliga är politiskt!” syftade 
just till synliggörande av fenomen som tidigare förtigits och hållits inom 
privatlivets hägn (jfr Scott 1992). Men synliggörande kan med Judith Butler 
också ses som att diskurser sätter gränser för vad som är synligt vid en viss 
tid och plats, alltså för vad vi kan uppfatta, begripa, se och höra. Diskur-
sen producerar inte bara vissa effekter, som i sin tur gör vissa liv och vissa 
dödsfall (o)synliga, och därmed (o)mänskliga. Den etablerar också grän-
ser för vad som kan förstås som och bli begripligt som mänskligt (Butler 
2004:34ff ). Det offentliga rummet konstitueras bland annat genom vad 
som tillåts framträda däri. Hjälpas – och andras – aktualisering av synlig-
görande/undangömmande när det gällde de funktionshindrades synlighet 
var därmed ett sätt att förändra Rumäniens offentliga rum. Att sätta syn-
liggörande i fokus, och i kontrast till en dåtid när istället undangömmande 
sades vara det brukliga, förändrade mina informanters syn på vad som kan 
räknas som verkligt, vems liv som kan uppfattas som liv, och vems död 
som räknas som en förlust värd att sörja. Etnologen Ingeborg Svensson 
analyserar död och begravning i spåren av aids bland bi- och homosexuella 
män i relation till ett liknande resonemang som att ”enbart… vissa mänsk-
liga förluster [kan] sörjas som riktiga och följdenliga förluster” (Svensson 
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2005:231). Det är främst som ”son” den döde kan sörjas inom ramen för den 
heteronormativa föreställningen om kärnfamiljen som förutsättning för 
släktens fortlevnad. Inte som ”bög”, eller ”avliden hiv-positiv man”. 

I enlighet med Butler tolkar jag det som att synliggörande på så sätt 
handlade om vem som kan uppfattas som mänsklig (Butler 2004: kap 2). Jag 
tolkar det som att de rumänska barnhemsbarnen och, dessutom, rumänerna 
generellt blev möjliga att sörja efter Ceausescus fall genom att de blev en 
del av oss. När det socialistiska systemet föll samman blev barnhemsbar-
nen och rumänerna synliga för omvärlden. Därmed inleddes det projekt att 
humanisera Rumänien som fortfarande pågår. 

Denna process kunde i mitt material ibland framträda som en påtvingad 
frigörelse, som ett intryck av att rumänerna kunde bli mänskliga bara om de 
anpassade sig till den västliga hegemonin (jfr Hall 2000/1996). Jag fick till-
fälle att fråga mig hur det egentligen var med (o)synligheten i det rumänska 
samhället. Många gånger slogs jag, tvärtemot vad alla sa, av hur synligt 
allting var i Rumänien. Gatubilden präglades många gånger av en känsla av 
kaos, som jag ofta i mina egna tankar jämförde med ”det ordnade Sverige”, 
där gatorna ”alltid är rena och fina”. I Rumänien däremot samsades fattiga 
med rika. ”Smuts” tilläts komma in på områden där det ”inte passade”.�� 
I en fältanteckning beskrev jag till exempel hur en pojke fraktade några 
säckar jordig potatis i en lokal buss. Rumäniens många herrelösa hundar 
var föremål för ständiga diskussioner mellan mig och mina informanter 
– skulle man låta dem leva i sus och dus på gatan, eller borde de avlivas? En 
hundkär svensk chef ondgjorde sig också över hur några av rumänerna i den 
lokalt anställda personalen skötte sina hundar. Hennes upprördhet visste 
inga gränser när det visade sig att de lät en hund bo utomhus året runt, och 
att de även underlät att sterilisera en annan hund. Det var ett exempel på en 
typisk motsättning mellan vad jag ibland såg som ”rumänsk tolerans” kontra 
”svenskt ordningssinne”. 

Det verkade som att det fanns rätt sorts och fel sorts synliggörande. 
Någonting gjorde det som vid tiden för mitt fältarbete var synligt i Rumä-
nien var synligt på fel vis. Tiggare, gatubarn, uteliggare, hundar, alla var de 
hela tiden närvarande i det offentliga rummet. Men denna synlighet tycktes 
inte räknas som synliggörande i enlighet med det ideal som Hjälpa stod för. 
I bostadskvarteret där Hjälpa hade lokaliserat delar av sina projekt bodde 
en ung man på gatan, som en svensk chef menade var schizofren. Hon 

��	 Att jag sätter ”smuts” och ”inte passade” inom citattecken beror på smutsens rela-
tivitet. Smuts är nödvändigt för ordning, men vad som är smuts varierar (Douglas 
1997/1966). 
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hade försökt få den lokala socialtjänsten att hjälpa honom. Hon hade till 
och med lyckats skicka ut två av socialsekreterarna som arbetade tillsam-
mans med Hjälpas egna socialsekreterare i ett samarbetsprojekt för att ta 
upp en anmälan på mannen, för att sedan kunna hitta en lösning på hans 
problem. De hade kommit tillbaka med oförrättat ärende. Eftersom han 
saknade identitetskort hade det varit omöjligt att registrera honom som 
hjälpsökande. Han hade också varit svår att tala med. Den svenska chefen 
var missnöjd med de rumänska socialsekreterarna som hon menade inte 
hade gjort ett seriöst försök att hjälpa mannen. 

En kall morgon när jag gick mot skolan där jag idkade deltagande obser-
vation i Hjälpas specialklasser, såg jag den unge mannen sittandes på trot-
toaren utanför skolan. Han var klädd i en gammal överrock, en mössa långt 
nerdragen över öronen, och hade lager på lager av kläder på sig. Han hade 
gjort en brasa av gamla löv och lite skräp och satt och höll sina händer där-
över. En pojke i tonåren stannade till och frågade honom någonting, jag vet 
inte vad. Själv gick jag förbi, sneglade på honom, undrade hur han mådde 
och hur jag skulle kunna närma mig honom, jag vågade inte. Ingen av de 
förbipasserande verkade ta någon särskild notis om honom där han satt, 
barn gick till skolan, ensamma eller hållandes föräldrar i handen. Jag tänkte 
på hur reaktionen skulle ha varit i Sverige om någon till synes psykisk sjuk 
satt utanför en skola, mitt i ett bostadsområde, på det sättet och skrev ner 
mina tankar i anteckningsblocket: ”Bort med honom! In med honom på 
hem! Och visst behöver han hjälp. Men jag undrar ibland… Vad är ’tole-
rans’? Det svenska eller det rumänska sättet?” Frågan blev befogad eftersom 
mina informanter betonade synliggörandet som en del i en process att få 
rumänerna i allmänhet att acceptera och tolerera avvikande såsom personer 
med handikapp. Samtidigt utdefinierades den sorts synlighet som faktiskt 
fanns som oacceptabel och i någon mening ociviliserad. 

En gång när jag följde med en av Hjälpas socialarbetare, Dumitru, för 
att dela ut matpaket till så kallade ”gatupensionärer” kom vi att tala om den 
unge mannen. Jag frågade om inte Hjälpa kunde hjälpa honom. Dumitru 
menade att det inte var deras uppgift, utan de lokala myndigheternas jobb. 
”Men de kan nog inte hjälpa honom, han vill nog inte bo någonstans, det 
är lika bra att låta honom vara”, menade Dumitru. Vi pratade vidare och 
kom överens om att i alla fall ge mannen några smörgåsar. När vi så gjorde 
frågade han vad det var för något. Dumitru svarade att det var två smör-
gåsar med salami. ”Är det gott?” undrade mannen och såg lite skeptisk ut. 
Dumitru skrattade och sa till mig: ”Han är inte hungrig! Han får nog mat 
utav alla här i kvarteret!” Det stämde nog, för när jag tittade nogrannare 
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efter i fortsättningen såg jag att mannen ofta stod utanför den lilla char-
kuteributiken och åt på någonting. En sådan situation tyckte jag motsade 
motsatsförhållandet som upprättades i bilden av ett Rumänien där man 
gömmer undan de avvikande och ett Sverige där alla accepterar avvikande i 
enlighet med ett humanistiskt ideal om alla människors lika värde. 

Etnologen Birgitta Svensson har beskrivit tattarnas utanförskap i det 
förmoderna Sverige (Svensson 1993). Detta utanförskap innehöll en rad 
positiva aspekter och inte minst motstånd mot överheten, kyrkan. När den 
moderna välfärdsstaten utvecklades med sina tekniker att disciplinera med-
borgarna blev det omöjligt att leva vid sidan av det etablerade samhället. 
Tattarna hade att välja mellan integration, vilket suddade ut deras tattar-
identitet, eller att gå under. Svensson visar, åtminstone delvis, hur dagens 
svenska hegemoni kring avvikande och normalitet uppstod under 1900-
talet. Denna historia visar att det inte enbart har varit fråga om gradvisa 
framsteg i en tänkt naturlig utveckling där ökad kunskap har lett till ökad 
medkänsla med utsatta människor. I ljuset av denna historia tolkar jag det 
också som att det sätt på vilket avvikare var synliga i det offentliga rummet 
i Rumänien ansågs fel av mina informanter – närmast ett tecken på under-
utveckling och ocivilisation – eftersom det rumänska samhället hade miss-
lyckats med att inlemma avvikarna i ett välfärdssystem. Den i normativt 
västlig mening korrekta sociallagstiftning som fanns räckte inte till i ett 
samhälle där de ekonomiska och ”infrastrukturella” resurserna var små eller 
obefintliga. 

Det moderna och det senmoderna, öst och väst
Det nya Rumänien kontrasterades vid tiden för mitt fältarbete med en soci-
alistisk dåtid, som konstruerades som närmast förmodern eller antimodern. 
Mina informanter kunde inte placera det socialistiska systemet inom ramen 
för det moderna, som istället utdefinierades som icke civiliserat – och på 
så vis utanför det västliga. Enligt Hammond började gamla välkända ste-
reotyper om det mörka, efterblivna och våldsamma Balkan dominera det 
offentliga samtalet igen efter en kort period efter socialismens fall när de 
före detta diktaturerna och deras invånare, inte minst Rumänien och rumä-
nerna, beskrevs som äntligen återförda till den gemensamma europeiska 
gemenskapen. Till skillnad från det kalla krigets berättelse om de socia-
listiska diktaturerna fokuserades inte totalitarismen och den socialistiska 
ideologin. Istället hamnade befolkningarna i fokus. På 1990-talet utmålades 
Balkans folk som ociviliserade och omoderna (Hammond 2004:xi f ). 
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Denna tendens att insistera på de socialistiska diktaturerna som för-, 
anti- eller pseudo-moderna till sin karaktär, är typisk för ”vinnarna av det 
kalla kriget”, menar sociologen Johann P. Arnason. Han argumenterar för 
att de socialistiska diktaturerna bör ses som alternativa moderniteter, som 
med sina universalistiska ambitioner utgjorde reella utmaningar för den 
västliga varianten av modernitet efter andra världskriget. Därför bör också 
de socialistiska diktaturernas sammanbrott analyseras som en mer generell 
kris för moderniteten i stort – det vill säga även i väst (Arnason 2000). På 
ett liknande sätt argumenterar Zygmunt Bauman; socialismen var enligt 
honom heltigenom modern i sin passionerade övertygelse om att ett gott 
samhälle bara kan vara ett rationellt styrt och heltigenom industraliserat 
samhälle (Bauman 1997/1992).�� Socialismen var ”moderniteten på sitt mest 
bestämda humör och bestämda sätt; moderniteten strömlinjeformad, renad 
från de sista resterna av det kaotiska, det irrationella, det spontana, det oför-
utsägbara” (Bauman 1997/1992:167). Bauman menar, liksom Arnason, att de 
socialistiska staternas initiala ekonomiska succé utgjorde ett levande och 
konkret hot mot de västliga kapitalistiska staternas samhällsbyggen. Det 
menar även ekonomhistorikern Michael Haynes, som argumenterar för att 
fram till i slutet av 1980-talet (!) var tillväxt vid sidan av modernisering 
dominerande fenomen i beskrivningar av Balkan (Haynes 2004). 

Bauman menar också att de ideal enligt vilka de moderna socialistiska 
staterna byggdes upp – förenklat uttryckt ett samhälle som först och främst 
skulle tillfredsställa sina invånares behov – också till en början var de 
ideal som dess ”kapitalistiska hatare” kände igen som sina egna (Bauman 
1997/1992:168). Jonas Frykman och Orvar Löfgren har skrivit om svensk 
modernitet på ett sätt som i mångt och mycket liknar Baumans beskriv-
ning av socialismens modernitet (Frykman & Löfgren 1985). Även här var 
det en ny människa som skulle skapas, och arvsbiologiska tankar var en 
del i detta projekt, även hos reformivrare vars mål var ”både humant och 
framåtsyftande, ja till och med progressivt” (Frykman & Löfgren 1985:34). 
Liksom i det socialistiska Rumänien gällde det att ”vårda folkstammen” och 
till exempel i skolan sorterades barnen i olika kategorier för att de goda 
anlagen skulle kunna odlas och de dåliga hållas tillbaka (Frykman & Löf-
gren 1985:36). 

Det var först i och med övergången från – med Baumans vokabulär – det 
moderna till det postmoderna som de socialistiska staterna inte längre höll 

��	 Bauman använder, liksom Arnason, ordet ”kommunism” (”Communism”) för att 
beteckna det som jag har valt att benämna ”socialism”, se äv. not i inledningen. 
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måttet, menar Bauman (Bauman 1997/1992). Framför allt var det det ”post-
modernistiska” imperativet om möjligheten att välja som fällde avgöran-
det. Här drar Bauman en i sammanhanget intressant parallell till Sverige, 
som han besökte i början av 1990-talet. Här klagade man likaledes på det 
socialdemokratiska systemets brist på valmöjligheter. När Bauman frågade 
svenskarna om de var missnöjda med de kommunala skolorna eller de lands-
tingsägda sjukhusen, svarade de att de visserligen var helt nöjda med båda 
delarna, men att de ändå saknade möjligheten att välja. Att välja var alltså 
det avgörande – inte om alternativen var bättre (Bauman 1997/1992:170).�4

Oförmågan att inom ramen för nuet se det socialistiska förflutna som ett 
modernt samhälle, gjorde att det fanns en intressant brist på logik i mina 
rumänska informanters berättelser om hur det var under socialismen. Allt 
var inte sämre – och mindre civiliserat – förr, snarare tvärtom, men det gick 
inte att förklara. Förr gömdes inte bara funktionshindrade undan, utan då 
kunde inte heller ”vanligt folk” röra sig hur som helst, var som helst, när 
som helst. Efter klockan tolv på natten kontrollerades identitetskort på alla 
som var ute, vilket alltså begränsade rörligheten eftersom det kunde leda till 
att man förvisades från vissa platser. Gatorna var folktomma på kvällar och 
nätter, berättade en av mina informanter. Men efter mörkrets inbrott kunde 
man på den socialistiska tiden åtminstone röra sig tryggt överallt eftersom 
det fanns poliser överallt, till skillnad från nu när det var farligt att vara ute 
själv i mörkret på grund av risk för rån, våldtäkt och annan brottslighet, 
invände en annan. 

Ytterligare en uppdelning mellan nu och då som gjordes var att det inte 
fanns några tiggare, uteliggare, fattiga, utslagna, gatubarn, gatupensionärer 
eller funktionshindrade på gatorna under den socialistiska tiden – till skill-
nad från nu, när de fanns överallt. Avvikare ”gömdes undan”, som sagt. Men 
att det inte fanns några hemlösa under den socialistiska tiden förklarades 
också med att alla faktiskt hade jobb – även om det var okvalificerat, en 
inkomst – även om den var låg, och en bostad – även om den var dålig. Här 
uppstod en intressant parallell mellan det socialistiska Rumänien som efter 
systemskiftet 1989 närmast kunde beskrivas som ”råkapitalistiskt”, och ett 
Sverige som också genomgått ett slags systemskifte det senaste decenniet. 
En vanlig uppfattning lydde att från att ha varit en väl fungerande välfärds-
stat, gjorde rationaliseringar och privatiseringar att alltfler människor slås 
ut i dagens Sverige. Numera fanns fler uteliggare, utslagna och till och med 

��	 Även om jag själv som sagt föredrar beteckningen senmodern där Bauman föredrar 
postmodern, tycker jag att hans resonemang är relevant i detta sammanhang. 
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tiggare – ett under många år icke existerande fenomen – även i Sverige. 
Många forskare har också påpekat att slutet på ”Det kalla kriget” innebar 
inte bara ett slut på de socialistiska staterna i Östeuropa utan också slutet på 
västvärldens välfärdsstatsbyggen (se vidare Lindqvist 2003b). Även i Sverige 
skulle man kunna beskriva å ena sidan en dåtida modernitet, då samhäl-
let tog hand om sina utslagna, vilket ofta innebar institutionalisering och 
därmed ett slags ”undangömmande”. Och å andra sidan en nutida senmo-
dernitet/post-välfärdsstat som innebar att samhället inte klarade att ta hand 
om människor i marginalen i lika hög grad som förr, vilket hade lett till en 
ökad synlighet och därmed en slags ökad acceptans mot utslagna. 

Det verkade alltså vara så att det fanns ”rätt” och ”fel” sorts synlighet. 
Det verkade också vara så att rumänerna såg på fel sätt. Det var inte bara 
barnen med funktionshinder som skulle förmänskligas genom att synlig-
göras. Även den lokalt anställda rumänska personalen var, som redan fram-
gått, en målgrupp för Hjälpas bistånd. I förlängningen fanns ambitionen 
att humanisera också både ”rumänen i gemen” och rumänska myndigheter, 
och även här var synliggörande på olika sätt närvarande. Om det handlar 
nästa kapitel.
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Kapitel 4. Personalen

Här tar jag upp att arbetet med barnen inte bara ledde till att barnen ska-
pades som människor, utan även personalen som arbetade med barnen. Jag 
visar hur de upplevde det som att de förändrats sedan de började arbeta 
med barnen. Till stor del handlade denna förändring om att de hade blivit 
”mänskligare”, vilket jag analyserar närmare. Här ingår också beskrivningar 
och anekdoter om utflykter med barnen och hur andra har iakttagit dem, 
som visar hur en identitet skapas genom att man som rumän arbetar med 
funktionshindrade barn – till skillnad från andra rumäner som antas vara 
oförstående inför nyttan med detta. Detta kapitel tar också upp personalens 
försök att så att säga utöva den medborgerlighet som efterfrågades. 

Cirkusföljet
Ur fältdagboken: 

Klockan är ungefär tolv mitt på dagen när en pojke från den andra klas-
sen knackar på. ”Vi ska gå ut”, säger han. Det är fint väder ute, våren har 
kommit tidigt i år, så visst är det en bra idé. Men det är en himla apparat 
med jackor som ska på och rullstolar som ska ut. Stefania tvingar mig att 
hålla henne i handen och hon vill hjälpa mig att köra rullstolen. Ute på 
skolgården är det fullt med folk. Förutom andra barn även vuxna som är 
på väg in och ut ur byggnaden. De andra barnen tittar storögt på ”våra 
barn”, barnen från specialklasserna. Assistenten Daniela och läraren Ana 
har ställt upp stolar på skolans kortvägg som vetter mot bostadsområdet och 



102

den lilla gatan där det alltid är fullt med folk. Det verkar nästan som att de 
vill visa upp sig och ”sina” barn. Eftersom två av rullstolarna är för stora 
för att stå där så får vi gå längre fram, ut på baksidan av skolan, och sätta 
barnen i solen där, också fullt synliga för folk runt omkring. Vi har en boll 
med oss, och Ana och Daniela kastar den emellan sig. Daniela springer runt, 
spexar med Anas hatt och sätter på den på ett av barnens huvud. Stefania 
vägrar sitta ner på sin stol och springer runt och skojar. Särskilt Daniela, 
men även Ana skojar och spexar, skrattar och ropar. Det är lite som att ”här 
kommer vi med våran freakcirkus”. Också i klassrummet brukar Daniela 
skoja med barnen, hon tokar sig och får dem att skratta. Det känns som 
att hon vill visa upp sig, att hon är herre över situationen, genom att ge 
utrymme för spex. Och att hon fullt ut har accepterat dessa barn och att hon 
är lite speciell därför. 

Mina informanter uttryckte på olika sätt att det var genom (den kroppsliga) 
erfarenheten att arbeta med barnen som man utvecklade kunskaper om hur 
man kunde hantera olika situationer med barnen. Det i sin tur var en del av 
skapandet av en identitet av att vara en som arbetar med funktionshindrade 
barn. Genom att hänvisa till nödvändigheten av erfarenhet på detta sätt, 
förstärktes inte bara deras yrkesidentitet, utan de uteslöt alla utan denna 
erfarenhet ur en möjlig gemenskap. Deras förhållningssätt gentemot mig 
var ganska ambivalent. Å ena sidan var jag i egenskap av svensk en aukto-
ritet i deras ögon, trots att jag gång på gång påminde dem om att jag inte 
var expert på funktionshinder. Å andra sidan var jag en tafatt nybörjare i 
det praktiska arbetet med barnen, och de fick gott om tillfällen att instru-
era mig och påpeka min bristande (obefintliga) erfarenhet när jag deltog i 
arbetet. På min direkta fråga om hur man lär sig att arbeta med dessa barn, 
svarade informanterna ”trial and error”. De förordade alltså en erfarenhets-
baserad metod, att observera, hitta på övningar, lösningar, pröva dem och 
pröva igen. Jag frågade hur man kunde få ett barn med koncentrations-
svårigheter att lyssna, vilket utlöste ett igenkännande skratt hos informan-
terna. De kastade ut ett förslag på hur man kunde få barnet att lugna ner 
sig genom att ”chocka” det: 

Ana: (– – –) Det som fångar deras uppmärksamhet är något konkret. 
De förstår ju inte allt man säger. Alltså: rörelser, konkreta saker….
Florica: Ibland chockerande. 
Daniela: Eller, chockerande, ja, ibland är det en metod, att chocka. 
Agnes: Och hur gör ni det, chockar?



103

Florica: Du gör något korkat. Dramatiserat, väldigt, ah… ah… som 
hon [Daniela] gör. 
Ana: Du reagerar onormalt, till exempel när ett barn gör något så för-
väntar han sig en reaktion från dig. Att du ska bli arg, eller ta saken 
ifrån honom. Men istället ger du något annat till honom. 
Florica: Eller så gör du som han… 
Ana: Men han kommer att imitera dig…
Daniela: Ja. Eller…Du vet vad han förväntar sig av dig och så gör du 
det motsatta. Och han blir chockad. I det ögonblicket kommer han 
att tro att det är något fel med dig, och… (skrattar). Då måste du 
vara snabb och använda det här ögonblicket för att förklara, för det 
är nu han är fokuserad. För att du är korkad, du är knäpp, du är inte 
normal!

Det handlade både om att utveckla en färdighet, att få en känsla för hur 
man skulle göra, och om att skapa en ny identitet i relation till omgiv-
ningen. Mina informanters identitet att vara en rumän som arbetade för 
en utländsk (underförstått västerländsk) NGO var beroende av – i diskurs-
analytiska termer – dess konstitutiva yttre (Mouffe 1995). Detta konstitu-
tiva yttre var – uttalat kritiserade och på så sätt närvarande, eller som tysta 
tomrum – andra rumäner. En aspekt av denna identitet var en identifika-
tion med barnen, i förhållande till omvärlden – som i detta fall var den 
rumänska allmänheten, men också familj, släktingar och vänner. Informan-
terna menade att i deras ögon var barnen med funktionshinder konstiga, 
”freaks”. När man som anställd rumän i den svenska organisationen hade 
blivit utbildad och börjat tro på det ”svenska” synsättet på barnen så blev 
man själv något av ett freak, eller som i citatet ovan när jag fick förklarat 
för mig hur man kunde lösa en knepig situation med ett okoncentrerat 
barn genom att agera onormal, dramatisera, chocka, göra motsatsen till det 
förväntade. Detta förhållningssätt förstärktes av att kaosartade situationer 
ofta uppstod med barnen. Genom att omfamna detta kaos istället för att 
försöka sig på det omöjliga, att bringa ordning, hanterade informanterna 
oordningen samtidigt som de antog att omgivningen tyckte att de var lite 
konstiga. Det fanns också en mer eller mindre outtalad stolthet över att 
kunna ta hand om dessa barn, att mitt i kaoset stå stark och säker. Det var 
en positiv identitet, där det också ingick ett slags ”underdog-perspektiv” 
gentemot en förmodad fientlig omvärld. 

Här tycktes det finnas en paradoxal koppling mellan kaos och demo-
krati. Om man vill skulle denna gång från strikt ordning och disciplin till 
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kaos ses som en parallell till den ständigt närvarande transformationen 
av Rumänien från socialistisk diktatur till modern demokrati. Den ryske 
språk- och litteraturteoretikern Michail Bachtins analys av ”den folkliga 
skrattkulturen” under medeltiden och renässansen med sina karnevaler 
och grotesker, kan vara intressant här. Bachtin visar hur karnevalens och 
groteskens former fungerar frigörande. De upphäver hierarkier och möj-
liggör förnyelse. Grotesken avslöjar möjligheten till en annan värld, den 
existerande världen raseras för att kunna pånyttfödas och förnyas (Bach-
tin 1991/1965). Här finns också synliggörandet – eller snarare uppvisandet 
– med som en central komponent. När Daniela och Ana bestämde sig för 
att barnen skulle få komma ut och leka på skolgården iscensatte de ett 
synliggörande av barnen, som i förlängningen syftade till just förändring. 
Som jag försökte visa i föregående kapitel, en förändring av vad man såg 
som en ”rumänsk mentalitet” och en förnyelse av det rumänska samhället. 
Danielas och Anas spexande med barnen anspelade på det rumänska sam-
hällets ”ovana” vid funktionshindrade. Barnen med funktionshinder ställdes 
upp för beskådande, och deras kroppar skulle kunna ses som grotesker i det 
här sammanhanget. Kropparnas synlighet blev ju en (i vid mening) politisk 
fråga i biståndsarbetet. Synliggörandet, och alltså synliggörandet av inte 
vad som helst, utan just det ”groteska”, fungerade frigörande för Daniela 
och Ana som i denna situation hade kontrollen över vad som fick bli synligt 
och på vilket sätt. De njöt också av att visa upp sig och barnen, de njöt av 
sin egen ”groteskhet”, det var ett sätt att ta saken i egna händer också, för en 
gångs skull utan inblandning från Hjälpa, och bygga den egna identiteten 
att vara en som arbetar med funktionshindrade barn. 

En av barnskötarna, Mirela, berättade skrattande och målande i en 
intervju om en gång när hon och två kollegor var på ”semester” med några 
av barnen. De gick in i en mataffär med barnen, en som satt i rullstol och 
de andra höll de i händerna. Några av barnen kissade i blöjorna, och det 
började lukta illa. Hur skulle de göra? Var kunde de byta på barnen? Som 
tur var fanns en å i närheten, där de kunde bada barnen. ”Och det blev som 
en cirkus, vi var skådespelarna och vi hade många åskådare runt omkring 
oss”. De slog sig ner på en brygga vid ån och folk kom en efter en och ställde 
sig på rad för att titta på. Men de skötte sitt, de tvättade barnen och barnen 
tyckte det var jätteroligt att bada. Eftersom det var skönt och varmt i solen 
stannade de en lång stund och barnens underkläder fick torka i solen. De 
hade med sig kakor och godis och låg där och solade. Folk fortsatte att titta 
tills de gick därifrån. ”De tittade och tittade, kanske trodde de att vi var kon-
stiga.” En av kollegorna tyckte att de skulle säga till folk att sluta titta, men 
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Mirela tyckte att de kunde hållas. ”Låt dem stå där, det gör inget.” När de 
till slut gick därifrån sa de till åskådarna: ”Vi kommer imorgon också, men 
då är det inte gratis, då tar vi betalt för inträdet.” Folk svarade ingenting. 
Kanske var de nyfikna, kanske var det något nytt för dem, funderade Mirela 
överseende. Och när de hade varit där i några dagar började folk vänja sig 
och kom till och med och gav dem äpplen och sådant. Det kändes bra. 

Här jämförde Mirela sig själv och sin grupp med ett cirkusfölje, det var 
som om de uppträdde på en scen inför publik. I Mirelas berättelse fram-
träder hur de njöt av situationen, där hon och hennes kollegor, tillsammans 
med barnen, låg i den varma, sköna solen och ogenerat åt kakor och godis. 
Barnens underkläder fick soltorka – här anas deras kroppar exponerade för 
de återigen tafatta och ovana andra. Mirelas och hennes följes övertag gent-
emot dem runtomkring är också tydligt. Förvissade om det rätta i sitt eget, 
om än avvikande, beteende lät de omgivningen hållas och kostade på sig 
en ganska elak gliring innan de gick. Som en inte helt oväntad slutknorr 
i berättelsen visade det sig att folk vande sig och till och med började ta 
kontakt och ge dem äpplen och annat. Det var den slutgiltiga bekräftelsen 
på att deras sätt var det goda, det önskvärda – det numera normala. 

Det normala och mänskliga. Deras vågade, cirkusinspirerade uppvisande 
verkade på en och samma gång som subjektiverande för personalen och för 
barnen – och omkullkastande av den gamla ordningen. Det kan ses som 
dubbelt frigörande i den meningen att personalen förhöll sig till två hege-
moniska ordningar, Hjälpa som organisation och det rumänska samhäl-
let. Personalen menade att de kunde förändra människor i sin omgivning 
genom att agera på ett nytt – mänskligare – sätt med dessa barn. De blev 
gränsöverskridarna som gjorde förändring möjlig. 

I sina försök att förstå det decentrerade subjektet konstaterade Foucault 
att subjektet är en form som inte i första hand eller alltid är identiskt med 
sig själv. Trots det finns i västvärlden ett krav på sanning i relation till självet 
– vi måste skapa oss som de vi ”är” (Foucault 2002/1976b:43).�� Människan 
ses som den varelse som, till skillnad från djuren, har givits möjligheten 
att ta sig själv till objekt för studier, att ägna sig åt sig själv, att arbeta på 

��	 Idén om att man bör odla självet har en lång historia, enligt Foucault dök den upp 
som ett tidigt och vida spritt imperativ i den grekiska kulturen. Under de två första 
århundradena av vår tideräkning sker en förskjutning av vad som anses acceptabelt 
gällande sexualiteten, från en mer tillåtande attityd till en mer problematiserande 
hållning. Foucault menade att det inte, som det brukar påstås, handlade om striktare 
krav på renlevnad. ”Förändringen gällde snarare individens sätt att konstituera sig som 
moraliskt subjekt.” (Foucault 2002/1976b:67)
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sin egen person. Ju bättre hon blir på att vårda sig själv, desto friare blir 
hon. Självomsorgen är således ett privilegium och en plikt som garanterar 
den individuella friheten. Här ingår imperativet om självrannsakan. Som 
en konstant attityd gentemot sig själv bör man kontrollera varje föreställ-
ning om vem man är: är den sann? (Foucault 2002/1976b:62–64). Varför, 
frågade sig Foucault, måste omsorgen om självet gå genom denna uppta-
genhet av sanningen? Bara genom att spela sanningsspelet annorlunda kan 
man komma undan sanningens primat i skapandet av sig själv, menade han 
vidare (Rabinow 2000/1994:xxvi). Jag förstår det som att sådana stunder av 
undkommande är frigörande. Så undkom mina informanter genom spex-
ande och skojande, och genom att göra det oväntade, för stunden tvånget 
att vara de de förväntades vara. De slapp identifikationen med den logiska, 
”hela” och begränsande subjektspositionen ”rumän anställd av västerländsk 
NGO som arbetar med funktionshindrade barn”. De hade hittat en bety-
delsefull frizon där de kunde arbeta på sina själv mer ostört. Genom själv-
rannsakan, i jakt på det sanna självet, kan man bli fri.�� Genom att bedöma 
sanningshalten i det föreställda kan man i förhållande till sig själv välja att 
acceptera eller förkasta möjliga identifikationer och då välja bara dem som 
korresponderar med subjektets fria och förnuftiga val, som framstår som ett 
av flera alternativ (Foucault 2002/1976b:64). Det betyder att man väljer det 
som inför en själv framstår som den sanna identiteten, snarare än en annan 
identitet som upplevs som påtvingad. De ovan beskrivna situationerna ser 
jag som stunder då mina informanter kände sig tillfreds med sig själva, som 
sanna i förhållande till sig själva. 

Utbildningen
Det viktigaste kriteriet för att bli anställd i Hjälpas projekt var att man inte 
hade någon som helst erfarenhet av att arbeta med barn eller funktions-
hindrade överhuvudtaget. Barbro, den chef som ansvarade för den första 
rekryteringen, ville att de som hon anställde inte skulle vara ”färgade [av att 
ha arbetat på något statligt barnhem] eller skadade på något vis”. Det skulle 
alltså vara formbara personer, redo att tillgodogöra sig den svenska organi-
sationens synsätt, inte bara på vård av funktionshindrade barn utan på män-
niskan i stort. Det var ett svårt arbete och Barbro menade att det handlade 

��	 Det låter motsägelsefullt och det är motsägelsefullt. Ju bättre man är på (ju mer möj-
lighet man har) att bejaka det tvingande kravet på att vårda sig själv, desto friare blir 
man som subjekt – desto friare blir man i förhållande till de villkor som finns för 
subjektiveringen. 
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om att ”hjärntvätta” de anställda – ”fast i positiv bemärkelse”. Omsättningen 
på den rumänska arbetsmarknaden var stor, många sökte nytt arbete efter 
socialismens fall som ju förde med sig enorma förändringar i arbetslivets 
alla sektorer. Att sätta in en anställningsannons i tidningen var inte att 
tänka på, ”då skulle jag ha fått tio tusen svar”, sa hon. Hon var också rädd 
att bli utnyttjad av bedragare och bestämde sig för att det enda sättet att 
få anställning hos Hjälpa var att kontakta henne direkt. Hon litade inte på 
några skrivna intyg eller meritförteckningar, ”sådant kunde man ju köpa sig 
till”. När två hundra personer hade kommit och ansökt om plats, satte hon 
stopp och inledde arbetet med anställningsintervjuerna. Hon satte upp vissa 
regler för sig själv för hur intervjuerna skulle gå till. Alla skulle behandlas 
lika, och hon vägrade att ta emot presenter. Varje intervju gjordes med tolk 
och tog minst en och en halv timme. Ingen fick veta hur mycket rumänska 
hon egentligen kunde. Hon hade tänkt ut frågor som det inte gick att svara 
enbart ”ja” eller ”nej” på. De sökande fick titta på bilder av handikappade 
barn och Barbro försökte studera deras reaktioner. 

Barbro hänvisade outtalat till en demokrati- och rättvisetanke där avsak-
naden av korruption hos den som bestämde (alla skulle behandlas lika, inga 
mutor) implicerades. Det var det mjuka ledarskapsidealet som lyftes fram 
och implicit gjordes till karakteristiskt för det ”svenska” sättet. Samtidigt 
måste de sökande luras – de skulle inte veta att hon egentligen förstod det 
mesta av vad de sa redan innan tolken hade översatt dem. Hon ville att de 
skulle visa sitt rätta jag, istället för den falska fasad som hon menade att den 
socialistiska diktaturen hade lärt dem att sätta upp. Vidare ville Barbro få 
syn på de sökandes förmåga att tänka självständigt, att tänka kritiskt – därför 
hade hon tänkt ut frågor som det inte gick att bara svara ja eller nej på. Slut-
ligen iakttog hon de intervjuades reaktioner inför bilder av barn med funk-
tionshinder. Det var som om hon tänkte sig dessa reaktioner som fysiska, 
omedelbara och därmed äkta. Återigen antog hon att rumänerna var, om 
inte direkt oärliga och opålitliga, så i alla fall att de visade upp en falsk fasad 
som dolde deras egentliga åsikter och känslor, vilket jag återkommer till. 

Till slut hade tjugoen personer ”vaskats fram” som skulle anställas och 
utbildas till barnskötare. Utbildningen som de nyanställda fick var en ett 
år lång kurs där teori varvades med praktik.�� Lärare på den ursprungliga 

��	 Rekapitulationen av denna utbildning har gjorts utifrån informanternas utsagor i 
intervjuer, men också utifrån en del skrivet undervisningsmaterial som jag fick till-
gång till. Beskrivningen av utbildningen kan dock inte ses som heltäckande. Här tar 
jag framför allt upp de aspekter som vid tiden för mitt fältarbete, ca 10 år efter att den 
ursprungliga utbildningen ägde rum, lyftes fram av mina informanter. 
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utbildningen var två svenskar med lång erfarenhet av arbete inom den 
sociala sektorn, men löpande under projektets fortlevnad fick nyanställda 
utbildning av den platschef som då var i tjänst. En läroplan från en svensk 
ettårig ”arbetsmarknadsanknuten kurs” för ”omsorger om psykiskt utveck-
lingsstörda” arbetades om och anpassades till Hjälpas behov. De olika del-
kurserna hade namn som: ”Hälsa, attityder och värderingar”, ”Fysisk och 
psykisk utveckling” och ”Grav psykisk utvecklingsstörning – flerhandi-
kapp”. Under rubriken ”Omvårdnad – helhetssyn” formulerades målet med 
delkursen: 

Eleverna skall efter genomgången kurs, utifrån en helhetssyn på män-
niskor med begåvningshandikapp, ha kunskap om vad normalisering, 
integritet och självbestämmande innebär. Vidare skall de bli medvetna 
om sina attityder och känslor inför handikapp och aktivt kunna bear-
beta dem.

Under rubriken ”Innehåll” har någon strukit under avsnittet om Omsorgs-
lagen: ”Normalisering, integrering, integritet och självbestämmande”. Här 
skulle också hållas en föreläsning på ämnet ”Samhällets attityder och syn 
på handikapp – förr och nu”. Lärarnas anteckningar från olika föreläs-
ningar visar innehållet i utbildningen lite mer konkret. ”Hjälpa i Rumänien 
– varför då? Synen på människan ur ett historiskt perspektiv”, är rubriken 
på en föreläsning. Här lyftes det fram att ett samhälles människosyn styr 
omhändertagandet av handikappade och andra utsatta grupper, till exempel 
gamla människor eller fångar i fängelser och att samhällets normer bestäm-
mer vilka som är avvikare. Olika synsätt på människan listades, som första 
exempel det ”subhumana” synsättet. 

1. Ett subhumant synsätt. Djuriska varelser. Styr språkbruk. Styr hur 
och var man bygger. 
 Tjocka väggar – begränsad frihet. Låsta rum – låsta avdelningar 
– låsta hus – mur runt om. 
 Långt borta från samhället. 
 Samhället måSte Sk y ddaS Fr åN ”djUreN”. 
 Djur äger inget. Inga personliga ägodelar. 
 Djur [har ett] okontrollerat beteende. Vi måste kontrollera [till-
gången på] ljus, vatten, toalett, osv. Inget estetiskt sinne, inget pynt. 
Personalens arbete består av att hålla rent, vakta och ge föda. 
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Ordet ”subhuman” finns inte i Svenska Akademins Ordlista, men en slag-
ning i Oxford Advanced Learner’s Dictionary på Internet 2005 gav följande 
definition, som ju stämmer väl överens med hur det uttrycktes i lärarens 
anteckning ovan: 

sub•human /sab

hjumn/ adj. (disapproving) not working or beha-

ving like a normal human being; not fit for human beings: subhuman 
behaviour ◊ They were living in subhuman conditions.—compare 
INhUmaN, SUperhUmaN 

Det subhumana synsättet jämfördes sedan med ett ”kristet-religiöst syn-
sätt”, ”det biologiska synsättet” och slutligen ”det pedagogiska synsättet”: 

Den handikappade är en person som kan utvecklas. Pedagogiskt syn-
sätt.
 Var och en har rätt att utvecklas efter sin förmåga. Vår uppgift är att 
ge förutsättningar och stöd. 
 Rätt till ett normalt liv i ett samhälle. 
 Gruppboende och sysselsättning. 
 Nor malISer INg och INtegrer INg
 Personalens uppgift är att stödja och hjälpa utan att kränka indivi-
dens mänskliga värde. 
 br a Som dU är .

Det var det pedagogiska synsättet på människan som presenterades som 
det goda och önskvärda. Det var den hegemoniska människosynen, det 
dominerande synsättet, det synsätt som sågs som det naturliga och normala. 
Men uppräkningen av de andra synsätten visar att företrädarna för Hjälpa 
räknade med att rumänerna inte fullt ut behärskade denna människosyn. 
De utgjorde i sin tur konkurrerande synsätt som det gällde att definiera 
sig emot och bekämpa. Samtidigt som de utgjorde ett hot, var de förut-
sättningen för den goda, pedagogiska människosynen – dess konstitutiva 
utsida. 

Här hittar jag också anteckningar från föreläsningar om Hjälpa som 
organisation. ”Upprätta människovärdet” var en av de grundläggande prin-
ciper som lyftes fram. En föreläsning behandlade utvecklingspsykologi för 
barn mellan noll och tre år. Utvecklingsspykologins plats i utbildningen 
ter sig logisk med tanke på dess framträdande roll i svensk barnhälsovård 
(Hörnfeldt 2005). Ett sista exempel kan ges från en föreläsning med titeln 
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”Arbeta i grupp: Teamwork”. Att en sådan föreläsning gavs är intressant 
med tanke på hur personalens tillkortakommanden ofta beskrevs av che-
ferna. Ineffektivitet, ouppriktighet och osjälvständighet var återkommande 
ord. I föreläsningsanteckningarna är det just dessa negativa egenskaper som 
man sökte komma till rätta med. ”Målet med arbetet” var det viktigaste, 
vilket indikerar fokus på effektivitet. ”Fasadhållning” sågs som resultatet 
av ”negativ konkurrens”, medan ”vetgirighet”, ”idéer” och ”våga pröva” fick 
exemplifiera ”positiv konkurrens”. 

I en verksamhetsberättelse från så sent som 1999 står att läsa att ”arbetet 
med barnen har varit det minsta, men arbetet med att träna personalen 
till att arbeta efter respektfulla, kunniga metoder har garanterat varit det 
största arbetet”. Vad var det då som hade varit så svårt att lära den rumänska 
personalen? Förutom att arbetet med barnen var mycket krävande och att 
detta var svårt i början för den helt nya och oerfarna personalen, så handlade 
det om att lära de rumänska (blivande) barnskötarna ett ”respektfullt” sätt. 
Barbro gav uttryck för en vanlig uppfattning hos de svenska biståndsarbe-
tarna när hon beskrev de lokalt anställda som mycket auktoritetsbundna 
och oförmögna att ta egna initiativ. Dessutom kände hon att de ”visade upp 
ett ansikte” för chefen (i det här fallet henne), och ett annat när chefen inte 
var med. Å ena sidan gjorde de vad chefen sa till dem, å andra sidan visade 
de aldrig om de misstyckte eller hade någon bättre idé om hur arbetet 
borde utföras. När det gällde människosynen och respekten för den andre 
så ”lärde de sig ju ganska snabbt vad jag ville höra”. Men hon var inte säker 
på om de verkligen anammade det synsätt som hon lärde ut. Den föreställ-
ning som hon anslöt sig till var den om dubbelheten hos ett folk som har 
levt under åsiktsförtryck. Den gör gällande att människor har vant sig vid 
att inte kunna säga vad de egentligen tycker, och har blivit mycket bra på 
att visa upp en bra fasad, att säga vad man bör säga. Men egentligen tycker 
och tänker de kanske något annat – eller så saknar de egentligt engagemang 
överhuvudtaget eftersom de inte är vana vid att behöva ”tänka själva”. 

Gail Kligman lyfter fram en sådan slags dubbelhet i sin studie av 
Ceausescus reproduktionspolitik. Hon menar att socialismen i Rumänien 
lärde människor att sätta upp en fasad, att säga en sak utåt även om man 
tyckte en annan sak egentligen, och att parera absurda förbud genom att 
säga en sak och göra en annan (Kligman 1998). Även om det ligger något i 
en sådan beskrivning, kan man ur ett diskursanalytiskt perspektiv se saken 
från ett annat håll. Här görs inte uppdelningen mellan sant och falskt, eller 
för den delen mellan tal och handling. Här antas inte heller någon fast och 
heltigenom logisk personlighet ligga till grund för vad ett subjekt säger eller 
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gör. Det är just denna fasta kärna av ett autentiskt jag som förutsätts i berät-
telserna om dubbelhet, och det är därför dubbelheten upplevs som falsk 
och som ett svek, precis som Barbro uttryckte det. Det kan jämföras med 
Pia Lundahls informanter som när de berättar om sin lesbiska identitet 
gör det i termer av att det är deras ”rätta jag” som äntligen har fått komma 
fram (Lundahl 1998, jfr äv. Lundahl 2001). Om de har levt heterosexuellt 
innan de ”kom ut” som lesbiska ser de ofta sin dåtida heterosexuella livsstil 
som uttryck för en ”falsk” identitet. Men den så ofta beskrivna dubbelheten 
skulle istället kunna analyseras utifrån vad som var möjligt att säga och göra 
vid en given tidpunkt och plats. Olika diskurser konkurrerar om tolknings-
företrädet – om att uppnå hegemoni – och det kan finnas olika diskurser i 
svang samtidigt, som individen kan ansluta sig till, ibland parallellt. Ingen 
diskurs är heller helt sluten, vilket betonar föränderligheten i sakernas till-
stånd (Laclau & Mouffe 2001/1985:kap 3).

Det är mycket möjligt att de svenska medarbetarna hade rätt i att deras 
anställda i många fall medvetet valde att anpassa sig till vad de trodde att 
chefen förväntade sig. Maktrelationen mellan Hjälpas svenska chefer och 
de rumänska anställda kunde i så fall inte bli tydligare. Men i detta resone-
mang saknades alla undantagen, alla de gånger när rumänerna inte betedde 
sig eller talade som de ”hade lärt sig att chefen ville höra”. Dessa ”undantag” 
var tydliga, till exempel i detta utsnitt ur en intervju med Barbro, där hon 
talade om vad som var fel med rumänernas sätt att uppföra sig och hur hon 
försökte ändra på det. 

Barbro: Det enda jag kunde göra, det var att vara en modell, ett före-
döme, att alltid tänka på hur jag betedde mig. Inte bara mot barnen 
men även mot dem. Alltså hela tiden, allt skulle vara genomtänkt. Om 
du kom in då på ett rumänskt kontor, så antingen så var det ingen 
som brydde sig om dig. Eller så var det nån som skrek: ”och vad vill du 
då?!” och det hade jag bestämt att kom man in till oss så skulle man 
inte bemötas så. Utan man hälsar och man frågar vad personen vill i 
en vänlig ton, och kan man hjälpa eller tar det en stund eller vad det 
nu kan vara så ska man säga varsågod och sitt så ska jag hämta, såna 
saker. Det var sånt som vi fick utbilda personalen i. För allt sånt är ju en 
spegling av hur du betraktar människor. Eller när föräldrarna började 
komma. De skulle alltid bjudas in. Man ska bjuda dom på nåt för det 
gör man ju i Rumänien när nån kommer hem till en. Spelar ingen roll 
om han är full eller om han är smutsig eller om han har trasiga kläder. 
Spelar ingen roll, han är pappa. 
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Agnes: Mm. 
Barbro: Och personalen likadant. De var vana vid en chef som gapa 
och skrek och svor åt dem och sådär. Men mitt sätt att vara gentemot 
dem, får dem att ändra på sig. Det är liksom vad jag… det är liksom 
enkla… om jag kräver att ni ska komma i tid till jobbet, då ska jag 
också komma i tid till jobbet. Även om jag bara bor en trappa upp. 
Massa såna där regler som hos oss, man aldrig tänker på. Och det…. 
Och det här med klänningen till den här tjejen. Varje barn ska ha sina 
kläder, varje barn ska ha sitt skåp, varje barn ska ha, veta att det här är 
mina saker. Det är respekt. Även om han inte vet vad han heter för han 
är så svårt skadad. Det spelar ingen roll. Jag vet vad han heter. Det var 
det det handlade om när vi hjärntvättade dem.

Barbros ambition att förändra rumänerna var tydlig. I citatet ovan fram-
kommer att det inte minst handlade om vett och etikett, om bemötande, 
om artighet. Det speglar vilken människosyn en person har, menade hon, 
och betonade på så vis att rumänerna borde anamma en, vad hon menade, 
mer human människosyn. Men här fanns också något av en motsägelse. 
Barbro talade om att Hjälpa utbildade personalen i att bjuda in barnens för-
äldrar. Samtidigt var det, sa hon, i enlighet med rumänsk – alltså inte svensk 
eller något annat – sed: ”det [bjuder på något] gör man ju i Rumänien när 
nån kommer hem till en”. Här fick alltså det rumänska överraskande stå 
för det humana och det humanistiska, för att sedan utdefinieras i följande 
mening där Barbro hävdade pappans rätt att bli bjuden i opposition mot en 
tänkt rumänsk ståndpunkt, ”spelar ingen roll om han är smutsig eller om 
han har trasiga kläder”. Likaså lyftes humanismen fram i exemplet med 
flickans egen personliga klänning, egna personliga kläder, skåp och saker. 
I detta exempel syns också hur flickan som individ konstituerades genom 
antagandet om hennes unika subjektivitet, och hur grundläggande det var 
för Hjälpas hela verksamhet och dess ideal om respekt, humanism och upp-
lysning. 

Utbildningen av personalen syftade således lika mycket till att förändra 
personalen som att i förlängningen barnen skulle få bästa möjliga omsorg. 
Biståndet, som i första hand sades rikta sig till barn med funktionshin-
der, handlade lika mycket om att omforma rumänerna. Det synsätt som 
präglade Barbros utsagor var det om ”väst” och ”resten”, enligt vilket perso-
ner från väst har det självklara tolkningsföreträdet. Därmed sågs kunskaps-
överföring som en central del i biståndet (Baaz 2002, Crewe & Harrison 
2000/1998, Hall 2000/1996). Men den sista meningen i citatet, ”Det var 
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det det handlade om när vi hjärntvättade dem”, visar att Barbro var med-
veten om det problematiska i denna relation mellan väst och resten. Hon 
använde ordet hjärntvätta, med en enkelt identifierbar koppling till tvång. 
Här blottade hon en medvetenhet om, och en tvekan inför, sin och Hjälpas 
maktposition. Både när hon lyfte fram rumänsk sed som föredömlig och 
när hon använde det negativt laddade ordet hjärntvätta uttryckte Barbro ett 
alternativ till västs likställighet med det normala och det goda, kontra ett 
underutvecklat öst. Hennes medvetenhet om att bistånd alltid inbegriper 
en assymetri i förhållandet mellan givare och mottagare är inte förvånande. 
Det är en central del i den numera vitt spridda partnerskapsdiskursen inom 
biståndsvärlden och Hjälpa sökte aktivt utjämna ojämlikheter i förhållande 
till sina samarbetspartners och biståndsmottagare.

”Jag har blivit en annan person”
Hur upplevde då den lokalt anställda personalen denna process? Många 
uttryckte att de hade förändrats som människor sedan de började arbeta 
i den svenska organisationen, och det var något som kom upp spontant 
i intervjuerna. Man skulle kunna säga att inte bara barnen skapades som 
människor i biståndsprojektets vardag, utan även personalen. Här spelade 
den inledande utbildningen en stor roll. Det var återkommande beskriv-
ningar av att ha lärt sig att respektera andra och sig själv. Det var en lycka 
över att kunna hjälpa andra. ”Det var väldigt intressant. För vi upptäckte oss 
själva genom den här kursen”, sa till exempel barnsköterskan Laura. ”[ Jag 
lärde mig] att respektera mig själv och att bevisa att jag kan leva ett nor-
malt liv”. Flera informanter beskrev det som att det inte fanns någon väg 
tillbaka efter att de börjat arbeta i projektet. De hade blivit mer allvarliga, 
de hade förstått någonting viktigt och livet blev sig aldrig likt igen. De hade 
förändrats i sitt inre, de hade blivit en annan, en ny person. En stor del av 
förändringen berodde på att de hade förstått att funktionshindrade barn 
var ”som normala barn” och hade samma behov som normala barn. Infor-
manterna uttryckte det alltså som att genom att de fått en ny, mer human, 
människosyn, hade de själva förändrats. 

Detta tema kom upp i en gruppintervju med lärarna och lärarassisten-
terna. En av lärarna, Ana, som fortfarande var under utbildning på univer-
sitetet och inte hade arbetat med funktionshindrade innan hon för drygt 
ett halvår sedan började som lärare i en av Hjälpas integrerade skolklasser, 
uttryckte att hon under denna tid blivit allvarligare, ledsnare och kände 
mer ångest än förut. Hon kände sig ”märkt” av sitt jobb. De båda lärar-
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assistenterna, Daniela och Florica, som arbetat för Hjälpa sedan starten 
för nästan tio år sedan, förstod direkt vad hon menade. De sa att de själva 
hade genomgått samma process när de började jobba med barnen. ”Det är 
för att du är inne nu [som du känner så]”, menade Daniela. Det var som 
om arbetet med barnen gav nya insikter om människan, om en själv och om 
livet i stort, som inte gick att bortse från i fortsättningen och som gjorde att 
man kom in i en gemenskap som andra, vanliga rumäner inte var delaktiga 
i – ännu. Det var en process som i informanternas beskrivningar ibland 
liknade en slags frälsning: 

Daniela: (– – –) För i början [av min anställning], det var en dag när jag 
lämnade jobbet för att åka hem och jag grät ute på gatan. För att jag 
kände mig ledsen. Ja, ledsen. Jag kan inte beskriva vad jag kände inom-
bords. Men med tiden lär man sig vad man har att erbjuda [barnen]. 
Kanske efter en ganska kort tid. 
Florica: Ja, men det här är en process, Daniela. Man måste gå igenom 
alla stadier. 
Daniela: Ja, man måste vara tålmodig. 
Florica: Ja, och dina egna känslor….
Ana: Vägen till himmelriket är full av hinder! 

Anas avslutande lite ironiska kommentar visar att hon inte riktigt var över-
tygad om det underbara i att arbeta med barnen med funktionshinder. Där 
fanns en tvekan inför att, liksom Daniela och Florica, bli ”frälst” av Hjälpas 
koncept. Både Ana och de andra två lärarna Radu och Nicoleta var relativt 
nyanställda. Specialklasserna var ett samverkansprojekt mellan Hjälpa och 
den lokala socialtjänsten och medan Hjälpa bidrog med lärarassistenter, 
så var det de lokala myndigheternas uppgift att anställa lärarna. Även om 
lärarna självklart också omhuldade den människosyn som Hjälpa hela tiden 
lyfte fram som en grundprincip i arbetet, kunde de vara mer öppet tvek-
samma till de personliga fördelarna med att arbeta med barnen. Arbetet var 
som sagt tungt, både fysiskt och psykiskt. Och som jag kommer ta upp lite 
längre fram, var det inte alltid som lönen lyckades entusiasmera. 

Den ”rumänska kvinnan”
Att de flesta av mina informanter var kvinnor förstärkte möjligtvis intrycket 
av förändringen som frigörande. Personalen dominerades, sett i antal, av 
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kvinnor.�� Alla barnsköterskor, förskollärare och lärarassistenter, samman-
lagt ett tjugofemtal personer, var kvinnor. De män som var anställda, ett 
tiotal, var vaktmästare utom en som var socialsekreterare och en (egentli-
gen anställd av kommunen genom ett samarbetsprojekt) var lärare. Hjäl-
pas verksamhet var således dels tydligt kvinnodominerad, och dels präg-
lad av en tydlig könsarbetsdelning.�� Kvinnorna stod för det omvårdande 
och pedagogiska arbetet och männen för det praktiska i form av alltifrån 
att agera chaufförer till att sköta om huset där habiliteringscentret var 
inrymt.�0 Genom denna traditionella struktur reproducerade Hjälpas verk-
samhet allmänna dikotoma könsstereotyper såsom att kvinnor är omvår-
dande – män är tekniskt lagda. Samtidigt genomsyrades verksamheten av 
ett tydligt förändrings- och frigörelsetema som kan kopplas till könsska-
pandet i biståndsarbetets kontext. Den ”rumänska kvinnan” konstituerades 
som underordnad männen och i behov av frigörelse, medan den ”rumänske 
mannen” konstituerades som mer eller mindre bakåtsträvare. 

Några av kvinnorna menade att deras nya insikter hade gjort livet i 
hemmet mer konfliktfyllt. I åtminstone ett fall hade kvinnan genom den 
självkänsla hon förvärvat på arbetet, gjort slag i saken och skiljt sig från 
sin alkoholiserade man. Mer än en gång varnades jag för att gifta mig och 
fastna i äktenskapets nät. Daniela uttryckte både hur hon själv hade för-
ändrats och hur familjelivet blivit mer konfliktfyllt till följd av denna för-
ändring: 

Daniela: Nu är jag…När du lär dig något så förlorar du något samti-
digt. Jag känner så. I början var jag som ett barn ibland. Jag skrattade 
nästan hela tiden. Men nu har jag förlorat en del av det där. Jag är 
mer allvarlig. Jag tycker fortfarande om att leka med barnen, men hela 
tiden tänker jag att jag får inte stanna vid det. Du vet… jag tror i och 
för sig att det är bra för mig, men det tar tid att vänja sig vid det. Min 

��	 Av de 21 personer som anställdes som barnskötare i Hjälpas verksamhet från början 
var 20 kvinnor. Vid tiden för mitt fältarbete hade den enda mannen slutat men en 
annan hade kommit till. Denne senare hade börjat sin anställning med att arbeta som 
barnskötare, men vid tiden för mitt fältarbete arbetade han som socialsekreterare och 
som ansvarig för ett projekt för ”gatupensionärer”. Av svenskarna som hade arbetat i 
projektet var de flesta kvinnor, men av de fyra platschefer som projektet hade haft var 
två män. 

��	 Jag använder ”kön” och ”genus” synonymt. För en diskussion om dessa begrepp, se t ex 
Lundgren (2000), Ambjörnsson (2004) och Lindelöf (2006). 

�0	 Städningen av huset var däremot inte en manlig syssla, den lokalvårdare som jag såg 
till under min tid där var kvinna.
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familj har förändrats, du vet. För att jag har försökt att förändra min 
familj på så sätt. Till att kommunicera, till att komma varandra nära, 
till att vi ska bestämma saker tillsammans, inte bara en. Och jag är en 
kvinna, och min man blev galen och… du vet. Men jag har försökt att 
förändra lite runt omkring mig. 

Danielas inre konflikt gällde att det inte räckte för henne längre att ”bara” 
vara en glad tjej som gillade att leka med barnen. Det var fortfarande alltid 
nära till skratt när jag var med Daniela, men hon var också otåligt bekymrad 
över sakernas tillstånd och hon initierade livliga diskussioner om alltifrån 
EU till psykologi. Hon ville gå längre i sin yrkesroll, men också att hennes 
insikter från arbetet skulle ha någon effekt på livet i övrigt. Då uppstod 
konflikter i relation till familjen, på två sätt: dels att hon ville förändra 
familjens umgängesmönster, dels att hon i sin förändringsiver överskred sin 
position som kvinna. 

Som en del i ett pågående samtal mellan mig och mina informanter hade 
alltså livet som kvinna sin plats. Men det handlade oftare om skillnader än 
likheter oss emellan, och då speciellt det som rörde ekonomiska tillgångar, 
eller möjligheter till självförverkligande i termer av utbildning och resor 
till exempel. ”Den rumänska kvinnan” konstituerades i relation till – utta-
lat eller outtalat – ”den svenska/västerländska kvinnan” (jfr Lindelöf 2006). 
Den svenska kvinnan fick stå för en ideal kvinnlighet, där självständighet 
var den högsta dygden. Jag minns ett samtal med Florica, där hon uttryckte 
hur imponerad hon var av svenska kvinnor för att vi var så självständiga. Jag 
invände att inte alla svenska kvinnor var självständiga. ”Jo, alla som jag har 
träffat har varit så starka”, menade hon. Vi kom till slut överens om att det 
kanske var för att de enda svenska kvinnor hon träffat var ”sådana som åkte 
till Rumänien för att arbeta med något vi tyckte var intressant”, som hon 
fått det intrycket. Men kanske hade hon fått det intrycket också på grund 
av de svenska kvinnornas tendens att ägna sig åt en slags undervisning i 
förhållande till de rumänska kvinnorna när det gällde till exempel förhål-
landena mellan könen. Under ett möte med en grupp barnsköterskor på ett 
gruppboende kom samtalet att handla om en ung man som den svenska 
chefen, Gunilla, hade anställt som timanställd på vaktmästeriet. En kvinna 
i personalen påtalade att han hade blivit ”tuff ” mot kvinnorna ”här inne”, på 
gruppboendet. Gunilla menade att det fick han inte vara. ”Enligt mitt sätt 
att se det så har inga män rätt att sätta kvinnor på plats. Vi är jämställda, 
kvinnor och män.” Någon i personalen suckade: ”I Sverige, ja.” Gunilla 
blev irriterad och underströk att kvinnor måste säga ifrån, åtminstone på 
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arbetsplatsen. Hur de sedan valde att agera hemmavid, ”det skiter jag i”, sa 
hon. Arbetsledaren på gruppboendet, Viviana, förklarade för Gunilla att 
kvinnorna måste vara aktsamma hur de pratade med männen på jobbet, 
om man skämtade för mycket med dem så trodde de att det var okej att 
tafsa eller säga kvinnoförnedrande saker. ”De kanske får för sig att man är 
intresserad, eller att man är lättfotad om man är för vänlig eller kamratlig.” 
Hon berättade en episod där hon sett att en man i personalen hade tagit en 
anställd kvinna på brösten. ”Hon blev jätteförlägen när jag berättade att jag 
sett det, hon ville inte tala om det, hon trodde det var hennes fel.” Gunilla 
blev upprörd: ”Jag skulle avskeda honom direkt om jag såg det. Hemma 
kallas det för sexuella trakasserier och det är hemskt att bli utsatt för, det 
är allvarligt.”

I en diskussion som denna var det som om Gunilla inte uppfattade att 
kvinnorna i personalen var kritiska mot, och medvetna om, ojämställda för-
hållanden mellan kvinnor och män. Gunillas svar tyder snarare på att hon 
trodde att hon måste undervisa dem om jämställdhet. I hennes tvärsäkra 
påstående om hur det är ”hemma” framstod Sverige som en plats där sexu-
ella trakasserier inte tolereras och där en sådan händelse som arbetsleda-
ren beskrev omedelbart skulle leda till avsked. De rumänska kvinnornas 
position blev närmast den som passiva offer, vars handlingsförmåga måste 
väckas till liv. Det som satte gränserna för vad som kunde förstås och utta-
las i diskussionen var som så ofta uppfattningar om det svenska och det 
rumänska som här representerade väst respektive öst, det vill säga: det goda, 
utvecklade, moderna kontra det icke önskvärda, det underutvecklade och 
det traditionella (Hall 2000/1996). 

Mer specifikt handlade det om att de anställda kvinnorna homogenise-
rades som grupp i biståndsprojektets vardag. Rumänska kvinnor – en lika 
heterogen samling som vilken annan – blev till ”Den rumänska kvinnan”. 
Den etnocentriska universalism som konstituerade det svenska/västerländ-
ska i projektet, definierade det rumänska som ”underutvecklat” och ”under 
utveckling”. När de rumänska kvinnorna placerades i denna struktur ska-
pades en bild av vad den postkoloniala feministiska teoretikern Chandra 
Talpade Mohanty har kallat den ”genomsnittliga tredje världen-kvinnan”. 
Denna reducerande bild av de rumänska kvinnorna som var anställda hos 
Hjälpa stärkte dessutom – och grundade sig på – antagandet om väster-
ländska kvinnor som sekulariserade, frigjorda och med kontroll över sina 
egna liv (Mohanty 1999). 

I sådana diskussioner konstituerades inte bara den ”Rumänska Kvinnan” 
utan även den ”Rumänska Mannen”. Om den outtalade motpolen till den 
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rumänska kvinnan var den svenska kvinnan, var den outtalade motpolen till 
den rumänske mannen den svenske mannen. Som R W Connell har påpe-
kat konstitueras maskulinitet inte enbart i relation till feminitet utan även i 
relation till andra maskuliniteter (Connell 1995). Han menar också att man 
kan tala om en global könsordning i och med att institutioner som exem-
pelvis staten är könskodade. Även internationella relationer, internationell 
handel och globala marknader är arenor för könsskapande (Connell 1998). 
På mitt fält framstod de rumänska männen ibland som ohyfsade småpoj-
kar som skulle uppfostras, ibland som råbarkade machomän som – liksom 
i exemplet ovan – tafsade på sina kvinnliga kolleger. I en diskussion om 
disken på ett av gruppboendena tyckte så Gunilla att ”det var dags att lära 
männen i personalen lite hyfs”. Den svenska maskulinitet som implicerades 
här konstituerades i relation till dessa rumänska män, men också i relation 
till andra västerländska maskuliniteter, som den mest demokratiska jäm-
ställda (jfr Baaz 2002:144, Dahl 2001). Med Connells begreppsapparat fick 
de rumänska männen representera en marginaliserad maskulinitet, medan 
de svenska männen fick stå för den hegemoniska – icke ifrågasättbara – 
maskuliniteten (Connell 1995:76–86).�� 

En alternativ reaktion från Gunillas sida skulle, hypotetiskt, ha kunnat 
vara att be de anställda kvinnorna att lära henne mer om problemen med 
sexism i det rumänska samhället. Måhända var det just ett oreflekterat 
antagande om den ”Rumänska kvinnan” som ”okunnig” som gjorde en sådan 
handling otänkbar. Vardagen i biståndsarbetet gav otaliga tillfällen till den 
slags undervisande attityd som kom till uttryck i exemplet ovan. Det gällde 
inte enbart jämställdhet, utan jämlikhets- och demokratifrågor överhuvud-
taget, och som en gång på ett personalmöte – homosexualitet. En anställd 
på ett av gruppboendena rapporterade om den senaste tidens arbete där. 
Platschefen hade hört ryktas att en av tonåringarna som bodde där var 
homosexuell – eller att man trodde att han var det. Det gav anledning till 
”undervisning” utifrån ett förgivettagande om det svenska samhället som 
liberalt och fördomsfritt och det rumänska som, framför allt, okunnigt. Det 
var som om platschefen inte hörde personalens intygande att det inte skulle 
vara något problem för dem om pojken var homosexuell. Hon fortsatte att 

��	 Bärare av hegemonisk maskulinitet sammanfaller inte alltid med makthavare, de 
fungerar som exempel, ideal. Det handlar ofta om fantasifigurer såsom filmstjärnor. 
Den Svenske Mannen fungerade just som ett ideal, med tveksam koppling till verk-
ligheten (Connell 1995:77). Det är troligt att de rumänska männen på mitt fält förhöll 
sig till andra hegemoniska maskuliniteter än den Svenske Mannen också (det har jag 
dock ej studerat närmare). 
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upplysa om homosexualitet, och att det måste tolereras. Genom att formu-
lera problemet enbart som en fråga om kunskapsbrist, torgförde hon en 
vanlig uppfattning, som bortsåg från att diskriminering på grund av sexuell 
läggning också skulle kunna tolkas i termer av över- och underordning. 
Men intressant i detta sammanhang var att den rumänska personalens sätt 
att hantera den svenska chefens undervisande inställning var att själva dis-
tansera sig från andra rumäner. När chefen frågade om det skulle vara ett 
problem om pojken ifråga skulle vara homosexuell, blev svaret: ”Nej. Inte 
för oss.” 

Att göra sin röst hörd
När problemen i biståndsarbetet diskuterades, med mig i intervjuer, på 
möten med personalen eller i vanliga samtal, angavs ofta rumänernas pas-
sivitet, oförmåga att tänka själva och tänka kritiskt som en viktig orsak 
till problemen. Att aktivt ta del i sitt eget liv, att tänka kritiskt och vara 
självständig kan sägas karakterisera den ”moderna individen” (Foucault 
1992). Konstituerandet av mänsklighet i biståndsarbetets vardag innebar 
alltså också denna moderna medborgare som kopplades till mänsklighet i 
meningen ”att vara human”. Beskrivningarna av rumänerna som i avsaknad 
av dessa ”egenskaper” var på så sätt detsamma som att säga att de inte var 
riktigt mänskliga i modern mening. 

Exempel på beteenden som sågs som tecken på ineffektivitet och pas-
sivitet var att personalen ofta avslutade arbetsdagen för tidigt, satt och ”sov” 
i en bil, eller under tystnad accepterade att bli tillrättavisade eller, som i 
exemplen ovan, ”undervisade” av chefer. Personalen tog sällan egna initiativ 
utan koncentrerade sig på att fullfölja de arbetsuppgifter de hade tilldelats. 
Vid ett tillfälle irriterade sig platschefen över att skolassistenterna, trots 
upprepade påtryckningar, inte hade kontaktat en annan specialskola för att 
höra sig för om studiebesök. Vi hade då ett långt samtal som handlade 
just om personalens ”ineffektivitet” och ”passivitet”. På en nivå kunde jag 
förstå chefernas klagomål på personalen i dessa avseenden. Men den lokalt 
anställda personalens brist på ”självständighet” och ”effektivitet” och mot-
stånd på arbetsplatsen kan ses som tecken på något annat än egenskaper 
eller mentalitet. Det kan ses som en logisk reaktion på den mjuka makten 
som den tog sig ut i den svenska biståndsorganisationen och dess chefers 
skepnad. När låga löner och dålig arbetsmiljö tog överhanden, upplevde 
personalen mer eller mindre mot sin vilja den svenska organisationens tal 
om att återupprätta de mänskliga värdena som tomt prat. Den tidvisa pas-
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siviteten kunde vara ett sätt att måna om sin integritet och slippa under-
ordna sig den svenska organisationens krav helt och hållet. Det handlade 
om en självbevarelsedrift, en anpassning till situationen där de anställda, 
trots att de var kritiska till mycket på arbetsplatsen, för stunden hade gett 
upp hoppet om förändring. En annan tolkning är att se passiviteten framför 
allt som utslag av hegemoniskt samtycke och av hegemonins förmåga att 
integrera mothegemonierna i sin egen världsbild. Som Raymond Williams 
uttrycker det, är varje hegemonisk process på sin vakt emot alternativ och 
invändningar som hotar dess dominans. Därför måste hegemonin alltid 
inbegripa ”de människors ansträngningar och bidrag som på ett eller annat 
sätt står utanför eller befinner sig vid utkanten av den specifika hegemonins 
termer” (Williams 1980:95). 

Ett sätt på vilket hegemonin – här förkroppsligad i de svenska hjälpar-
betarna – integrerade mothegemonierna var det sätt på vilket de rumän-
ska medarbetarna uppfattades – eller inte kunde uppfattas – som subjekt. 
Problemet var inte att de rumänska medarbetarna inte talade, problemet 
var att de inte hördes. De blev inte lyssnade på. Den postkoloniala teo-
retikern Gayatri Chakravorty Spivak diskuterar i sin berömda essä ”Kan 
den subalterna tala?” just frågan om hur den Andres röst ska kunna göras 
hörd (Spivak 2002/1988). Det hänger ihop med frågan om hur subjektet i 
tredje världen är representerat inom västerländsk diskurs. Lyssnande och 
tystnader är delar av diskursen, likaväl som det talade och skrivna ordet, 
likaväl som handlingar. På samma sätt som det finns hegemoniska talare, 
finns det hegemoniska lyssnare (jfr äv. Dhawan 2005). Spivak menar, liksom 
Mohanty (Mohanty 1999), att människor i periferin, de subalterna (en term 
som hon lånat från Gramsci), homogeniseras av västerländska välgörare och 
intellektuella som antingen vill föra deras talan eller hävda deras förmåga 
att tala själva. Spivak hävdar att även om de subalterna – och här påpekar 
hon att subalterna kvinnor är dubbelt osynliga – fick möjlighet att tala, så 
skulle de inte höras. Definitionen av någon som talar är för Spivak således 
någon som talar och hörs, och för att höras måste man kunna tala begripligt, 
vilket inte alltid är möjligt: 

På andra sidan av den internationella arbetsdelningen kan inte det 
exploaterade subjektet veta och tala texten om kvinnlig exploatering, 
även om det absurda med den ickerepresenterande intellektuella som 
ger plats för henne att tala uppnås. Kvinnan befinner sig tvåfaldigt i 
skuggan. (Spivak 2002/1988:108–109)��

��	 Spivak är noga med att inbegripa ekonomiska villkor i sin analys. Kursiveringen av 
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I mitt material hittar jag exempel på att de rumänska kvinnorna i personalen 
ges plats att tala, och stundvis också blir lyssnade på. Där fanns en ambition 
från de svenska biståndsarbetarna, oftast själv kvinnor, att lyfta fram dem, 
just för att de var tysta(de). Men det skedde oftast utan att de svenska kvin-
norna problematiserade sina egna positioner och privilegier, vilket ledde till 
att de rumänska kvinnorna endast kunde tala (i meningen tala och höras) 
inom ramen för rådande ordning. Spivak menar att antagandet om det 
enhetliga subjektet inom västerländska diskurser – även exempelvis femi-
nistiska diskurser – leder till en homogenisering av de subalterna subjekten 
som på så vis konstruerar reducerade fenomen som till exempel ”tredje-
världen-kvinnan”. Arbetet med att lyfta fram tystade/subalterna kvinnor 
samverkar således med gamla imperialistiska traditioner, där den Andre ses 
som mindre utvecklad och i behov av kunskap. Det leder till att frigörelse 
förväxlas med ”framgången för undervisning och civilisation”, och den sub-
alterna kvinnan förblir tyst (Spivak 2002/1988:120–121). 

Här finner jag en nyckel till ett fenomen på mitt fält. Den rumänska 
– företrädesvis kvinnliga – personalen gavs utrymme att tala, blev lyssnade 
på. Idealen var goda. Men personalen förblev tyst, vilket berodde på att 
grunderna för den rådande ordningen, där den svenska subjektspositionen 
var överordnad den rumänska subjektspositionen, inte problematiserades. 
De utgjorde tvärtom villkoren för att personalen skulle ges plats att tala.�� 

Ett sätt att bli lyssnad på var att ta avstånd från sin egen grupp. Men det 
innebar inte att man nödvändigtvis hamnade rätt. Här blev man vad Homi 
K Bhabha har karakteriserat som ”nästan lik men inte riktigt” (Bhabha 

ordet internationella ska här förstås som att en förståelse för globala maktförhållan-
den är central om man vill hjälpa de subalterna. Spivak har senare lagt till att peri-
ferin – och följdaktligen den subalterna – i dagens globaliseringsålder inte är helt 
avskuren från centrum såsom hon formulerade det i exempelvis ovanstående citat, 
där den subalterna befinner sig ”på andra sidan av den internationella arbetsdelningen” 
(se Dhawan 2005). Min huvudpoäng här är dock att lyfta fram svårigheten för den 
subalterna att tala även om hon ges möjligheten, i linje med Spivaks poäng i Kan den 
subalterna tala?. 

��	 Enligt Spivak måste den intellektuella (forskaren, feministen, biståndsarbetaren, osv.) 
kunna tala för, men en förutsättning är att hon hela tiden förhåller sig kritisk till sin 
egen position. Spivak kritiserar poststrukturalistiska intellektuella som Foucault och 
Deleuze för att avsäga sig sitt ansvar (vägra föra de subalternas talan) samtidigt som 
de skapar de subalterna som homogena subjekt och romantiserar kring deras möjlig-
het att tala och höras. Det blir utopiskt, och ”en poststrukturalistisk vokabulär döljer 
en essentialistisk agenda” (Spivak 2002/1988:101). Imperialismens konstituerande av 
det koloniala subjektet är det som måste granskas och kritiseras, men istället åberopas 
alltför ofta autenticiteten hos den Andre. 
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1994:86ff ). Detta uttryck betecknar en önskan från kolonisatörerna att de 
koloniserade ska anpassas, assimileras. Samtidigt får de inte bli precis som 
oss. När det gällde till exempel koloniseringen av Indien så strävade kolo-
nisatörerna efter att utbilda en klass av anglifierade indier, som skulle fun-
gera som mellanhand mellan kolonisatörerna och deras undersåtar. Ang-
lifieringen var just det som gjorde denna klass icke-engelsk. Här finns en 
parallell till den lokalt anställda personalen i Hjälpas projekt, som ju antogs 
kunna fungera som en förmedlare av Hjälpas budskap om människan till 
världen utanför projektet. Men den koloniserade tillåts aldrig bli något mer 
än en imitation av kolonisatören, en kopia av originalet, nästan lik men inte 
riktigt. Samtidigt verkar imitationen som ett hot mot den strikta uppdel-
ningen i koloniserad och kolonisatör. Skillnaden dem emellan visar sig vara 
flytande och instabil. Kolonisatören känner igen sig själv i den koloniserade 
och den överordnade identiteten med sitt anspråk på universalism hotas. 
Skillnaden mellan original och imitation måste hela tiden upprätthållas, 
och själva upprätthållandet är en ständig källa till osäkerhet. Imitationen 
representerar en ”ironisk kompromiss”, som synliggör både ambivalensen 
och styrkan i de koloniala skillnadsdiskurserna (Bhabha 1994:85ff ).�4

I nedanstående exempel framträder tre fenomen: 1. Den subalterna kvin-
nan talar, men hörs inte, lyssnas inte på, är inte begriplig. 2. Den subal-
terna kan bli nästan lik, men inte riktigt. 3. Hegemonin lyckas integrera 
mothegemonier i sin egen världsbild. 

Förändringar – och inte förändringar
På ett personalmöte beskyllde (den rumänska) läkaren, Clara, arbetsleda-
ren på ett gruppboende, Viviana, för att ha återgått till den behandling 
som barnen fick på de rumänska barnhemmen före socialismens fall. Upp-
rört menade hon att så som barnen tas om hand gör man inte mot någon, 
”inte ens mot djur”. Vidare kritiserade hon att barnen på detta gruppbo-
ende hade utvecklats sämre än på de andra och att de verkade ”olyckliga”. 
”Å Rumäniens vägnar” var hon ledsen över att nödgas konstatera att trots 
Hjälpas idoga arbete under lång tid, hade inte personalen ändrat inställning 
till funktionshindrade barn och sin människosyn. Att det hade varit pro-
blem med chefen såg hon inte som någon ursäkt för att verksamheten hade 
blivit sämre. Viviana å sin sida försvarade sig med att arbetssituationen var 
tung, att barnen var svårare och hade allvarligare funktionshinder än barnen 

��	 Imitation är en översättning av Bhabhas term ”mimicry”. 
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på de andra gruppboendena. Att de hade problem särskilt med en pojke var 
inte så konstigt; det hade alltid varit problem med honom. Hon beskrev 
den stress hon kände på arbetet. Den svenska chefens mening var att det 
givetvis inte fick förekomma vanvård, men att de problem som uppstått var 
gemensamma och att det gällde att hjälpas åt för att komma till rätta med 
dem. Det bestämdes att ett personalmöte skulle hållas på gruppboendet vid 
ett senare tillfälle där problemen kunde diskuteras igenom. 

Man skulle kanske kunna se det som att två slags problemformuleringar 
krockade i denna situation. Claras hållning handlade om rumänen som 
får ett (välsignat) arbete i Hjälpa, blir medvetandegjord och därmed mer 
human. Här framstod den, inte sällan poetiska och existentiellt färgade, 
vedertagna utvecklingen till att bli en annan person som ett slags impe-
rativ. Clara hade beskrivit för mig i en intervju om sin väg från ignorant 
och fördomsfull rumän till medveten och kompetent yrkesmänniska, starkt 
engagerad i de funktionshindrade barnens sak. Hon tycktes också ha inves-
terat mycket tid och kraft på att närma sig det som hon såg som det väs-
terländska och därmed goda förhållningssättet. På mötet sade hon sig tala 
”å Rumäniens vägnar”, och på så sätt kopplade hon ihop sin berättelse med 
Rumäniens omvandling. Hennes kritik var hård och det var varken första 
eller sista gången jag fick bevittna hennes framfart. Det skymde sikten för 
den problemformulering som istället lyftes fram av Viviana: den tunga och 
stressiga arbetssituationen och det otydliga ledarskapet. Nödvändigheten av 
ett förmänskligande av Rumänien och rumänerna mötte frågan om rätten 
till en god arbetsmiljö. När jag intervjuade Viviana om hennes tid som 
anställd på Hjälpa tog hon också upp hur hennes syn på funktionshindrade 
hade förändrats. Men till skillnad från Clara betonade Viviana hur hon 
hade utvecklats som en i teamet som hade arbetat med barnen från projek-
tets början. Hur de hade blivit något av en familj, och hur de hade utveck-
lats tillsammans. Här fanns likaledes tanken att Rumänien måste förändras. 
Viviana sa till exempel att hon på direkta frågor brukade försöka berätta 
vad hon arbetade med och varför, men att hon undvek att ”undervisa” folk 
som inte ville lyssna: ”Förstår de inte, så förstår de inte.” Hennes primära 
identifikation på arbetsplatsen låg med de andra lokalt anställda, medan 
Clara gärna såg sig som mer lik de svenska cheferna. 

På själva mötet verkade det som att Clara hade övertaget gentemot Vivi-
ana. Som läkare befann hon sig högre upp i samhällshierarkin. Hon var 
en ekonomiskt privilegierad person och hon agerade ofta ”sanningssägare” 
på personalsammankomsterna. Hon talade engelska och hade inga pro-
blem att kommunicera med utländska hjälparbetare. Viviana däremot var 
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barnsköterska, visserligen arbetsledare på ett gruppboende och som sådan 
i en ansvarsfull position, men framstod som underordnad Clara i status. 
Hon talade inte heller engelska. Men den position som den svenska chefen 
Gunilla intog låg närmare Vivanas än Claras – hon inskärpte att vanvård 
inte får förekomma men betonade framför allt att detta var ett gemensamt 
problem som skulle lösas genom dialog. Här upprättade Gunilla en skill-
nad gentemot Clara när Clara på eget bevåg satte sig själv i en överordnad 
position. Hon lyckades på så vis markera skillnaden mellan imitationen och 
originalet. Samtidigt avväpnade hon kritiken mot Hjälpas och hennes egna 
tillkortakommanden när det gällde arbetsledning och organisation, genom 
att gå på Vivianas linje. På så sätt integrerades motståndet i hegemonin där 
öppenhet, rättvisa, mänsklighet och dialog stod i centrum. 

En vecka senare samlades så personalen på det berörda gruppboendet 
tillsammans med platschefen Gunilla för att diskutera det hela. Några andra 
ur personalen var också där,�� men inte Clara. Mötet inleddes med att en 
i personalen överlämnade ett brev till chefen som hon och de andra hade 
skrivit. Gunilla frågade om det var okej att Dumitru, socialsekreteraren som 
för dagen fungerade som tolk, läste upp brevet direkt och det gick bra. 

Brevet inleddes med en formulering i stil med: ”Vi i personalen ber 
härmed att få uttrycka våra åsikter om problemen på gruppboendet, vilket 
vi aldrig får tillfälle till annars…”. Gunilla avbröt uppläsningen direkt. Hon 
frågade varför de trodde att de inte fick uttrycka sina åsikter. ”Det är bara 
att komma till mig, jag är här nästan jämt!” utropade hon. Personalen för-
klarade det med att de var rädda för repressalier, att få sparken. Gunilla blev 
förskräckt och sa att hon var självkritisk om det var så här de kände. Åter-
igen inskärpte hon att de absolut inte skulle vara rädda för att komma och 
tala med henne. Uppläsningen av brevet kunde därefter fortsätta. Angå-
ende problemet med den svårskötta pojken skrev de att de kände sig ankla-
gade, betraktade som inkompetenta, att ingen lyssnade på dem, och att de 
fick olika program som de ålades att följa hela tiden. Först skulle de hålla 
honom isolerad och bunden, sedan blev det precis tvärtom. De menade 
vidare att de inte kände sig hjälpta av chefen, av dem som sade sig vara 
experter. ”Dessa personer tror att de vet, men de har aldrig tillbringat en hel 
dag med den här pojken.” Slutligen stod det i brevet att personalen på detta 
gruppboende inte kände sig som en del av Hjälpas personalgrupp utan som 
slagpåsar längst ner i en hierarki. Ingen lyssnade på dem, alla anklagade 

��	 Två förskollärare från förskolan och en socialsekreterare som också fungerade som 
tolk. Dessutom jag själv och två svenska kvinnor som var frivilligarbetare inom 
Hjälpa. 
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dem. Men det var de som gjorde det hårdaste arbetet i Hjälpa i Rumänien. 
Gunilla lyssnade och gav personalen sitt fulla stöd. Hon förklarade åter-

igen att det var viktigt att personalen kom till henne om det var något 
de ville diskutera och att de inte behövde vara rädda för att få sparken. 
Hon föreslog att en i personalen på gruppboendet skulle vara med på mån-
dagsmötena hädanefter. Sedan gick de över till att diskutera hur en möjlig 
behandling av den svårskötta pojken kunde se ut i fortsättningen. Olika 
åsikter kom fram om vad det egentligen var för fel på pojken och vilken 
intelligensnivå han hade. Gunilla föreslog att man skulle anställa en kvinna 
som de alla kände, Sabina, som timpersonal, bara för att ta hand om pojken. 
Det tyckte alla verkade bra. Dessutom kanske förskollärarna, som hade det 
lugnt på eftermiddagarna, kunde hjälpa till. Efter en gemensam diskussion 
kunde mötet avslutas och alla kunde återgå till arbetet. 

Mötet visade varför personalen inte tog egna initiativ oftare: de var 
helt enkelt rädda för repressalier. Men det visade sig också att personalen 
var rädd i onödan. Den svenska chefen blev tvärtom förskräckt över deras 
rädsla och var noga med att inskärpa att hon tvärtom ville att de kom till 
henne och kritiserade det de tyckte var dåligt. Hon lyssnade på vad de hade 
att säga och hon åstadkom en gemensam diskussion om problemen. För att 
göra sin röst hörd kunde således personalen hänvisa till den svenska arbets-
ledningens egna ideal: rättvisa, humanism och demokrati. 

Mötet är ett exempel på en situation där rumänerna framträdde som 
handlande subjekt och kunde förhandla om relationerna på arbetsplatsen. 
Föreställningen om de ineffektiva rumänerna och effektiva svenskarna var 
inte allomfattande. Inför en kritik baserad på argument om rättvisa måste 
chefen kapitulera. Även Clara, läkaren, diskuterades mellan chefen och de 
anställda. Någon menade att det var svårt att stå upp mot en läkare. Gunilla 
sa att de inte skulle bry sig om hennes angrepp, hon tar i så mycket när hon 
far fram. ”Ja, hon är som ett oväder”, skrattade en kvinna i personalgruppen. 
Återigen fick Clara stå för det annorlunda, trots att hon anammade Hjäl-
pas ideal och om och om igen tog upp vad hon såg som missförhållanden i 
skötseln av barnen. Kanske kunde Gunilla och personalen på gruppboendet 
enas i sitt utdefinierande av Clara för att hon ställde sig över de andra, för 
att hon hävdade en högre status, vilket var oförenligt med jämlikhetsidea-
len. 

Vissa saker förändrades efter mötet. Mathållningen som också hade kri-
tiserats av läkaren ändrades. Sabina anställdes på timmar, men problemen 
med pojken kvarstod. Han mådde inte bra. Förskollärarna hjälpte till med 
pojken då och då, men var egentligen mycket ovilliga till detta, då de tyckte 
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att de redan hade så mycket att göra. Mötet följdes inte upp på något till-
fredställande vis. Jag försökte få tag på brevet, men det försvann direkt efter 
mötet. Det verkade som att den kritik som personalen haft att komma med 
försvann ut i tomma intet. Det skulle kunna uttryckas som att personalens 
motstånd integrerades i hegemonin. Personalen hade talat med rätt text, 
de hade uttryckt sig begripligt inom rådande ordning och därmed blivit 
lyssnade på och hörda. De hade talat. Men förutsättningen för att de skulle 
kunna tala var att denna ordning, med sina för stunden hegemoniska sub-
jektspositioner, stod fast. Därmed förändrades inte grundvalarna för makt-
förhållandena. Förändringarna som genomfördes, och förändringarna som 
inte genomfördes, kan ses som ett utslag av hegemoniskt samtycke. Inte 
heller personalen hade i den kontext som biståndsprojektet utgjorde något 
överblickbart intresse av att förändra rådande ordning. 

En annan svensk chef gick på en mycket hårdare linje än den på mötet 
ovan: personalen var inte alls ”rädda” eller ”mådde dåligt”, menade hon. De 
klagade, så som de brukade, och de ljög, var hennes budskap. Det verkade 
som att den här personalgruppen i hennes ögon inte kunde uppfattas som 
aktiva, handlande personer med egna analyser av, och förslag på lösningar, 
till problem. Den hade lägre status än andra personalgrupper. Flera i grup-
pen var nyanställda och hade inte fått den utbildning som de som arbetat 
för Hjälpa sedan starten fått. På så vis hade de missat tåget för att vara 
delaktiga i den pågående transformationen. De som hade arbetat på samma 
gruppboende ända sedan starten ansågs som stillastående i utvecklingen 
eftersom de inte hade gått vidare till andra arbetsuppgifter. Liksom i övriga 
samhället var den konkreta skötseln av barnen – och här bodde dessutom 
barnen med de allvarligaste funktionshindren – längst ner i hierarkin. Det 
var också ett arbete till synes oundvikligt kopplat till kvinnlighet. I relation 
till denna andra chef tjänade kvinnorna i denna personalgrupp inte på att 
kliva ur rollen som tysta och tacksamma rumänska kvinnor i behov av hjälp. 
Eftersom biståndsarbetet berättigades av grundantagandet att rumänerna 
behöver hjälp, kunde det kanske vara extra svårt att acceptera personalens 
försök till förändringsarbete inom Hjälpa. De skulle förbli rumänska under-
ordnade kvinnor, som fick hjälp av och såg upp till svenska kvinnor. 

Det finns flera exempel i fältanteckningarna där personalen hade gått 
ihop före ett möte med chefen och lagt fram ett samlat förslag till för-
ändring, men där de inte fick gehör. Det hände till exempel på ett möte 
med vaktmästarna (varav alla var män). Där begärdes både löneförhöjning, 
revidering av deras arbetsbeskrivningar (som skulle kunna ligga till grund 
för en löneförhöjning också), och tåliga arbetskläder. Men personalens krav 
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föll platt till marken eftersom de inte hade någon förhandlingsgrund att stå 
på, som till exempel en fackförening hade kunnat erbjuda. Någon arbets-
rätt inom ramen för biståndsprojektet fanns inte. Man skulle ha kunnat 
tänka sig att en organisation, som ville föregå med gott exempel på demo-
kratins område och som byggde upp ett förtroendekapital kring värden 
såsom mänskliga rättigheter, skulle ha sett till att det fanns utrymme för 
löneförhandlingar och konstruktiva diskussioner om arbetsmiljön. Kanske 
berodde denna paradox på att de mänskliga rättigheterna, som var så när-
varande i biståndsprojektet, kan sägas ha tillkommit utifrån en individua-
listisk människosyn (jfr Gledhill 2003). De fokuserar på individens rät-
tigheter och kan resultera i att möjligheten till kollektiv handling glöms 
bort – som exempelvis i biståndsprojektets vardag. Eftersom de mänskliga 
rättigheterna priviligierar så kallade universella värden snarare än politisk 
handling, konsensus snarare än konflikt, samverkar den väl med en vanlig 
senmodern uppfattning som gör gällande att kollektiv handling är en för-
legad strategi. Ett sätt att se det är att de mänskliga rättigheterna på denna 
punkt sammanföll med nyliberala ideal som också impliceras i den så kall-
lade partnerskapsdiskursen inom biståndsvärlden (jfr Dahl 2001, jfr Gled-
hill 2003). Trots olikheter sinsemellan, tar både de mänskliga rättigheterna 
och partnerskapsdiskursen samhällets grundläggande strukturer för givna. 
Därför kan man säga att åberopandet av dem naturaliserar ojämlikheter (jfr 
Gledhill 2003:218 ff ). 

Låga löner 
En fråga som diskuterades ofta var den lokalt anställda personalens löner. 
Snart sagt varje dag kom de låga lönerna upp som samtalsämne på fikaras-
ten, i bilen på väg någonstans eller på möte med chefen. Diskussionen tan-
gerade frågan om de materiella förutsättningarna för arbetet. Låga löner 
och upplevelser av bristfällig fysisk arbetsmiljö stod i kontrast till kraven på 
idealism i biståndsarbetets vardag. 

Efter en skoldags slut blev jag kvar med Ana och Daniela i klassrummet 
en stund. De städade, torkade av de kladdiga bänkarna, ställde iordning i 
hyllorna, tvättade svarta tavlan. Daniela började rita en plansch förestäl-
lande en människa i mycket stiliserad form som hon hade lovat en kollega 
i en annan klass. Först lyssnade Ana igenom en saga på bandspelaren, men 
efter en stund satte Daniela på musik på radion istället. Hon dansade till 
musiken: ”Jag orkar inte lyssna på den där sagan, jag har redan hört den 
tusen gånger.” Popmusiken gjorde att det blev en stämning av att nu hade 
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barnen gått hem, nu kunde vi släppa loss lite, slappna av lite, sjunga till  
I can get no satisfaction. Daniela klagade över sin onda nacke och rygg. Hon 
borde verkligen inte lyfta tunga, lealösa kroppar upp på undanglidande 
stolar, menade jag. Hon undvek att svara riktigt, menade att det ordnar 
sig nog. ”Ingenting är ju handikappanpassat i skolans lokaler och det är ett 
fysiskt otroligt tungt jobb”, försökte jag. Daniela hade ingenting att säga om 
det, verkade undvika ämnet. Jag frågade henne vilka arbetstider de hade, det 
hade jag aldrig riktigt blivit klok på. Skoldagen slutade vid tolv–ett-tiden 
på dagen, och då verkade det som att skolpersonalens arbetsdag ofta var 
slut. Arbetade de inte heltid? hade jag frågat mig. Daniela förklarade att 
egentligen var arbetstiden mellan klockan åtta och fyra, men de kunde ta 
hem jobb, så därför kunde de gå lite tidigare. Av detta drog jag slutsatsen 
att både hon och Laura systematiskt gick långt före avslutad arbetsdag varje 
dag, att eftermiddagarna var lite fria. Kanske en slags kompensation för den 
låga lönen? Ett tyst motstånd? 

Vi pratade om ditten och datten. Daniela var idealistisk men frustrerad: 
”Här ser man människor omkring sig med en massa olika behov. Man kan 
göra något! Men folk saknar kompetens! Vi vet inte hur man gör! Det 
handlar om management!” ”Och pengar?” frågade jag. ”Ja, och pengar. Och 
vi har inga pengar. Om jag ger någon min lön att leva på i en månad och 
bara ha sig själv att tänka på och inget barn eller något sånt, bara sig själv, 
så skulle den personen förstå vad jag pratar om. Det går inte att leva ett 
anständigt liv – och jag menar inte ett gott liv, jag menar ett anständigt liv 
– på den lönen. Men folk utifrån, de snackar, å vad ni klagar hela tiden, kan 
ni inte ta hand om era pengar, ni slösar bort allt och sen klagar ni på för 
låg lön. De förstår inte hur svårt det är! Men det skulle de göra om de fick 
pröva på att leva på två och en halv miljon lei i månaden.”�� Jag frågade 
om hon tyckte att Hjälpa borde betala mer lön, var de inte väl låga? Då 
blev modiga och rättframma Daniela lite mindre modig. ”Nja, sa hon. Jag 
är nöjd med min lön, förutom lönen får jag en utbildning på universitetet 
betald och den skulle jag aldrig betala själv. Vi har haft den diskussionen 
på ett möte, några ville ha högre lön och själva betala universitetet istället. 
Men jag vet att jag inte skulle betala universitetet då för det är för många 
andra hål att fylla. Så jag är nöjd. Jag får en utbildning.”

Trots att lärarassistenten Daniela, en av de rumäner som arbetat för 
Hjälpa sedan projektets start, tyckte att lönen var alldeles för låg, kom hon 
således fram till att hon var nöjd. Istället för högre lön, nöjde hon sig med 

��	 2,5 miljoner Lei var vid tiden för mitt fältarbete lika med ungefär 750 SEK. 
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att få en utbildning betald. När jag vid ett annat tillfälle naivt frågade Laura 
varför hon inte gick samma utbildning som några av hennes kollegor, fram-
kom motvilligt att det handlade om lönen. Hon hade inte råd att gå utbild-
ningen, eftersom det skulle innebära (ännu) lägre lön. 

En dag när jag kom för att intervjua socialsekreteraren Anca, fann jag 
henne trött och sliten. Hon var hårt pressad ekonomiskt, med allt som 
skulle betalas för fostersonens skolgång. ”Minsta lilla penna kostar en 
massa pengar”, suckade hon. Snart skulle vintern komma, då skulle det bli 
ännu dyrare att värma upp den lilla lägenheten där hon bodde. Efter en 
hjärtinfarkt för två år sedan behövde hon egentligen gå på regelbundna 
läkarkontroller, men hon hade inte råd. Hon och kollegorna hade försökt 
tala med chefen om löneförhöjning, men det var svårt. Jag försökte muntra 
upp henne med det jag hört. Att chefen ville höja deras löner men att det 
inte var hon som bestämde, men att hon skulle försöka. Jo, det visste hon ju 
redan. ”Är det inte en paradox att ni som hjälper andra familjer med Hjäl-
pas pengar själva har så låga löner så att ni inte klarar er?” frågade jag. ”Jo, 
visst är det så”, sa hon. ”Ibland ger jag bort mer pengar till familjer än jag 
själv har. Det är svårt. Men samtidigt så förstår jag varför, om man ser det i 
ett större perspektiv så förstår vi att det inte finns hur mycket pengar som 
helst. Det är som med hela Rumänien, det finns ett krismedvetande som 
gör att folk någonstans kan acceptera de hårda villkoren. Samtidigt är det 
verkligen på bristningsgränsen”, sa hon. 

Jag hade också en diskussion om de låga lönerna med vaktmästaren 
Emil. Vi satt i hans bil och väntade på någon. Emil sa till mig (på rumän-
ska) något i stil med: Det här är viktigt, hör här nu. Han kallade till sig en 
man som var anställd på telefonbolaget Romtelecom (det såg man på hans 
arbetsställ i grälla färger med Romtelecoms logotyp på) som stod och rökte 
vid sin bil brevid oss. ”Vad har du för lön?” frågade Emil honom. ”Jag har 
fem miljoner [Lei]”, sa mannen. ”Jag har två miljoner”, sa Emil. Mannen 
såg lite skeptisk ut. ”Han tror mig inte, hör du, han tror mig inte, han säger 
’inte kan du väl ha så lite?’”, utropade Emil.�� 

Genom personalens klagomål på att lönerna var så låga att de hade svårt 

��	 Här påstod alltså Emil att han hade två miljoner Lei i månadslön. Daniela talade 
om 2,5 miljoner Lei. Det var väldigt svårt att få fram tillförlitliga uppgifter på vad de 
anställda hade för lön. Det var likaledes svårt att få reda på vad en genomsnittlig lön i 
Rumänien låg på. Jag tog upp frågan med mina informanter och sökte efter statistik, 
men lyckades inte få något tillfredsställande svar. Därför har jag valt att inte gå in på 
”fakta” om lönerna. Det viktigaste här är själva diskussionen som var vanligt förekom-
mande på mitt fält vid tiden för mitt fältarbete. 
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att klara sig på dem, fick anställningen på Hjälpa en karaktär av bistånd, 
och lönen framstod i vissa stunder snarast som ett bidrag i utbyte mot gen-
tjänster. När en del av lönen betalades ut i form av betald utbildning, låstes 
de anställda vid organisationen, och anställningens karaktär av bistånd för-
stärktes ytterligare. Men i båda exemplen ovan visade informanterna stor 
förståelse för Hjälpas svårighet att betala ut högre löner. Daniela förklarade 
sig nöjd med att få en utbildning betald, och Anca visade på ett ”krismed-
vetande”. På så sätt kunde de godta förhållanden som de egentligen var 
mycket kritiska till. Vid ett tillfälle hörde jag när en av de anställda talade 
i telefon direkt med en av Hjälpas styrelsemedlemmar. Jag satt brevid och 
den anställda hade tydligen ingenting emot att jag avlyssnade hela sam-
talet. Med hög och upprörd röst talade hon länge och väl om de i hennes 
ögon extremt låga lönerna. Hon menade att hon själv inte fick den lön hon 
förtjänade, och att alla Hjälpas medarbetare i Rumänien skulle komma att 
sluta som ”socialfall” på ålderns höst. När hon hade diskuterat detta med en 
svensk chef så hade denna sagt: ”Ja, men sök ett annat jobb då, du kan väl 
jobba på ett rumänskt barnhem om du inte är nöjd här hos oss!” berättade 
hon.

De svenska representanterna för Hjälpa hamnade i en konflikt med 
sina egna ideal när den lokalt anställda personalen uttryckte sitt missnöje 
i termer av rättigheter. Platschefen gav personalen rätt, och försökte föra 
deras talan inför högre instans, medan andra menade att de inte visste sitt 
eget bästa. En person vidhöll att lönerna var rättvisa och anklagade delar 
av personalen för att ljuga helt enkelt. Ett annat argument för att hålla 
nere lönerna var att rumäner som arbetade för utländska NGOs inte skulle 
ha bättre betalt än andra rumäner. Det skulle sända ut fel signaler och ge 
fel incitament för rumäner att vilja arbeta med funktionshindrade barn, 
menade en av de svenska cheferna. Här tjänade rättvisa som argument och 
gav legitimitet åt lönenivån. I jämlikhetens namn skulle de lokalt anställda 
rumänerna inte tjäna mer än andra vanliga rumäner. 

Ibland gjordes det direkta kopplingar mellan vardagens biståndsarbete 
och den nationalekonomiska och politiska utvecklingen i Europa. Lönerna 
måste hållas nere för att i sin tur hålla nere inflationen, menade till exempel 
en svensk ambassadtjänsteman som jag diskuterade saken med. Om Rumä-
nien lyckades med inflationsbekämpningen skulle landet utvecklas på ett 
mer gynnsamt sätt i fortsättningen – och därmed skulle landets chanser att 
bli medlemmar i EU öka. Genom sitt rationella nationalekonomiska reso-
nemang desarmerade han konflikten som låg i det faktum att en bistånds-
organisation från ett rikt land betalade ut löner som den lokalt anställda 
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personalen menade att de inte kunde leva på. Det låg tvärtom helt i linje 
med den uttalade strävan att bidra till Rumäniens utveckling mot en demo-
kratisk marknadsekonomi, en strävan som identifierades med det goda och 
önskvärda. 

Att den rumänska personalen skulle skatta sig lycklig som hade fått möj-
lighet att arbeta för en svensk/västerländsk organisation framkom i exem-
plet från telefonkonversationen ovan. Det förstärkte biståndets karaktär 
av civilisatoriskt uppdrag (Azar 2001:47–51, Eriksson et al. 1999:29, Hall 
2000/1996, se äv. kap 3 i föreliggande avhandling). Det vore inte på sin 
plats att en rumän tog anställning på Hjälpa enbart eller främst för att 
tjäna sitt uppehälle. Att arbeta där innebar framför allt ett tillfälle att bildas 
och utbildas, att utvecklas som person, att göra en meningsfull insats. Att 
anamma Hjälpas ideal, som antogs stå i kontrast till de rumänska, ingick så 
att säga i anställningen. Förutom kravet på att anpassa sig efter den svenska 
expertisens regler och normer, fanns en önskan om idealism som en stor 
del av personalens drivkraft. Lönen fick inte vara det viktigaste, utan det 
var det högre syftet – att förändra samhället genom sitt arbete med utsatta 
människor – som skulle vara det avgörande. 

Det fanns även liknande ideal för de svenskar som arbetade för Hjälpa. 
De förväntades leva ett modest liv, och deras lön skulle inte sticka i ögonen. 
Idealet kan exemplifieras med hur Barbro vid ett tillfälle definierade Hjäl-
pas policy vad gällde inredning: ”vackert – men ingen lyx”. Här menade 
flera av mina informanter att Hjälpa skiljde ut sig från andra utländska 
NGOs. De anställda svenskarna körde inte runt i stora, nya Volvos och de 
umgicks inte med andra västerlänningar på flådiga cocktailparties eller väl-
görenhetstillställningar. Barbro berättade om en förening för fruar som följt 
med sina män som arbetade för svenska företag i Rumänien. Där hade hon 
känt sig alienerad. Hon föredrog att sköta sitt arbete och umgås med sina 
rumänska vänner bland de anställda i personalen, menade hon. Även här 
kan man dra en parallell till Baaz, som skriver om att hjälparbetare genom 
ett modest leverne ville visa solidaritet med människorna i landet där de 
befann sig. Det var ett sätt att hantera det faktum att asymmetrin mellan 
hjälparbetare och deras partners i mottagarlandet var mycket stor när det 
gällde den ekonomiska och sociala tryggheten (Baaz 2002:90ff ).�� Sam-
tidigt kunde solidaritetsidealet förstärka det motsägelsefulla i det faktum 
att om en anställning som biståndsarbetare i Rumänien kunde innebära 

��	 Vid sidan av moderation som mått på solidaritet, visar Baaz också på ett ifrågasät-
tande av solidaritetsdiskursen (Baaz 2002:96ff ). 
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– om än tillfälligt – ökad levnadsstandard för en svensk, så var den lokalt 
anställda personalen dagligen inbegripna i en kamp för att få pengarna att 
räcka till. Det innebar dubbelarbete för många. De två sjukgymnasterna 
for till exempel kors och tvärs över stan på helgerna för att komplettera sin 
inkomst genom att sälja sina tjänster till folk som behövde rehabilitering. 
Ett vanligt sätt för att få ner kostnaderna för mat var att odla majs och 
kål hos någon släkting på landet. Flera av mina informanter hade också 
små trädgårdar där de kunde odla grönsaker och ha några höns. Men för 
många gick det inte runt helt enkelt. Barnsköterskan Lina och vaktmäs-
taren Marin som nyligen blivit tillsammans och höll på att bygga ett hus 
tillsammans där även Marins vuxne son från ett tidigare förhållande skulle 
bo, var hårt pressade. När jag hälsade på dem där de höll på att bygga huset 
förstod jag varför. Vintern närmade sig och bygget kunde inte på grund av 
penningbekymmer fortskrida som planerat. De bodde alla tre i ett minimalt 
rum, det enda som stod något sånär färdigt än så länge. Vatten hämtade de 
i ett hål i marken utanför huset. Lina bröt ihop en natt när hon arbetade 
ensam i ett av gruppboendena och fick istället börja arbeta dagtid på ett 
annat gruppboende. Marin suckade över en kopp kaffe att han bara ville fly, 
bort, slippa allt elände för ett tag. 

Tyst ojämlikhet
Även om den lokalt anställda personalen ofta tog upp frågan om de låga 
lönerna, var det ingen som någonsin nämnde den stora skillnaden i förhål-
lande till de svenska hjälparbetarna. Detta ämne var omgärdat av en tystnad. 
Men denna tystnad handlade inte om ett tystande av rumänernas röster, 
eller en oförmåga att lyssna eller höra på dem (Spivak 2002/1988).�� Snarare 
handlade det om en frånvarande närvaro, något som man inte talade om 
men som just därför blev närvarande. En outtalad närvaro kanske skulle 
vara en mer passande beskrivning, eller med Foucaults ord, en tystnad som 
var ”en väsentlig del av de strategier som ligger under allt tal och genom-
tränger det” (Foucault 2002/1976a:52). Ämnet låg nämligen i luften som en 
olöslig eller i varje fall tills vidare olöst konflikt. 

Enda gångerna som jag hörde någonting sägas i anslutning till denna 
problematik var när mina informanter diskuterade med mig om sin ekono-
miska situation. Då hände det några gånger att de jämförde sig med mig. 

��	 Denna tystnad liknade inte heller vad jag i nästa kapitel i enlighet med Nikita Dhawan 
analyserar som epistemiska tystnader som resultat av en språkets kris (Dhawan 
2005).
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Det hände också en gång att de drev med mig, och nedanstående utdrag 
ur fältdagboken visar hur tystnaden kring den ekonomiska ojämlikheten 
mellan mig och mina informanter strukturerade samtalet och trängde 
igenom som en outtalad närvaro. 

Jag har inget särskilt inplanerat idag och bestämmer mig för att vara på 
förskolan på förmiddagen med Monica och Ramona. När jag kommer så är 
också Florica där och de står och brygger kaffe, äter lite frukost osv. Barnen 
droppar in en efter en. Florica är på väg till skolan med barnen från grupp-
boendet, där det ska vara någon slags specialaktivitet idag. Monica ger mig 
en komplimang för mitt hår, jag säger på skämt:” jag har tvättat det”. Då 
säger Monica att de inte har någon dusch hemma så de är tvungna att hälla 
vatten i baljor och hälla över huvudet. ”Verkligen?” säger jag. ”Är det kallt 
vatten också?” ”Jaa!” säger de alla tre och skrattar. Men sen säger någon, 
”det är ett skämt, det är ett skämt!” ”Jaha, är det ett skämt?” säger jag och 
känner mig förlägen att jag har gått på det. Men sen säger de att de värmer 
vattnet på spisen innan de tvättar sig. Då är det alltså så att de inte har 
varmvatten i kran. ”På sommaren är det ok”, säger de, ”då är det varmt. På 
vintern går vi in i ett litet kallt rum, för att inte exponera oss för våra barn, 
och tvättar oss snabbt, snabbt. Men på sommaren, då står vi i trädgården 
och grannarna kan se oss…”. 

En annan dag när de låga lönerna åter kom på tal, kom jag på mig själv med 
att argumentera emot mina informanter genom att hävda att många i Sve-
rige också hade löner som vida underskred genomsnittslönen (däribland jag 
själv). När Ramona och Monica klagade över att de inte hade råd att gå på 
restaurang med sina familjer mer än en gång i månaden kontrade jag med 
att jag var uppvuxen i en stor familj och vi hade inte råd att gå på restaurang 
mer än en gång om året, och inte fick vi barn en massa prylar eller fina 
kläder heller. ”Ja”, sa Ramona. ”Men du är inte fattig. Det är vi.” 

Min reaktion gällde deras – i mina ögon – vanföreställning att svenskar 
har råd att köpa precis vad de vill, att de trodde att svenskar levde liv helt 
utan penningbekymmer. Reaktionen liknar vad Baaz benämner som ”åter-
upptäckten av välstånd och privilegier” som hon fann hos sina informanter, 
mestadels hjälparbetare i Tanzania (Baaz 2002:93ff ). Helt plötsligt befann 
jag mig i kategorin ”rika”, vilket gjorde mig förbryllad och fyllde mig med 
motstridiga känslor av skam, skuld och ett behov av att förklara mig: ”jag är 
kanske ’rik’ i jämförelse med er, men jag är inte rik”. Men i första hand vill 
jag här peka på att mina informanter alltså bröt tystnaden kring den ekono-
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miska ojämlikheten när de talade med mig. De skulle förmodligen inte ha 
talat med någon svensk som var anställd på Hjälpa på detta vis. Klaga på de 
låga lönerna och gång på gång försöka förhandla sig till en löneförhöjning, 
ja. Men att uttryckligen peka på den ekonomiska ojämlikheten dem emel-
lan, nej. Det visar att ämnet låg i luften, eller låg och bubblade under ytan. 
I samtal med mig kunde det låtas blomma upp, men man tystnade snabbt 
när chefen kom in i rummet. Men det strukturerade samtalen som faktiskt 
kunde föras angående lönerna. Det gav rumänerna ett moraliskt övertag, 
och den dåvarande platschefen kunde bara om och om igen argumentera 
emot löneförhöjning i termer av Hjälpas för tillfället haltande ekonomi. 
Kanske kan också det som framstod som personalens tidvisa maskning på 
jobbet ses som ett beteende som strukturerades av tystnaden kring den eko-
nomiska ojämlikheten och det moraliska övertag som den gav de anställda 
rumänerna gentemot de svenska ditflyttade hjälparbetarna. 

Men varför rådde det en tystnad om den uppenbara ojämlikheten, varför 
kunde den inte fungera som ett argument i den ständigt pågående diskus-
sionen om de alltför låga lönerna? Varför krävdes en diskretion av båda 
parter i talet om lönerna som i praktiken uteslöt en diskussion om den eko-
nomiska ojämlikheten? Ett ifrågasättande skulle leda till att partnerskaps-
diskursen, med sin betoning på det jämlika mötet, skakades om i grunden. 
Kanske skulle grundvalarna för hela biståndsarbetets legitimitet ryckas 
undan. Ojämlikheten mellan de individer som befann sig på mitt fält var ju 
en spegling av en global ordning, och om denna ordning ifrågasattes som 
en del av det egna arbetet skulle det kanske i längden bli ohållbart att arbeta 
vidare. Här förbands biståndsarbetets vardagliga praktiker med praktiker på 
den europeiska politiska agendan. Ett gångbart argument mot löneförhöj-
ning var som sagt just det nationalekonomiska om inflationsbekämpning 
och EU-medlemskap. 

Kanske kan denna tystnad ses som ett ovanligt tydligt exempel på att 
de subalterna var medvetna om sin underordning, men ändå – varken 
medvetet eller omedvetet, utan för att den rådande diskursen var tillfälligt 
tillsluten och alltså hegemonisk – inte gjorde uppror. Istället strävade de, 
i samtycke med sina överordnade, för att upprätthålla den hegemoniska 
ordningen. Denna ordning förordade alltså, i enlighet med påbud om infla-
tionsbekämpning och anpassning till EU, att en ekonomisk, social ojämlik-
het mellan rumäner och svenskar var naturlig, ofrånkomlig och nödvändig. 
Samtidigt fanns vetskapen om, och kritiken mot, ojämlikheten där outtalat 
närvarande – och alltså strukturerande för både tal och handling (jfr Fou-
cault 2002/1976a:51–52). Det indikerar att ordningen inte stod en gång för 
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alla fast. Små mothandlingar var möjliga. Här skapades exempelvis kryp-
hålet att ta ut förskott på lönen, vilket en stor del av personalen gjorde 
varje månad. Sådana praktiker skapade i sin tur små förskjutningar av det 
rådande, något som i förlängningen skulle kunna få betydelse och finnas 
som grogrund för mer genomgripande förändring. 

Det kunde vara både frigörande och förtryckande att vara personal i 
biståndsprojektet. Jag har i detta kapitel försökt visa de frigörande aspek-
terna i personalens eget identitetsarbete samtidigt som det var svårt att göra 
sin röst hörd och de socioekonomiska orättvisorna mellan västerlänningar/
svenskar och rumäner var uppenbara och – i alla fall till stor del – nedtys-
tade på arbetsplatsen. I nästa kapitel går jag vidare i undersökningen av 
möjligheter och hinder som uppstod i biståndsprojektets relationer. 
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Kapitel 5. Rumäner – och andra rumäner

I detta kapitel ska jag visa hur det i biståndsarbetets vardagliga praktiker 
upprättades skillnader inte bara mellan det ”rumänska” och det ”svenska”, 
utan också mellan rumäner och ”andra rumäner”. Andra rumäner var i detta 
sammanhang de som befann sig utanför Hjälpas projekt. Men även inom 
Hjälpas projekt uppstod konflikter mellan olika individer i personalen som 
inte sällan tolkades i termer av vem som omfamnade den nya tidens ideal 
och vem som inte hade tillägnat sig dem. De ”nya” idealen formulerades 
ofta i termer av (mänskliga) rättigheter, eller De Mänskliga Rättigheterna, 
som i enlighet med antropologen Kirsten Hastrup kan karakteriseras som 
en diskurs som är reducerande i ovanligt hög grad, vilket gjorde att talet om 
de mänskliga rättigheterna ofta framstod som tomma ord (Hastrup 2003). 
Här vill jag poängtera att det inte betyder att hävdandet av de mänskliga 
rättigheterna ”bara var tomma ord”. Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv 
är ingenting ”bara” (tomma) ord eller ”bara” diskurs. Snarare vill jag försöka 
visa att de tystnader som uppstod i samband med hävdandet av de mänsk-
liga rättigheterna kan ses både som en motkraft och resultat av förtryck. 
Rättigheter var en del i den mänsklighet som konstituerades i biståndets 
vardagliga praktiker, liksom skyldigheter. Tillsammans konstituerade rät-
tigheter och skyldigheter den moderna medborgaren, en viktig del i diskur-
sen om mänsklighet. 
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Det viktiga samarbetet
Ur fältdagboken: 

Det är möte där samarbetssvårigheterna mellan Hjälpa och de lokala myn-
digheterna ska diskuteras. Anca, en av två socialarbetare som arbetar för 
Hjälpa, börjar med att fråga socialarbetarna från socialkontoret om dato-
rerna: ”Hur ska vi göra? Ska vi ha varsin dator, eller vad tycker ni?” Alla 
reagerar som om frågan är jättekonstig. ”Ja, visst, vi har varsin, varför 
undrar du det?” ”För att vi har dagligen problem med vem som får arbeta 
på vems dator, men ni säger ju inget nu, ni låtsas som ingenting!” säger 
Anca irriterat. Diskussionen kommer inte vidare. Mötesdeltagarna sitter 
tysta, ser irriterade eller nästan generade ut. De äter chokladpraliner från 
fatet som står framme. Anca försöker fortsätta diskussionen och tar upp 
frågan om hon och kollegan från Hjälpa skulle kunna få mer tid hos klien-
terna. De andra socialarbetarna suckar och säger det som Anca och vi andra 
hört många gånger förr: att de måste följa lagen och därför måste de ställa 
vissa bestämda frågor på sitt sätt. Men, visst, det är inget som hindrar att 
hon ställer sina. Men Anca framhärdar i att detta inte fungerar i prakti-
ken. ”Hur exakt ska vi jobba tillsammans, jag vill diskutera det så att det 
fungerar så smidigt som möjligt!” utbrister hon. Men responsen uteblir. 

Varför var det så svårt för Hjälpas personal att samarbeta med personalen 
från de lokala myndigheterna? Varför vägrade de sistnämnda att föra en 
konstruktiv diskussion med Anca? Projektet i fråga var ett samarbetspro-
jekt mellan Hjälpa och den kommunala socialtjänsten. De skulle arbeta 
tillsammans i det dagliga arbetet i en stor, fattig stadsdel där behovet av 
ekonomiskt bistånd, mediciner och praktisk hjälp tycktes outsinligt.�0 För 
den kommunala socialtjänsten var huvudsyftet med samarbetet att tillföra 
resurser, både ekonomiska och i form av mer personal. Även om rumänerna 
hade rätt att få socialhjälp, var hjälpen begränsad på grund av den rumän-
ska statens dåliga finanser och brister i den institutionella infrastrukturen 
vid tiden för mitt fältarbete.�� Ett annat skäl till att kommunen ville sam-

�0	 Området där de arbetade var en stor stadsdel som hade en stämpel av fattigdom och 
problemområde. En informant uppskattade antalet klienter till ca 3 000. På social-
kontoret arbetade tre socialsekreterare anställda av kommunen och två socialsekrete-
rare anställda av Hjälpa. 

��	 Se även EU 2001 Regular Report on Romania’s progress towards accession. 
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arbeta med Hjälpa var att det kunde vara en fjäder i hatten för kommu-
nala myndigheter att samarbeta med utländska NGOs, men denna status 
tillföll främst chefspersoner för myndigheten. För dem var ett syfte också 
att studera modeller för hur verksamheten kunde utformas; socialtjänsten i 
sin nuvarande form fanns inte i Rumänien före systemskiftet. Det tycktes 
vara en mycket medveten strategi och en del i ett pågående intensivt arbete 
för att bygga upp institutioner som skulle garantera ett socialt skyddsnät 
för medborgarna. Fru Popescu, chefen för socialtjänsten i denna stadsdel, 
berättade exempelvis att hon tillsammans med borgmästaren skrev brev till 
regeringen med förslag på lagändringar för att underlätta arbetet. Men hos 
de enskilda socialsekreterarna var intresset svalt för samarbetet. Deras första, 
och kanske enda, prioritet var att överhuvudtaget hinna med att handlägga 
alla klienters ansökningar. 

För Hjälpas del framstod syftet med samarbetet med rumänska myn-
digheter som å ena sidan både självklart och logiskt, och å andra sidan 
lite ambivalent. Detta projekt låg helt i linje med Hjälpas policy att alltid 
utveckla sina projekt i samarbete med både lokala NGOs och lokala myn-
digheter. En av deras huvudsakliga ambitioner var ju också att statuera 
exempel, att visa på modeller för hur socialt arbete bör gå till. I det här fallet 
handlade det om att visa på en modell för hur socialarbetare bör bemöta 
klienter, och som en del däri, att tillhandahålla en ny människosyn. Men 
Hjälpas representanter menade också att ett samarbete med myndigheterna 
på detta sätt visade att deras idéer, metoder och modeller började bli accep-
terade och använda. Samarbetet gjorde dessutom att de kunde påverka det 
rumänska samhället än mer effektivt genom att verka inom dess institu-
tioner, menade de. Men ett annat, mindre officiellt syfte, var att Hjälpa 
behövde höja sin status i Rumänien genom att bli samarbetspartners till 
kommunen. Det hade att göra med konkurrensen mellan olika, företrä-
desvis utländska, NGOs. Men även inför Hjälpas medlemmar var det ett 
kvitto på framgång i arbetet. Det var alltså minst lika viktigt för Hjälpa, 
som för den kommunala socialtjänsten, att samarbetet kom till stånd. Här 
kunde man tala om en till vissa delar omvänd maktrelation, åtminstone när 
det kom till det praktiska genomförandet av arbetssysslorna, där Hjälpas 
personal kände att deras arbetsmetoder kom i skymundan. 

Kunskap och möten
Huvudproblemet ansågs vara skillnader i arbetssätt. I en intervju förklarade 
Anca att Hjälpas arbetssätt byggde på att ha ett öppet samtal med klienten, 
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att ta sig tid att utforma individuella lösningar på klienternas problem. I 
kontrast härmed framställdes kommunens socialsekreterare som satta under 
hård tidspress och begränsade av ett stramt ramverk av lagar som de var 
tvungna att följa. Medan Hjälpas socialarbetare lade sig vinn om att följa upp 
klienterna, och tillsammans med dem utarbeta en planering inför framtiden, 
var de kommunalt anställda socialsekreterarnas mål enbart att ”ta så mycket 
anteckningar som möjligt om familjen”, sa Anca. ”Men sedan följer de inte 
upp familjen efter det.” Den upprättade akten låg sedan till grund för beslu-
tet om familjen skulle få hjälp eller inte. Och den hjälp som fanns att få var 
ofta bristfällig. Anca blev mycket frustrerad när hon såg sina kollegor från 
socialförvaltningen utöva sitt arbete. Det ledde ju inte till någonting för klien-
ternas del, menade hon. Hjälpa arbetade på ett annat sätt. Ibland försökte de 
få sina klienter att hjälpa andra, som en slags återbetalning. En familj som 
behövde mat kunde i sin tur hjälpa en sjuk pensionär med handling och 
städning. På så sätt gav de sina klienter möjligheten att hjälpa, att göra något 
för någon annan och få ett annat perspektiv på att ge och få hjälp. Hon berät-
tade också om andra grepp som Hjälpa prövat under årens lopp i sitt bistånd 
till familjer med funktionshindrade barn såsom sommarläger i bergen och 
teater- och restaurangbesök. Genom sina exempel ville hon visa att Hjälpa 
erbjöd sina klienter ett annat slags bemötande än den kommunala social-
tjänsten gjorde. Jag frågade därför vad hon tyckte var den största skillnaden 
mellan hur Hjälpa bemötte sina klienter och socialtjänstens bemötande. 

Agnes: Vad är den största skillnaden tycker du, mellan ert sätt att 
bemöta folk och socialassistenterna från kommunen när de bemöter 
klienten?
Anca: Jag vill, jag skulle vilja tro…. Det här är vad jag skulle vilja tro. 
Först och främst, de har inte gått några kurser i vad en människa [a 
human being] är för något. De är inte alltid speciellt bra… de har bara 
sökt ett jobb, och de [som anställer] väljer inte ut folk efter vilka som 
passar eller inte för jobbet. Nej, de gör bara några test, svaren på frå-
gorna kan du läsa rakt ur en bok och skriva ner på ett papper. Men det 
betyder ju inte att du passar för det här jobbet. Så det tycker jag är det 
första problemet. De [socialtjänsten] har inte anställda som är… som 
har den här sortens specialkunskaper som man får på universitetet. 
Men det går att hitta utbildat folk nuförtiden. (– – –) I början var jag 
så arg. Hur var det möjligt att tala [med klienterna så]. Men jag tänkte, 
okej, det är normalt, för de vet ingenting, och det är inte så viktigt för 
dem, det är bara ett jobb. 
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Agnes: Mm. 
Anca: Du vet, men…. På ett sätt måste du vara engagerad i det här 
jobbet. De här människorna behöver dig, för de har ingen annan. De 
behöver dig. Du kan göra något gott för människor. 

Anca menade alltså att en välvillig tolkning av kommunens socialsekrete-
rares dåliga bemötande av klienter var att de inte hade fått gå några kurser 
om vad en människa är för något. Det implicerade en viss sorts människa 
som hjälparen borde ha kunskap om för att kunna hjälpa behövande. Dess-
utom inbegrep det att denna kunskap skulle göra henne – hjälparen – till 
en mer human person, hon skulle bli mänskligare själv. Kunskap om män-
niskan kommenterade Anca senare i intervjun som grunden för ett gott 
socialt arbete. Kunskaper om människan var ”det första steget, och sen kan 
man fråga om andra kvalifikationer”. Således det första steget, grunden som 
alla andra problem – till exempel samarbetssvårigheter – kunde diskuteras 
utifrån. Vidare saknade kommunens anställda engagemang i sitt arbete, 
menade hon, för dem var det ”bara ett jobb”. 

Bristen på idealism gjorde alltså också att socialarbetarna från kommu-
nen inte höll måttet. Det kan tolkas som att det gjorde dem till ”andra 
rumäner”, som inte hade insett det goda i att hjälpa andra människor. De 
”andra rumänerna” fungerade som en nödvändig utsida i konstituerandet 
av identiteten rumän som arbetar med funktionshindrade barn, den iden-
titet som framstod som så viktig för mina informanter. Det var en kraft att 
arbeta emot, att definiera sig emot, som gav mening åt det egna arbetet. I 
diskussioner om problem i biståndsarbetet framhölls de andra rumänernas 
tillkortakommanden ofta som en förklaring till problemen. Personalen i 
specialklasserna beklagade sig över det bristande intresset från den övriga 
skolpersonalen, till exempel. Under en rast dök chefen för den kommu-
nala socialtjänsten upp, Fru Popescu. Hon var ansvarig både för samarbetet 
mellan Hjälpa och den kommunala skolan och för samverkansprojektet i 
socialtjänsten. Hon frågade varför Aurel, ett av barnen, var frånvarande och 
själv blev jag ganska imponerad över att hon kunde namnen på barnen. 
Sedan fick hon en bamsekram av Stefania och hälsade på de andra barnen 
också. När jag frågade efteråt om hon brukade komma på besök sa Daniela 
att hon i alla fall hade bättrat sig – nu kommer hon på rasten, inte mitt i 
lektionerna som hon brukade förut. ”Hon är inte intresserad på riktigt, hon 
är bara inspektör”, sa Daniela med förakt i rösten. 

Men det rumänska systemet var i själva verket inte helt stängt när det 
gällde integration av funktionshindrade barn i skolan, vilket själva existen-
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sen av Hjälpas skolklasser visade. Skolpersonalens kritik kunde uppfattas 
som till viss del inadekvat, och var ett tecken på att den hade en viktig 
meningsskapande funktion. Vid ett studiebesök i ett liknande projekt 
berättade en speciallärare att nog hade de kommunala inspektörerna varit 
skeptiska till en början och velat kontrollera den specialskola som byggts. 
Första gången kontrollerades varenda litet papper och program minutiöst. 
När inspektörerna tids nog hade övertygats om projektets förträfflighet, 
hade kontrollen blivit mindre rigid. Veckan innan hade de varit på besök 
igen och varit mäkta imponerade av verksamheten. Det finns anledning att 
tro att detsamma skulle kunnat gälla Hjälpas projekt. Uppfattningarna om 
funktionshindrade var kanske inte så statiska och förutsägbara som mina 
informanter ville göra gällande. Tvärtom verkade det finnas gott om öpp-
ningar som möjliggjorde förskjutningar (Fru Popescus öppenhet gentemot 
barnen), och sprickor som fylldes igen på olika sätt (Danielas påföljande 
kommentar). 

Genom att göra frågan om människosyn till en kunskapsfråga legitime-
rades och förstärktes biståndsverksamhetens syfte att föra ut en modell, att 
lära rumänerna hur man ska ta hand om funktionshindrade barn. För denna 
kunskap var som sagt kunskap om människan central, och de andra rumä-
nerna antogs inte ha denna kunskap. Utbildning och kurser var en åtgärd 
som informanterna föreslog. Men lika viktigt var imperativet om möten, 
diskussion, samtal, där de var övertygade om att den människosyn som 
Hjälpa stod för skulle ”vinna” till slut. Genom fredliga diskussioner skulle 
nog de rumänska socialsekreterarna så småningom förstå vikten av en mer 
genomtänkt människosyn och därmed en mänskligare behandling av kli-
enterna. Anca liknade dem till och med vid barn som skulle lära sig genom 
att se hur Hjälpas anställda arbetade. Här betonades demokratiska ideal i 
en rationell upplysningsanda. Uppfattningen om det mänskliga innehöll i 
detta sammanhang två huvudspår. Dels skulle de andra rumänerna lära sig 
att bli mer humana, och dels skulle de fås att uppträda som ansvarstagande, 
vuxna, självständiga och kunskapsbärande medborgare. 

Ett problem som togs upp av skolpersonalen var att de av de rumänska 
myndigheterna var ålagda att följa läroplanen. Det var en omöjlighet efter-
som barnens nivå var låg i förhållande till den norm utifrån vilken läropla-
nen var utarbetad. Fastän skolverksamheten var så pass ny för Hjälpas del, 
och fastän man inte ännu hade haft någon påhälsning av myndigheterna 
i denna fråga, var det ett problem som diskuterades mycket. Ett exempel 
på krocken mellan kraven från den rumänska läroplanen å ena sidan och 
Hjälpas specialpedagogiska ideal å den andra var när kravet på religionsun-
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dervisning skulle uppfyllas. Varje onsdag kom en ung prästaspirant�� till en 
av Hjälpas specialklasser för att undervisa barnen i religion. Han satte på en 
cd-skiva med religiös musik och försökte lite tafatt få barnen att rita kors 
(krucifix), trots att det var omöjligt. Situationen blev närmast absurd och 
var en ständig källa till galghumor hos mina informanter. ”De gregorianska 
munkarna gör bara barnen än mer oroliga och okoncentrerade!” skrattade 
till exempel Florica, syftandes på musiken. Radu föredrog till slut att gå ut 
ur klassrummet när prästaspiranten kom, för att slippa ifrån hela situatio-
nen. Personal och chefer gjorde gemensam sak i sin drift med kyrkan som 
här fick representera den rumänska överheten. ”Låt honom komma. Kanske 
kan han lära sig någonting!” sa Barbro med glimten i ögat. Den rumänsk-
ortodoxa kyrkan framställdes som någonting lite löjligt, och den utbredda 
korruptionen och angiveriverksamheten inom kyrkan under socialismen 
hängde fortfarande kvar som en negativ bild hos mina informanter.�� Sam-
tidigt fanns där övertygelsen om att prästaspirantens närvaro var ett sätt att 
föra ut Hjälpas modell, och man trodde på möjligheten till kommunikation 
med kyrkans män. Det som först såg ut som att Hjälpa tvingades anpassa 
sig efter den rumänska statens snäva regelverk, framstod med tiden som 
att Hjälpa upprättade villkoren för en samtalsordning med den rumänsk-
ortodoxa kyrkan. 

Inte ännu redo 
Ett sätt att distansera sig från de andra rumänerna var att be om ursäkt för, 
eller säga sig skämmas för, rumänerna eller Rumänien. Det gällde läka-
ren Clara som figurerade i förra kapitlet, och det gällde socialsekretera-
ren Anca liksom chefen för den socialtjänst som Hjälpa samarbetade med, 
Fru Popescu. En dag när jag följde med de två förskollärarna Monica och 
Ramona på utflykt med barnen i en park kom vi fram till en konstgjord 
sjö. Den lilla stranden var full med skräp och Monica utropade: ”Å, jag 
skäms för mitt land, så här ser ut! Varför kan vi inte sköta om våra parker?” 

��	 Den religion som dominerar i Rumänien är rumänsk-ortodoxa kyrkan. 
��	 Ungefär hälften av alla passagerare på en buss eller spårvagn gjorde korstecknet varje 

gång man for förbi en kyrka, vilket kunde vara otaliga gånger under en färd. En av 
mina informanter menade att efter socialismens fall hade det blivit ett sätt att visa 
att man var en god människa, enligt henne skenheligt. Mina informanter företrädde 
endast ett synsätt på religion och kyrklighet, inte något generellt ”rumänskt” sätt. Det 
är tänkbart att de såg sig som sekulariserade i mer ”västlig” mening än sekulariserade 
i ”rumänsk” mening på grund av sina kopplingar till en västlig NGO och att detta 
fungerade som ytterligare ett sätt att distansera sig från andra rumäner. 
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Jag försökte med en förklaring som hänvisade till bristen på pengar men 
Monica insisterade på att det handlade lika mycket om att det saknades en 
”vilja att göra något”. Liksom i exemplet med Clara uppfattade jag det som 
ett sätt att distansera sig från sina egna för att på så sätt få högre status hos 
de svenska cheferna. Men det var också ett sätt att förklara vissa problem i 
biståndsarbetet. ”Jag är ledsen å Rumäniens vägnar”, sa Anca på ett möte, 
”men här [i Rumänien] måste personalen kontrolleras. Om något går fel är 
det inte Hjälpas fel utan vårt fel.” Fru Popescu var inne på samma linje på 
ett annat möte: ”Jag skäms över att vara rumän, men pengarna går inte alltid 
dit de ska”, sa hon. Ancas missnöje med de rumänska samarbetsparterna var 
som sagt starkt. Inför Hjälpas medlemmar ville hon ju att projektet skulle 
bli bra, att pengarna skulle användas rätt – och inte som nu, fel på grund av 
samarbetsparternas ”rumänska” arbetsmetoder. Men Fru Popescu hävdade 
att Hjälpas anställda hänvisade till att de jobbade för Hjälpa, på ett svenskt 
sätt, men i själva verket är det ”vad de tror är ett svenskt sätt”. 

Hur man än vred och vände på det verkade det som att det var det 
”rumänska” som det var fel på, även om man själv svor sig fri från detta 
rumänska något. Det påminde om hur Baaz har beskrivit hur misslyckan-
den i biståndsarbete förklaras med hänvisning till de mottagande parternas 
misslyckade eller bristfälliga utveckling (Baaz 2002:133). En central tanke i 
denna förklaringsmodell är att utvecklingen har gått för snabbt och hoppat 
över några steg. Därmed anses den vara ofullständig, och den mottagande 
parten inte ännu redo för det som biståndet syftat till. Detta synsätt kan 
ses som en del i den ”historicism” som postkoloniala teoretiker, till exem-
pel Dispesh Chakrabarty, ser som intimt förknippad med framväxten av 
en politisk modernitet i de före detta europeiska kolonierna (Chakrabarty 
2000). Historicism i denna mening fick moderniteten och kapitalismen att 
framstå som något som blev globalt med tiden, som hade sitt ursprung på 
en plats – i Europa – och som sedan med tiden spreds över världen. Detta 
tankesätt, som fortfarande ingår i vårt vardagliga sätt att organisera verk-
ligheten, sammanfattar Chakrabarty med orden: ”först i Europa, sedan på 
andra platser” (Chakrabarty 2000:7).�4 Europa kvarstår än idag som subjek-
tet i större delen av all historieskrivning, inklusive till exempel den indiska 
eller den kenyanska. Dessa andra historier tenderar att bli variationer på en 
hegemonisk stor berättelse som kan kallas ”Europas historia”. De är dömda 
att representera brister och misslyckanden (Chakrabarty 2000, t ex s. 40). 

En konsekvens av detta inbäddade tankesätt var, menar Chakrabarty, att 

��	 ”First in Europe, then elsewhere” (Chakrabarty 2000:7). 
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när det gällde före detta koloniers självständighetssträvanden så sa de euro-
peiska kolonialmakterna alltid att de inte ännu var redo för denna utveck-
ling. Och fortfarande kan man inom ramen för denna typ av historicism 
säga att vissa folk är mindre utvecklade än andra och att de behöver en 
period av förberedelse och väntan innan de kan betraktas som fullvärdiga 
deltagare i den politiska moderniteten.

På mitt fält gick inte gränsen främst mellan Europa och resten av värl-
den, utan mellan Västeuropa och Östeuropa, mellan demokratiska västliga 
marknadsekonomiska nationer och före detta socialistiska nationer inbe-
gripna i den så kallade transitionen från planekonomi till marknadseko-
nomi, från diktatur till demokrati. När det gällde Rumänien befann sig 
landet vid tiden för mitt fältarbete sist i den ”transitionsliga” som European 
Bank for Reconstruction and Development årligen upprättat sedan 1992, 
det vill säga: Rumänien rankades sämst av alla ansökarländer när det gällde 
att uppnå krav för medlemskap i EU.�� Deras plats på ”väntelistan” för-
kroppsligade och återskapade tankekonstruktionen att de befann sig i posi-
tionen inte ännu redo för att tas upp i den politiska moderniteten. Detta 
var innan EU accepterade Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, 
Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien som medlemmar 2004. 
Förslaget om att införa övergångsregler för de nya medlemmarna, som rös-
tades ner i Sveriges riksdag i april 2004, kan ses som ett exempel på hur 
gränsen för vad som måste uppnås innan man anses som redo att fullt ut 
bli en aktör på den politiska modernitetens arena hela tiden flyttas. Det är 
dock viktigt att påpeka att förslaget röstades ner och att Rumänien kanske 
kan bli medlem i EU 2007. Det visar att den historicistiska diskursen i detta 
sammanhang inte är helt tillsluten.��

Historicismen och eurocentrismen präglade biståndsarbetets vardag, 
som i exemplen ovan där det ”rumänska” på olika vis gjordes till orsaken 
till de problem som uppstod i arbetet. Ett annat exempel var när Gunilla 
i en intervju talade om hur viktigt det var att fortlöpande informera per-
sonalen om de mänskliga rättigheterna. Efter ett litet avbrott återkom jag 
till ämnet: 

��	 Se EBRD Annual Transition Report 2001.
��	 Ett annat exempel på hur Rumänien placerades utanför den Västeuropeiska sfären 

och således alltid blev en variation på den normativa ”västerländska demokratin”, är 
en formulering i statsvetaren Iréne Nilssons bok om Rumänien med den talande titeln 
Rumänien och demokratins förutsättningar: ”Rumänien är en europeisk stat, medlem 
av Europarådet och potentiell medlem av Europeiska unionen. Vid en diskussion om 
nödvändiga kriterier för demokrati måste måttstocken vara den västerländska demo-
kratisynen.” (Nilsson 2002:377)
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Agnes: Ja. Vi pratade om det här med mänskliga rättigheterna i alla 
fall. 
Gunilla: Jag tänker respekt, respekt för livet, att man ska liksom ta hand 
om, jag tycker liksom man ska respektera allt liv. Jag menar även hundar 
och katter och barn, ja alltihopa så att det…. jag ser ju hur man liksom 
hötter åt hundar här och liksom ja, de är elaka [menar man i Rumä-
nien], de är inte ett dugg elaka, det liksom beror på hur man behandlar 
[dem], barn blir också elaka om man slår dom va. Så att det, jag tror 
att det är liksom en sån där grundläggande tanke som man måste föra 
fram och diskutera. Och jag har ju också sagt att den man som slår sin 
kvinna utav den manliga personalen, han får sluta helt enkelt. 
Agnes: Mm. Har du sagt det till arbetsledarna?
Gunilla: Ja, jag har sagt det. 
Agnes: Hur reagerar arbetsledarna när du säger såna saker?
Gunilla: Säger inte så mycket. Mest tyst och tittar (skrattar lite). Jag 
skulle önska att det var lite mera diskussioner, men… det, de diskute-
rar inte. De har inte visioner. 
Agnes: Hur menar du då, visioner?
Gunilla: Visioner, tankar så. Vad vill vi göra, kan vi förändra saker och 
ting. Nä. Det kan kännas lite tungt om man vill förändra. Att man inte 
får nån respons nånstans ifrån, då hade det varit liksom lättare. Det 
skulle kännas bra om man hade nån annan att bolla det med. Dumitru 
kan. Florica kan, men…. många kan inte. 
Agnes: Vad är det som gör att de inte vill diskutera?
Gunilla: Jo, men de är inte vana. De är förtryckta. Har varit det sen… 
barnsben, jag tror inte de är vana helt enkelt. Jag tror att det tar gene-
rationer innan man kan förändra detta. Nu har det ju varit problem i 
skolan med några utav barnen i skolan eftersom de har sagt vad de har 
velat och vad de har tyckt och det har liksom inte passat lärarna va. Så, 
så ser systemet ut. Dumitru, han talade ju om vad han tyckte för Fru 
Popescu i Socialtjänsten och hon var ju chockad. Hon ville ju inte ha 
nånting med honom att göra överhuvudtaget, hon tyckte han var bara 
besvärlig. Så att… man är inte mogen ännu för detta. Och för oss är 
det en sån självklarhet. 
Agnes: Mm. Att säga vad man tycker, och diskutera saker och ting?
Gunilla: Ja, ja, att kunna kritisera och så också. Mm. 

Gunilla menade alltså att rumänerna, här representerade av de lokalt 
anställda, inte var vana vid att uttrycka sina åsikter på grund av att de har 
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varit förtryckta sedan barnsben. Det kommer att ta generationer att för-
ändra detta, menade hon. ”Man är inte mogen ännu för detta”, och här 
inbegrep hon slutligen ”att kunna kritisera och så också”. Hennes resone-
mang skulle kunna ses som en vardaglig praktik av historicistisk diskurs 
(Chakrabarty 2000:10).�� Men det är mer komplext än så. I citatet sker 
inledningsvis en koppling mellan mänskliga rättigheter och humanitet, när 
Gunilla på min inledande ”krok” svarar genom att tala om vikten av att 
respektera allt liv. ”Barn blir också elaka om man slår” är en grundläggande 
tanke som hon vill föra fram, och de anställda män som slår sina kvinnor 
får sluta. Här handlade det först och främst om hur man bör bete sig mot 
sin nästa. Det var först när jag frågade hur arbetsledarna hade reagerat på 
det som hon tog upp de anställdas bristande förmåga att diskutera. På så 
vis relaterade hon i ett andra led de mänskliga rättigheterna till förmåga 
att praktisera dessa rättigheter genom att tänka kritiskt, diskutera och ha 
visioner om förändring. Kort sagt, att utöva medborgerlighet. Men trots 
sin kritik påpekade Gunilla också att både barnen som bodde på Hjälpas 
gruppboenden och socialsekreteraren Dumitru hade råkat illa ut för att de 
hade agerat självständigt gentemot sina överordnade. Då var det rumänerna 
utanför Hjälpa som positionerades som inte ännu redo. Det berodde således 
på situation och relation vem som positionerades som inte ännu redo inom 
ramen för ett historicistiskt tankesätt, så till den grad att historicismen, 
konstituerad av och hos en och samma person, vid ett och samma tillfälle, 
i ett och samma svar på en och samma fråga, förändrades och kastades om, 
skapades, revs ner och återskapades igen.

Språkets kris
En central del i citatet ovan var de anställda rumänernas (påstådda) tystnad. 
Hur kan den tolkas på något annat sätt än som ett uttryck för oförmåga 
att diskutera och tänka kritiskt? Det slog mig ofta hur programmatiskt 
talet om de mänskliga rättigheterna tedde sig i biståndsarbetets vardag. 
De proklamerades i Hjälpas broschyrer, i medlemstidningen, i projektbe-
skrivningar och verksamhetsberättelser som en obligatorisk del av organi-
sationens självrepresentation. De fungerade ofta som ett begrepp – ett slag-
ord – som problem kunde organiseras kring och utifrån. I intervjun med 
Gunilla som citerades delvis ovan, hade hon varit inne på att Hjälpas arbete 
”bygger på mänskliga rättigheter, att liksom öka och höja människovärdet 

��	 A ”day-to-day practice of historicism” är Chakrabartys term (Chakrabarty 2000:10). 



147

och att man har rätt (– – –) till det allra viktigaste”. I citatet ovan fram-
kom ju hennes frustration över att hennes försök att diskutera hur vi bör 
behandla varandra inte hade fallit väl ut. Men de mänskliga rättigheterna 
användes också, kanske något mer förvånande, som argument i konflikter 
om praktiska – exempelvis arbetsorganisatoriska – problem, som jag ska 
visa i ett exempel nedan. Kanske var det i dessa situationer som detta tal 
framstod som allra mest programmatiskt. 

På mitt fält framställdes de mänskliga rättigheterna som opolitiska uni-
versella värden och Hjälpas arbete, som en av många NGOs i Rumänien, 
som baserades på dessa goda ideal, därmed oantastligt. Ett huvudfokus 
inom antropologisk forskning om de mänskliga rättigheterna är att under-
söka hur rättsbaserade normativa diskurser produceras, översätts och mate-
rialiseras i olika kontexter. Hur de mänskliga rättigheterna implementeras, 
uttrycks och konstitueras beror på maktrelationer i den givna situationen, 
samtidigt som talet om dem alltid är verksamma som en (förändrande) 
kraft (Wilson 1997:13). Vad gjorde detta tal om de mänskliga rättigheterna 
med deltagarna i samtalen på mitt fält? Hur verkade detta tal, som framstod 
som en slags förutbestämd upprepning av en redan känd sanning? Nikita 
Dhawan har skrivit om språkets kris, som inträder när språket blir ”tomma 
ord som accepteras passivt och uttalas tanklöst” (Dhawan 2005:62). När 
språket tvingas in i rollen som en leverantör av ”Sanningen”, kan det bli 
– istället för det medium som skapar mening – det medium genom vilket 
mening går förlorad (Dhawan 2005:62). Alla samtal är ursprungligen våld-
samma och följaktligen skulle ett tal som skapas utan minsta våld ”[inte] 
fastställa någonting, inte säga något, inte erbjuda den andre någonting.” 
(Dhawan 2005:62).

Detta är ett språk som döljer sig i det som tas för givet, det slaviska 
fastklamrandet vid det självklara som gör att varje diskussion dör. 
(– – –) Språk/tal är här ett tystande, även om detta sätt att tala maske-
ras som befrielse. Det subversiva blir ett slagord med sitt envisa tal om 
motstånd, och på så sätt tystar talet krisen samtidigt som det hävdar 
att det avslöjar den. ’Epistemiska tystnader’ är effekter av sådana dis-
kurser som försöker normalisera perspektiv, hierarkisera erfarenheter, 
skilja ut  ’dem som känner till sanningen’ från de okunniga, de som 
görs till ’icke-spelare’ i ’sanningens spel’. Dessa diskurser producerar 
inte bara tystnader, utan förespråkar även likgiltighet inför ’den andres’ 
röst. (Dhawan 2005:62)
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I kapitel fyra beskrev jag situationer där de svenska cheferna ”undervisade” 
sina anställda i till exempel hur man bör se på homosexualitet eller sexu-
ella trakasserier. I dessa situationer uppstod just sådana epistemiska tystna-
der som Dhawan skriver om. Tystnaden var det motstånd som blev möj-
ligt i dessa diskussioner där talet inte tillät några alternativ i och med att 
det presenterades som befriande. Dessutom sorterade det in de anställda 
i gruppen ”de okunniga”, de blev ”icke-spelare” vilkas eventuella invänd-
ningar bemöttes med likgiltighet. De epistemiska tystnader som talet om 
de mänskliga rättigheterna skapade kunde således både vara förtryckande, 
och en motkraft. Motkraften bestod i att undvika att ge de på förhand 
bestämda svaren i den enstämmiga representation av verkligheten som det i 
detta sammanhang förment befriande talet om de mänskliga rättigheterna 
tillhandahöll. Min analys får stöd i det som Kirsten Hastrup har skrivit om 
hur framförandet av mänskliga rättigheter ofta är så pass förutbestämt till 
form och innehåll att det förstör alla möjligheter till diskussion om vad 
dessa rättigheter ska betyda i praktiken. Det innebär, menar hon, att moral 
översätts till (och ersätts av) laglydighet. Dessutom innebär den ”globala 
mänskliga rättigheter-kulturen” med sina modernistiska utgångspunkter 
om den rationelle individen en överdriven individualism som bortser från 
att moral och moraliskt beteende bara kan utvecklas i sociala relationer, 
menar hon (Hastrup 2003).

Men det fanns tillfällen då denna språkets kris löstes upp genom att den 
förutbestämda Sanningen helt enkelt inte respekterades. Ibland kunde en 
till synes helt annorlunda diskursiv ordning ställa till oreda. På ett perso-
nalmöte berättade socialsekreteraren Dumitru att han blivit, i sitt tycke helt 
oförtjänt, utskälld av chefen för vaktmästeriet, Emil. Dumitru ville disku-
tera det faktum att många i personalen var rädda för Emil, som ofta uppvi-
sade en otrevlig aggressivitet. ”Det låter inte bra det här”, sa Gunilla. ”Vi ska 
behandla varandra med respekt. Ingen ska behandla de andra respektlöst. 
Om man gör det har man absolut ingenting på Hjälpa att göra. Då har man 
glömt Hjälpas humanitära paragrafer och lagar och då är det sparken som 
gäller. Så det här är allvarligt.” ”För mig?” frågade Emil. ”För alla, men även 
för dig”, sa Gunilla, och fortsatte: ”Det handlar om arbetsmiljö. Det är ju 
såhär att Rumänien vill in i EU och har bett andra länder om hjälp, bland 
annat med arbetsmiljö som min väninna jobbar med. Det finns många som 
vill jobba på Hjälpa och vill man inte respektera Hjälpas principer, regler 
och lagar om människans och individens rättigheter, då får man sluta.” 

Här bröt Dumitru in och spädde på sin kritik mot Emil, och Gunilla sa 
till Emil att han måste tänka över den här kritiken. Men Emil var i andra 
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tankar: ”Jag ska stämma honom i domstol! Jag accepterar inte att en person 
som han [Dumitru] kommer och förtalar mig inför alla andra. Han har inte 
gjort nånting för Hjälpa under de tre år han har jobbat här, han är oduglig!” 
Gunilla svarade att det skulle finnas gott om vittnen mot Emil, om han 
skulle dra Dumitru inför domstol. ”Varför sparkar du mig inte om jag är ett 
så stort problem?” utropade Emil till slut. ”Jag försöker respektera dig, och 
jag tycker att du ska göra detsamma”, svarade Gunilla. ”Jag svarar inte på 
denna provokation”, sa Emil, nu tystare. ”Han [Dumitru] utövar inflytande 
på dig”. ”Det enda jag vill är att det ska bli slut på allt skitsnack”, vädjade 
Gunilla då. ”Det är dags att vi börjar diskutera personalproblemen här. Det 
har varit tyst om dem, men om vi öppnar upp kanske vi kan skapa ett gott 
arbetsklimat.” 

När Dumitru tog upp sin kritik mot Emil började Gunilla tala om 
respekt och humanitära paragrafer. Genom att hänvisa till Rumäniens 
ansökan om medlemskap i EU och till sin väninna som arbetade med 
arbetsmiljöfrågor i ett EU-finansierat projekt i Rumänien, etablerade hon 
skiljelinjen mellan dem som känner till sanningen å ena sidan (hon själv, 
EU och hennes väninna) och å andra sidan, icke-spelarna, de okunniga 
(Emil, de andra anställda, rumänerna överhuvud och Rumänien). Men 
Emil svarade med ett hot om stämning mot Dumitru, ett hot som framstod 
som närmast komiskt i sin orealism och som placerade Emil i en position 
som den Andre. Intrycket förstärktes av allas vår vetskap om ryktena om 
Emils kontakter med ”zigenare”�� och om att han kanske inte alltid höll sig 
inom lagens råmärken. 

Men Emil var inte tyst, och Gunilla tvingades att bemöta hans argument 
med engagemang. När hon en sista gång argumenterade för respekt (för 
individen, för nästan) och gjorde gällande att det var i Emils bristande res-
pekt för andra som problemet låg, svarade han ju: ”Jag svarar inte på denna 
provokation”. För honom var anklagelsen om hans bristande respekt, som 
här betydde att han skulle vara omedveten om innebörden i, eller vikten av, 
de mänskliga rättigheterna ohållbar. Nej, det var inte där problemet låg, och 
han tänkte inte tiga still. Han vägrade positionen som, med Dhawans ord, 
icke-spelare i sanningsspelet. På så vis lyckades han lösa upp språkets kris, 
han accepterade inte passivt de tomma och tanklösa orden om respekt, EU-

��	 Med ”zigenare” (”ţigan” på rumänska) menas romer. Jag sätter ”zigenare” inom cita-
tionstecken för att visa på dess emiska karaktär i detta sammanhang. Fientligheten 
(rasismen) mot romer är mycket stark i Rumänien (liksom f.ö i Sverige och annorstä-
des) och ”zigenare” fungerar som tecken för många negativa attribut såsom exempelvis 
kriminalitet. 
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medlemskap och mänskliga rättigheter. Han göt liv i diskussionen genom 
att inte acceptera sanningen. Det som till slut blev effekten var att Gunilla 
retirerade och tvingades erkänna att källan till problemet i själva verket låg 
i ”personalproblemen” som sedan länge rådde i Hjälpas projekt. I och med 
Emils normbrott kom det upp till ytan. 

(Mänskliga) rättigheter och förmänskligande
Michael Azar, som skrivit om Frankrikes kolonialism i Algeriet, visar hur 
den koloniala humanismen formulerades inom ramen för det civilisatoriska 
uppdraget och framställde Frankrike som ”mänsklighetens befriare”. Frans-
männen såg som sin plikt att exportera civilisationen och få hela världen att 
omfattas av de mänskliga rättigheterna och den republikanska ordningen i 
enlighet med den franska modellen (Azar 2001:47–51). På ett liknande vis 
verkade ambitionen att lära ut de mänskliga rättigheterna på mitt fält. 

Flera forskare har pekat på att expertisen som exporteras till de forna 
socialistiska diktaturerna i Europa kan ses som interventioner i de mänskliga 
rättigheternas, demokratins och utvecklingens namn (Wolff 1994; Hem-
ment 1998; Herzfeld 2002). Svaga stater kan vara behjälpta av att FN och 
humanitära organisationer av olika slag – som exempelvis Hjälpa – trycker 
på för att de mänskliga rättigheterna ska implementeras (Wilson & Mit-
chell 2003:11 ff )��. Rumänien är ett exempel på en sådan ”svag stat” som i 
sin egenskap av ansökarland till EU utsattes för påtryckningar just gällande 
de mänskliga rättigheterna. FN arbetade aktivt i landet, liksom som tidi-
gare nämnts en mångfald av olika NGOs. De två frågor som dominerade 
dagordningen var barnen på barnhem och romernas situation. Båda dessa 
frågor kopplades ihop med frågan om implementeringen av de mänskliga 
rättigheterna. 

Men det finns en risk, menar Wilson och Mitchell, att internationella 
humanitära interventioner avsäger sig sitt eget ansvar för situationen i ifrå-
gavarande land. Dessutom kan sådana internationella humanitära interven-
tioner skapa oönskade och oavsedda effekter såsom nya typer av legitimi-
tetskriser för den stat som redan befinner sig i en situation präglad av en 
infrastruktur som är ödelagd av politisk konflikt och ekonomisk kollaps. 
Här finns ofta en okänslighet inför hur människor i sitt dagliga liv handlar 
moraliskt och arbetar för rättigheter, om än inte i juridiska termer, för den 

��	 Wilson & Mitchell använder sig här av Anthony Giddens distinktion mellan ”svaga” 
och ”starka” stater. 
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historiska kontexten och lokala praktiker och behov (Wilson & Mitchell 
2003:11 ff ). 

I biståndsarbetets vardagliga kontext användes de mänskliga rättighe-
terna, som i exemplet ovan, som argument i konflikter på arbetsplatsen. 
Men de var också en del i det tänkta förmänskligandet av de funktions-
hindrade barnen, den lokalt anställda personalen, de rumänska institutio-
nerna (skolan, socialtjänsten), och i förlängningen rumänerna generellt och 
hela Rumänien. Den människosyn som låg till grund för den Universella 
Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna, som antogs av FN efter 
andra världskriget 1948, är den liberala om individens rättigheter och skyl-
digheter i centrum. Denna individ ses som innehavare av ett sammanhål-
let, autentiskt, subjekt (Wilson 1997).�0 Det var denna människa som kon-
stituerades i biståndsarbetet, och de mänskliga rättigheterna var en del i 
diskursen om mänsklighet som var verksam på mitt fält. Här fanns hela 
tiden en tanke om att en modern individ, som ansågs vara en för Rumänien 
ny människa, hade rättigheter. Outtalat konstituerades här människan som 
medborgare. 

Socialsekreteraren Anca berättade att det hon först och främst lärde sig 
på utbildningen som hon fick när hon var nyanställd på Hjälpa, var ”vad det 
betyder att vara en person” [”about what means a person”]. Varje människa 
har sin historia och den måste respekteras. Hon gjorde sedan en intres-
sant koppling mellan detta och rättigheter – att förstå vad en människa är, 
betydde i sin tur att lära sig vad det betyder ”att vara fri”. Att lära sig om 
funktionshindrades rättigheter var samtidigt att lära sig om sina egna rät-
tigheter, menade hon. Det som hela tiden fanns med som en uttalad eller 
outtalad motpol till den nya person hon hade blivit, var socialisttiden och 
vad som var möjligt – eller snarare inte möjligt – då. Hon talade också 
om hur hon nu för tiden knappt ser skillnaden mellan en ”normal” och en 
”handikappad” person, och kom även då in på ämnet rättigheter. Det intres-
santa är här hur hon gled mellan att å ena sidan tala om vikten av att veta 
vad en människa är för något och å den andra sidan om denna människas 
rättigheter: 

Anca: (– – –) Problemet är ibland att jag ser verkligen inte, du vet, skill-
naden. Jag ser inte, för mig är det en person, jag kan prata också med 
en person med handikapp, även om den personen inte kan tala så kan 
jag få kontakt. Det finns ett språk mellan oss, jag kan det efter alla 

�0	 För en historik om deklarationen om de mänskliga rättigheterna, se t ex Strzelewicz 
(Strzelewicz 2001/1943). 
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de här åren. Det är inte ett lätt jobb och vi [i Rumänien] har inte så 
många människor som väljer att ha det här jobbet. För att det är svårt. 
Det kan uppstå en massa problem kring det. Man måste tala med 
folk, visa och bevisa och pressa folk att acceptera dessa människor [de 
funktionshindrade] också. Men jag klarar det nu. 
Agnes: Och det har du lärt dig från Hjälpa?
Anca: Ja. Vi hade inte skolor för det här, vet du. Det har vi bara haft i 
sex år tror jag. Men från början hade vi inga böcker om det här. Efter-
som det handlar ju om rättigheter, i grunden handlar det om rättighe-
ter! Inte om handikapp eller andra saker, det handlar om rättigheter. 
Hur skulle vi ha kunnat ha sådana böcker under kommunisttiden? 
Nej, det hade vi inte. Vi har fått lära oss. Och för mig var det ett stort 
steg för att se vad dessa rättigheter verkligen betyder. I Sverige. Och 
det hände på mycket kort tid. Och så mycket saker att se, på bara två 
veckor. Vi var där i två veckor. Och jag såg då, jag såg människor, nor-
mala, i ett normalt samhälle, som lever i normala hus, som behandlas 
som normala människor. 

Anca kom här in på en resa till Sverige som de lokalt anställda hade gjort 
tillsammans med dåvarande platschef några år tidigare. Hon betonade här 
resans stora betydelse – det var på den som hon hade sett vad det verkli-
gen innebar att ha rättigheter. Innebörden var det ”normala”, som alltså 
kopplades till vad en människa är, eller vad som är mänskligt, och till rät-
tigheter på ett allmänt plan. Denna människa fanns i Sverige, och Anca 
upprättade både kontraster mellan det nuvarande Rumänien och det dåtida 
socialistiska Rumänien och (det dåtida och det nuvarande) Rumänien och 
Sverige/väst. 

Medborgerliga skyldigheter och förmänskligande
Den andra sidan av detta mynt – mänsklighet, rättigheter, normalitet – var 
att denna individ hade skyldigheter. Hon skulle vara ansvarsfull, självstän-
dig och handlingskraftig. En vanlig kommentar angående det postsocia-
listiska Rumänien var att rumänerna inte hade haft vett att ta till vara på 
den frihet de äntligen hade fått efter socialismens fall. De hade inte förstått 
att demokrati och frihet inte bara innebar att de hade fått rättigheter, utan 
också att de hade fått skyldigheter, menade exempelvis Daniela en gång 
när vi pratade. ”Det händer inte mycket i Rumänien. Mentaliteten är den 
samma. Folk vill inte ändra på någonting. Under Ceausescu tyckte vi allt var 
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dåligt och vi ville ha demokrati och frihet. Men problemet är att vi visste 
inte vad det är för nåt. Vi vet inte hur man gör när man är fri, för ingen har 
lärt oss det. Rumänerna utnyttjar friheten på fel sätt.” Daniela upprättade 
här en gräns för hur ”moget” Rumänien kunde uppfattas i analogi med den 
historicism som präglade synen på Rumäniens transformation från socia-
listisk diktatur till marknadsekonomisk demokrati (jfr Chakrabarty 2000). 

På samma sätt uttryckte sig en kvinna som jag intervjuade i egenskap 
av chef för en stor paraplyorganisation för NGOs i Rumänien, Fundatia 
pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC).�� Deras uppgift bestod bland 
annat i att administrera de program som EU finansierade i Rumänien 
rörande utveckling av den civila sektorn. Hennes bild av vad FDSC kunde 
bidra med var tydlig. De ville få människor att förstå att frihet och rättig-
heter hänger ihop med ansvar. Som det var nu kände inte folk ansvar för 
någonting som inte direkt berörde dem själva, och det menade hon berodde 
på att rumänerna, på grund av det förtryck de levt under, hade glömt bort 
vad frihet innebär. Och i och med att händelserna som ledde till Ceauses-
cus fall 1989 inte var uttryck för en folklig resning, utan i själva verket var 
en statskupp, så har rumänerna fått friheten som en gåva, utan att behöva 
kämpa sig till den av egen kraft, menade hon vidare. Detta gjorde att de inte 
förstår att demokrati inte är något naturligt, utan något man måste bidra 
till och jobba på. Systemskiftet efter 1989 hade skapat ett traumatiserat folk 
som inte kunde hantera och anpassa sig till den nya situationen, menade 
hon. Och det största skälet till det var den alltmer utbredda fattigdomen, 
avslutade hon. 

Det kanske var samma uppfattning om Rumäniens misslyckade över-
gång till demokrati som också låg bakom en taxichaufförs utfall en sen kväll 
när ett barn kom fram och tiggde av oss vid ett rödljus. Han ville ha tillbaka 
det gamla systemet, där alla hade jobb och inkomst. När jag frågade om han 
inte tyckte att de hade fått det bättre nu med demokrati snäste han irriterat: 
”Vilken demokrati? Demokrati för vad?” ”Men frihet?” försökte jag. ”Nej, 
nej, frihet att göra vad? Vi kan inte göra någonting!” Taxichauffören visste 
nog att han företrädde ett synsätt som skulle kunna karakteriseras som 
bakåtsträvande. Samtidigt visar hans utfall att ifrågasättandet av den post-
socialistiska sortens frihet aldrig var långt borta. För honom innebar inte 
”friheten” ett bättre liv – tvärtom. Femton timmar långa arbetsdagar, ingen 
semester och en ekonomi på gränsen till eller under existensminimum var 
hans nya verklighet, berättade han bittert. 

��	 Eller på engelska: Civil Society Development Foundation. 
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Dumitru, en ung socialsekreterare som hade arbetat inom Hjälpa i unge-
fär tre år vid tiden för mitt fältarbete, hade själv sökt sig till NGO-sektorn 
redan under studietiden. Han var en av ett fåtal universitetsutbildade bland 
de lokalt anställda. Han hade en socionomutbildning. Han kunde svårli-
gen tänka sig att arbeta inom den kommunala socialtjänsten. Visserligen 
menade han att skillnaden egentligen inte var så stor mellan de kommunalt 
anställda socialsekreterarnas sätt att tänka, och Hjälpas anställdas sätt att 
tänka. ”Men det räcker inte att tänka rätt, man måste också ha medel att 
göra det man tänker”, sa han, och menade att dålig ekonomi var den stora 
bristen när det gällde de lokala myndigheternas arbetssätt. Han fortsatte 
resonera. Vissa personer från Hjälpa skulle aldrig kunna jobba för kom-
munen, menade han. Och tvärtom, vissa personer från kommunen skulle 
aldrig kunna jobba för Hjälpa: 

Agnes: Varför inte?
Dumitru: Därför att du har mer ansvar när du arbetar för en NGO. 
Du har fler beslut att fatta och för några av dem är det lättare att bara 
sitta vid sitt skrivbord och göra pappersarbetet och bara göra vad du 
blir åtsagd. Du vet. För dem är det lättare att göra vad de blir tillsagda 
än att ta egna beslut. Några av dem är rädda att ta beslut. 
Agnes: Så du måste vara mer självständig som person om du jobbar 
för Hjälpa? 
Dumitru: Ja, det tror jag. Och det gör stor skillnad, den här självstän-
digheten och friheten i arbetet. Och det faktum att du har mer ansvar 
och att du har mer frihet att fatta vissa beslut. 
Agnes: Och gör du det mycket i ditt jobb, tycker du?
Dumitru: Ja, större delen av mitt jobb handlar om att ta ansvar och 
fatta beslut. Större delen. 

Dumitru var i allmänhet försiktig med att tala om skillnader mellan rumä-
ner och andra. Men när det gällde den underförstått medborgerliga dygden 
att ta ansvar, vara självständig och ta egna beslut, etablerade han ändå en 
gräns mellan exempelvis sig själv och de rumäner som arbetade för den 
lokala myndighetens socialtjänst. Han reserverade sig fortfarande genom 
att säga att ”några av dem” – alltså inte alla – ”var rädda för att ta beslut”. 

På frågan om vad som var huvudsyftet med Hjälpas verksamhet i Rumä-
nien svarade Dumitru att det var att hjälpa barn med funktionshinder och 
gamla, fattiga och hemlösa människor samt att utveckla relationer med de 
lokala myndigheterna för att ”göra dem medvetna om nya sätt att arbeta 
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med barn med handikapp och gamla människor.” ”Teoretiskt sett” tyckte 
han att det var bra, men i praktiken fungerar det inte alltid så bra eftersom 
myndigheterna är så byråkratiska i Rumänien och för att många anställda 
där arbetar ”som de gjorde under den kommunistiska eran”. Att förändra 
den rådande mentaliteten skulle ta tid, menade Dumitru. Jag frågade vad 
denna ”kommunistiska mentalitet” egentligen var för något. Det handlade 
inte om någon kommunistisk ideologi, menade Dumitru, det handlade om 
hur samhället fungerade under den socialistiska eran. Folk vande sig vid att 
sitta vid sitt skrivbord och inte göra någonting mer än vad de blev tillsagda 
att göra, och fråga chefen om allting, aldrig ta några egna beslut. Återigen 
drog han en gräns mellan det gamla och det nya vid förmågan och viljan att 
vara aktiv, självständig och ta egna beslut. Att ta ansvar framstod åter som 
en central del i förmänskligandet. Den gamla mentaliteten levde kvar som 
ett hinder att ta sig över för alla som försökte föra ut nya modeller för att 
utföra socialt arbete, och därför måste inte bara arbetssättet förändras utan 
också människorna som skulle utföra arbetet. 

Liksom Anca kopplade Dumitru ihop Rumäniens utveckling med ett 
närmande till det ”normala”. Vi talade om barnhemmen som fanns under 
den socialistiska tiden och att det då var vanligt att lämna ifrån sig ett barn 
som föddes med något funktionshinder. Men nuförtiden, menade han, var 
skillnaderna på den rumänska mentaliteten och den västerländska menta-
liteten inte så stor längre. ”Jag tycker att det rumänska samhället liksom…
närmar sig ett normalt skick nu, du vet. (– – –) Jag tror vi är ganska nära er 
mentalitet. (– – –) Skillnaderna är ganska små nuförtiden”. 

Agnes: Du menar skillnader….
Dumitru: Skillnaderna mellan det rumänska samhället och det väster-
ländska samhället. 
Agnes: Så rumänerna kommer närmare till det västerländska….
Dumitru: … sättet att tänka. 
Agnes: Sättet att tänka. Hur skulle du beskriva det västerländska sättet 
att tänka? 
Dumitru: (Han är tyst ganska länge innan han svarar.) Att du måste 
acceptera det här barnet som det är. Att du inte måste tänka på honom 
som någonting onormalt (”as being out of normal”). Det är normalt 
att ha ett handikappat barn. Något som händer varje dag, överallt. 
Det skulle kunna hända vem som helst. Och… han är en människa 
[a human being], precis som vilken annan människa och han har sina 
rättigheter, och den största skillnaden är att han har mer behov [av 
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stöd] än vad vi har. Och, en sak till, den bästa platsen för honom är i 
familjen. I hans familj, den bästa platsen för ett handikappat barn är i 
sin familj. 
Agnes: Mm. Varför? 
Dumitru: För att den bästa platsen för ett normalt barn är i sin familj. 
Och fråga mig inte varför, det är ganska uppenbart! (Skrattar). 

Samtalet med Dumitru gick som en pendel mellan tal om rättigheter och 
skyldigheter å ena sidan och tal om det mänskliga och det normala å den 
andra. Det var typiskt för hur mänsklighet kopplades ihop med rättigheter 
– den handikappade är ”är en människa, precis som vilken annan människa 
och han har sina rättigheter” – som Dumitru uttryckte det. Det mänskliga 
kopplades ihop med rättigheter och skyldigheter. En människa var riktigt 
mänsklig först när hon fick sina rättigheter och tog ansvar för sina skyl-
digheter.�� Men i och med att Rumänien oftast positionerades som en inte 
ännu färdigutvecklad demokrati så positionerades rumänerna – inte man 
själv kanske men de andra – som i någon mening inte riktigt mänskliga i 
modern mening. Idealet om en medborgare som ett sammanhållet subjekt 
med rättigheter och skyldigheter, självständigt handlande och belönad där-
efter framstod fortfarande som något inte ännu uppnått. En eftermiddag 
en tid efter att jag gjort intervjun med Dumitru berättade han om en familj 
han skulle hem till som han aldrig hade varit hos förut. Innan han bestämde 
sig för om de skulle få hjälp måste han diskutera frågan med platschefen. 
Jag frågade om det var en regel att fråga henne innan beslut. ”Ja, jag är inte 
så självständig”, svarade Dumitru ironiskt. 

En rumänsk chef
En viktig del av Hjälpas policy var att för varje projekt överlämna ansvaret 
– det ekonomiska såväl som det organisatoriska och professionella – till 
lokala krafter. Denna praktik var en artikulering av partnerskapsdiskursen. 
Hjälpa ville inte stanna kvar som ansvarigt för driften längre än nödvändigt. 
Frågan var aktuell när det gällde Hjälpas verksamhet i Rumänien, som ju 
vid tiden för mitt fältarbete hade pågått i dryga tio år. Det hade tagit längre 
tid än beräknat att komma dithän i verksamhetens utveckling att det skulle 
kännas naturligt att lämna över verksamheten så att den hölls helt i lokal 

��	 Medan Dumitru – liksom de flesta andra informanter – talade om människan som en 
”han”, skriver jag ”hon” eftersom jag vill bryta med den rutinmässiga men icke desto 
mindre talande maskulina normen för mänsklighet. 
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regi. Det verkade inte som att Hjälpa hade hittat någon rumänsk NGO 
eller myndighet som de litade helt och fullt på ännu. Den fråga som främst 
diskuterades vid tiden för mitt fältarbete var om det skulle kunna bli en 
rumänsk platschef som efterträdare åt den nuvarande som skulle sluta inom 
ett år. Däremot var frågan om ett överlåtande av hela verksamheten skrin-
lagd för tillfället, upplevde jag det som. 

Under ett studiebesök i en skola för funktionshindrade barn, till stor del 
finansierad av utländska donatorer, satt jag tillsammans med personalen från 
skolklasserna i ett sammanträdesrum. Vi lyssnade på den rumänska kvinn-
liga chefen, Raluca. Hon var blond, blåögd, klädd i ljusblå välsittande dräkt 
och talade perfekt engelska. Hon var läkare i botten och hennes närmaste 
man presenterade hon som havande sin bakgrund ”i det militära”. ”Ingen av 
oss är egentligen utbildad i att ta hand om handikappade barn, men här är 
vi i alla fall”, sa hon. ”Först och främst: det här är en skola, inte ett dagcenter, 
inte ett sjukhus. Handikappade barn kan utbildas”, inledde hon sedan sitt 
anförande. Hon uttryckte sig mycket övertygande och med stor självkänsla. 
Hon verkade världsvan: hade bott utomlands, var gift med en (vit) man från 
Sydafrika, och lyste upp när hon fick höra att den svenska chefen kom från 
Göteborg: ”Det är en underbar stad”, log hon. Hon berättade vidare om hur 
deras personal hade fortbildats i Sverige, om den genomorganiserade verk-
samheten i skolklasserna och om deras ”teamwork” (utvecklat inom ramen 
för några dagars personalkonferens i den svenska skidorten Idre). 

Resten av det några dagar långa studiebesöket, när vi gick runt och tit-
tade på verksamheten i de nybyggda och väl anpassade byggnaderna, blev en 
uppvisning i glada barn och nöjda medarbetare. Det var både inspirerande 
och lite nedslående för Hjälpas personal som på hemmaplan plågades av 
både förhållandevis små ekonomiska resurser och en känsla av ett ouppfyllt 
behov av handledning. På resan hem kom vi in på diskussionen om chefs-
skapet inom Hjälpa i framtiden. Meningarna var delade om huruvida det 
var viktigt att tillsätta en rumän som chef, eller om det var bättre att anställa 
en svensk chef för ytterligare en period. Flera av den lokalt anställda perso-
nalen var tveksamma till om det skulle fungera med en rumänsk chef. ”I så 
fall ska hon vara som Raluca”, sa Laura. 

Vid flera tillfällen beklagade sig den svenska platschefen, Gunilla, för 
mig och menade att personalen var alltför beroende av chefen. På ett möte 
där bristen på olja för uppvärmning av habiliteringscentret diskuterades 
blev hon arg på en vaktmästare som hävdade att det inte var hans fel att 
det inte fanns olja, trots att det var hans ansvar att skaffa den. ”Innan jag 
började här som chef sa man åt mig att det gällde att vara hård, att ni i 
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personalen behövde pekpinnar. Jag har inte velat köra den stilen, men jag 
kanske måste göra det ändå!” utbrast Gunilla. En annan gång menade hon 
att anledningen till att Hjälpa tvekade att anställa en rumän som platschef 
var att rumänerna inte ansågs vara ”mogna för det ännu”. Men när Laura 
medgav att om det skulle vara en rumänsk chef så skulle hon i så fall vara 
som Raluca, sammanfattade hon nog vad många tänkte. En chef skulle 
ha alla de ”västerländska” kvaliteter som Raluca med sin framtoning för-
kroppsligade. 

Men detta var kanske inte, som man skulle kunna tro, ett entydigt 
underbetyg åt det rumänska och åt rumänerna (generellt och de anställda). 
Det var lika mycket ett underkännande åt ledarskapet som hade verkat de 
senaste åren, det vill säga svenska chefer. De hade inte heller varit som 
Raluca. Det låg också i Hjälpas intresse – både rent konkret praktiskt, och 
för att deras strategi skulle vara i linje med deras egna prinicper – att se till 
att rekrytera en chef från Rumänien. Helst ville man ha någon från den 
egna organisationen. Den första att bli erbjuden jobbet var socialsekrete-
raren Dumitru, visserligen ganska ung (cirka 30 år), men välutbildad, med 
goda kunskaper i engelska och dessutom duktig på datorer. Han tackade 
nej, enligt egen utsago på grund av att lönen han erbjöds var orimligt låg. 
Han menade att han visste om sitt värde på den rumänska marknaden och 
tänkte inte ta på sig mer ansvar för så lite pengar bara för sakens skull. Vid 
sidan av sin anställning på Hjälpa hade han ett uppdrag som representant 
i den regionala kommissionen för barnavård (the Commission for Child 
Protection) och tjänade sammantaget mer än vad han skulle göra som chef 
för Hjälpa i Rumänien. I ett mejl till mig skrev han: 

(– – –) Jag tänker inte ge upp min sinnesro och fritid för två miljoner 
[Lei] mindre bara för den så kallade ”chansen” som Hjälpa erbjuder 
mig… Vilken chans? En chans till ett bättre liv. Å, jag tror inte det… 
En chans till en trevlig karriär. Oops! Återvändsgränd. Hjälpa har för 
avsikt att lämna över/avsluta alla aktiviteter i Rumänien inom den 
kommande femårsperioden. Vilken väg tror du den trevlige rumänske 
socialarbetaren med stora datakunskaper kommer att ta? En socialar-
betare mindre för det rumänska socialtjänsten…(– – –)

Dumitru vägrade att finna sig i positionen som tacksam rumän genom 
att hänvisa till sitt värde på den rumänska marknaden. Här bröt han mot 
den påkallade tystnaden kring ojämlikhet som jag skrev om tidigare. Han 
lät mig förstå att han inte tänkte acceptera en lägre lön än vad en svensk 
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chef skulle ha fått. Dessutom slog han ifrån sig att detta skulle innebära en 
omistlig chans för honom, vilket antogs skulle kompensera den låga lönen. 
Oavsett om representanterna för Hjälpa (vars sida av saken jag inte tagit 
del av) hade sagt så uttryckligen eller inte, motsatte han sig den rumän-
ska subjektspositionen som per automatik underordnad. Det gjorde han, 
som jag upplevde det, underförstått lierad med mig, eftersom vi hade talat 
ganska mycket om den asymmetriska relationen mellan öst och väst. Till 
skillnad från de flesta andra av mina rumänska informanter levde han lite 
mer som jag själv: han var storstadsbo, han var sambo men inte gift och än 
så länge barnlös, han var välutbildad och väl insatt i den samtida kultur- och 
samhällsdebatten. Han uttryckte en individualistisk uppfattning där de två 
motsatta positionerna vinnare och förlorare tycktes central. Genom att i sitt 
mejl antyda att han skulle emigrera – något han tidigare berättat för mig 
att han planerade – placerade han in sig själv i gruppen vinnare, med den 
rumänska socialtjänsten som representant för det förlorande Rumänien. 
Lyckades han därmed att positionera sig som jämlik? Trots att han genom 
sitt agerande gentemot Hjälpa befriade sig från positionen som tacksam 
mottagare av västerländsk välvilja, var han fortsatt beroende av sin anställ-
ning. Det fanns inte just då något annat arbete som var bättre inom räckhåll 
och på så sätt strukturerades hans handlingsutrymme av omständigheter 
han inte rådde på. Lite längre fram i sitt mejl skrev han: 

Förlåt, Agnes, att jag lät jobbet försvinna. Men tack i alla fall. Jag 
känner mig bättre redan… Jag vet i alla fall att du förstår det här efter-
som du känner till situationen och du känner den där trevliga/dumma 
socialarbetaren som jobbar för nästan ingenting.

Här synliggjorde han ändå sin position som underordnad rumän genom att 
ironiskt peka ut sig som snäll men dum. Men i och med sitt agerande hade 
han visat att det inte var en naturgiven position, vilket också det kinesiska 
ordspråket som fick avsluta hans mejl antydde: ”En klok person fattar sina 
egna beslut, en svag person lyder den allmänna opinionen.” 

Pragmatism
På mitt fält genomkorsades uppfattningar om funktionshinder av föreställ-
ningar om rumänskhet kontra svenskhet. Olika synsätt på normalitet och 
avvikelse, likhet och särart samverkade med förståelser av väst kontra öst 
i konstituerandet av de givna sanningarna om hur ett gott biståndsarbete 
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skulle utformas. Det satte gränser för vad som var möjligt att uppfatta, säga 
och göra. Det skapade tystnader som på olika sätt verkade både frigörande 
och underordnande. Men det hände att mina informanter verkade ha dis-
tans till dessa sanningar. Vid ett tillfälle var det som om de satte dem inom 
parentes en stund, och öppnade upp för en jämlik och gemensam praktik, 
innan de återgick till den gängse ordningen. Det var på ett möte där samar-
betsproblemen mellan Hjälpa och den lokala socialtjänsten åter skulle dis-
kuteras, den här gången mellan cheferna, Barbro, Gunilla och Fru Popescu. 
Barbro, som hade ett mer övergripande ansvar än Gunilla, klagade innan 
mötet på hur otrevligt bemött hon hade blivit av personalen på socialkonto-
ret. Men det var innan de visste att hon kunde rumänska, när de förstod det, 
blev de plötsligt ”jättetrevliga”. Barbro överdrev med sin röst och indikerade 
på så vis att hon tyckte att de var auktoritetsbundna och lismande. Hon 
hade ingen lust att gå på mötet efter allt tjafs, sa hon också. Jag väntade mig 
att hon skulle vara bestämd och hård mot sin rumänska samarbetspartner 
på mötet. 

Väl på mötet diskuterades inledningsvis vissa problem i det praktiska 
samarbetet mellan Hjälpas personal och socialtjänstens personal. Gunilla 
försökte också inleda en diskussion om Ancas och Cecilias svårigheter att 
arbeta på sitt sätt, ”det svenska sättet, vad nu det är för något”. En stund in 
i mötet började Barbro och Fru Popescu istället diskutera möjligheten till 
att starta ett projekt för att arbeta med äldre tillsammans. De diskuterade 
lokalfrågan en lång stund och när Gunilla åter försökte ta upp samarbets-
svårigheter, skillnader mellan det ”svenska” och det ”rumänska” arbetssättet, 
sa Barbro ifrån. Hon ville inte prata mer om det nu. På svenska sa hon till 
Gunilla: ”De vill köpa tjänster av oss. Vi får betalt i form av personal. Hjäl-
pas styrelse vill satsa på äldre men det får inte kosta något, sparkravet är för 
stort, så vi måste hitta på något.”

När ett konstruktivt presumtivt samarbete kom på tal förlorade skillna-
der mellan det svenska och det rumänska sin aktualitet för Barbro och Fru 
Popescu. De var hängivna sina arbeten och brann för att skapa nya möjlig-
heter till sociala projekt. Dessutom hade Barbro press på sig från sina upp-
dragsgivare, styrelsen för organisationen Hjälpa, en press som motsvarades 
av kraven på Fru Popescu från hennes chefer. Här sammanföll troligen Bar-
bros och Fru Popescus intressen mer än någonting annat. När det gällde det 
viktigaste av allt – att nya projekt skulle sättas igång – var det likhet och 
konsensus som var det viktigaste. Fru Popescu medgav så i en intervju att 
visst förekom samarbetsproblem med Hjälpa. Men det var mellan dem som 
arbetade rent praktiskt i projektet tillsammans, inte mellan de rumänska 
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och svenska cheferna. ”Men det är inte viktigt för att det viktigaste är att 
förverkliga projektet, inte att förverkliga några personliga vänskapsband. 
Problem mellan kollegor är det jämt och ständigt ändå.”

Förhandlingar om var gränserna för ett acceptabelt och normalt bete-
ende gick var också aktuella i mina informanters kontakter med sina klien-
ter, det vill säga de personer som sökte ekonomiskt, medicinskt eller annat 
bistånd från Hjälpa. Antingen skedde detta genom att man besökte Hjälpas 
habiliteringscenter direkt, eller – vilket var vanligare – genom Hjälpas ovan 
beskrivna och analyserade samarbete med socialtjänsten. I nästa kapitel tar 
jag upp frågor om vem som hade rätt att få och hur man gav på rätt sätt. 
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Kapitel 6. Villkorad hjälp  
– biståndet som gåvoutbyte

Gåvotemat, friheten och tvånget i gåvan, generositeten och egen-
nyttan i givandet, återkommer i vårt eget samhälle likt ett alltför 
länge bortglömt ledmotiv. (Mauss 1997:88–89)

Marcel Mauss berömda essä Gåvan som ursprungligen publicerades i Frank-
rike 1925 gör gällande att en gåva aldrig är enbart en gåva från en individ 
till en annan. Den är alltid också ett uttryck för ett kollektivs önskemål och 
ambitioner, med andra ord: gåvan är alltid socialt och kulturellt betingad. 
En gåva är aldrig frivillig, menade Mauss utifrån etnografiska studier i så 
kallade ”arkaiska samhällen”. Mauss kom fram till att det inte finns något 
sådant som en ren gåva. Den vanligaste formen av gåva är enligt Mauss ”den 
skenbart generöst skänkta presenten, given på ett sätt som är djupt konven-
tionellt, formellt och socialt förljuget” (Mauss 1997:17). Han identifierade 
tre villkor gällande gåvor: skyldigheten att ge, skyldigheten att ta emot och 
skyldigheten att återgälda (Mauss 1997:t ex s. 27ff ). Det viktigaste villkoret 
är skyldigheten att återgälda en gåva. Att ge en gåva är ett sätt att skaffa 
sig makt över den som tar emot gåvan. Det tydligaste uttrycket för detta 
sätt att säkra sin plats i en hierarki, inom eller mellan grupper, var den så 
kallade potlatchen. Genom ritualer, prestationer, gåvor och återgäldande av 
gåvor bestämdes politisk rang inom undergrupper, stammar, stamsamman-
slutningar och nationer i arkaiska samhällen (Mauss 1997:20). Men Mauss 
drog också paralleller till sin samtid och gåvotemat med Mauss essä som 
utgångspunkt fortsätter att diskuteras idag (Osteen 2002). 

Jag ska i detta kapitel se den hjälp som förmedlades under begreppet 
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bistånd som ett gåvoutbyte. Den hjälp som Hjälpas representanter – svenska 
likaväl som rumänska – gav ser jag här som gåvor i Mauss mening – som 
ett fenomen som inbegrep skyldigheten att ge, skyldigheten att ta emot och 
skyldigheten att återgälda. Men gåvorna var inte enkelriktade från Hjälpa 
till mottagarna. Dels avkrävdes mottagarna motprestationer, dels kom de på 
eget initiativ med gåvor till Hjälpa. De grundläggande frågorna för mig blir: 
Vem fick ge vad till vem och när? När var gåvan möjlig, när var den omöjlig? 
Här ansluter jag mig till antropologen Alan Smarts förslag att fokusera på 
villkoren för vad som i olika sammanhang och relationer kom att betraktas, 
respektive diskvalificeras, som gåvor (Smart 1993). En gåva känns igen på 
sin form snarare än på sitt innehåll, på hur den görs till en gåva snarare än 
på dess ”inneboende” egenskaper. Vad som gjordes till, respektive diskvalifi-
cerades som gåva belyser komplexiteten i relationerna på mitt fält. 

På hembesök
En tidig vårdag följde jag med två av Hjälpas socialsekreterare, Cecilia och 
Anca, på besök hemma hos tre familjer som hade sökt upp den kommunala 
socialtjänsten, och vars fall följdes upp av Hjälpa som en del i ett samver-
kansprojekt. Först besökte vi en kvinna i 40-årsåldern med ett tvillingpar 
i tonåren. Hon hade genom en ryggskada för fem år sedan blivit förlamad 
från midjan och nedåt. Hon var skild och mannen betalade inte under-
håll trots sin lagstadgade skyldighet. Hon levde på en liten pension och 
hade hjälp av en assistent betald av kommunen, men det var osäkert om 
hon skulle få ha denna kvar. Hon hade många praktiska saker att ordna. 
Hur skulle assistenten betalas i fortsättningen? Kunde hon hitta sin före 
detta make och få honom att betala underhåll för barnen? Hade hon rätt 
till ytterligare hjälp? Eftersom hon satt i rullstol kom hon knappt ut ifrån 
lägenheten. Längs väggarna i den lilla lägenheten fanns en massa böcker 
med medicinsk inriktning och där stod också en dator. Det visade sig att 
hon var läkare, specialist på rehabilitering, sa hon. Hon hade familj – en 
syster – men de hade dålig kontakt sedan systern sålt föräldrarnas hus utan 
att fråga först. Underförstått behövde hon pengar till mat, eller matpaket. 
Men hon frågade inte uttryckligen om det. När vi gick därifrån förklarade 
Cecilia och Anca för mig att en så välutbildad person inte frågar om hjälp, 
i varje fall inte ekonomisk hjälp. Förmodligen skulle Hjälpa ge henne mat 
eller pengar. ”Hennes barn är duktiga i skolan”, påpekade de också. 

Nästa besök blev lite misslyckat. Föräldrarna var inte hemma, bara de två 
barnen i yngre tonåren. Vi fick ändå komma in och barnen visade upp sina 
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egna och mammans identitetskort. ”Vem är det som är handikappad här?” 
frågade Cecilia. ”Det är jag”, svarade pojken förläget. Han berättade att 
han hade en blodsjukdom sedan tidig ålder. Nu hade läkarna föreslagit en 
jättebra medicin men naturligtvis var den alldeles för dyr. Den skulle kosta 
motsvarande nästan 2 000 kronor var tredje månad. Skulle Hjälpa kunna 
bidra till betalningen? När vi gick därifrån diskuterade vi frågan. ”Det ska 
väl gå”, menade Cecilia och Anca. ”Vi hjälper ju en annan familj med 60 
miljoner Lei.�� Men först ska vi se om socialtjänsten bestämmer sig för att 
hjälpa dem. Kanske gör de det, ibland hjälper de speciella fall.” 

Det sista besöket var till ett litet hus inne på en gård som liknade en 
öde tomt mitt emot ett stort kvarter med blockhus, stora lägenhetskomplex 
byggda under socialisttiden. ”Cîine rau” stod det med stavning från socia-
listtiden på den gröna plåtgrinden. ”Arg hund”. ”Ja, väldigt arg, verkligen”, 
sa Anca och skrattade torrt. Vi gick in och knackade på en dörr till huset. 
Någon frågade: ”Vem är det?” ”Det är från socialen”, svarade Cecilia och 
Anca. Dörren öppnades. En kvinna som såg mycket lidande ut vinkade 
in oss i ett fint och rent rum. Två dörrar flankerade soffan där vi satte oss. 
Golvet såg nylagt ut och där fanns en spis, ett element och några nya plast-
baljor. Där stod också en TV, som i och för sig inte verkade fungera per-
fekt. Jag tänkte för mig själv att här såg det ovanligt fräscht ut. Det kändes 
liksom inte som att de var så fattiga – behövde de verkligen hjälp? Brevid 
den lidande kvinnan satt en annan kvinna, också hon nervöst rökande. 
Kvinnan förklarade att hon var sjuk och behövde opereras igen. Hon drog 
upp tröjan och visade ett stort ärr på magen. Hon hade inget identitetskort, 
inte heller hennes båda söner i tonåren hade det. Den yngste sonen verkade 
hon osäker på när han egentligen var född. Fadern kom och gick. ”Han vill 
inte stanna eftersom jag är sjuk. Han vill ha en riktig kvinna.” Pojkarna 
gick inte i skolan, det ville de inte. De jobbade inte heller. Hon visste inte 
ens var de var. Det uppstod en diskussion om identitetskorten. Anca och 
Cecilia menade att de måste ordna identitetskort, annars kunde de inte få 
hjälp. ”Man måste ha id-kort för att få hjälp, det är lag på det och den lagen 
följer vi på Hjälpa”. 

Med det lämnade vi kvinnorna, men på vägen tillbaka till kontoret dis-
kuterade vi saken. ”De här människorna tar emot hjälp men gör ingenting 
för att förbättra sin situation. De är zigenare.�4 Vi letar efter någonting, 

��	 60 miljoner Lei motsvarade ca 18 000 SEK vid tiden för mitt fältarbete. Anca och 
Cecilia hänvisade till ett ganska uppmärksammat fall som vi alla kände till och som 
jag beskriver senare i detta kapitel. 

��	 ”Zigenare” används här emiskt – jfr not i kap. 5. 
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något litet, som de gör för att förbättra sin situation. Hon är sjuk, visst. 
Men hennes söner går inte i skolan och de jobbar inte, så förmodligen stjäl 
de. Säkert gör de det. Och det såg ganska fint ut hos dem, la du märke till 
köket? Jag undrar just vad det finns i de andra två rummen som vi inte fick 
titta in i.” Jag svarade att jag också tänkte på det. Anca förklarade att en ny 
lag var på gång som skulle göra det lättare att få socialhjälp. ”Det är väl i 
och för sig bra, men det kommer bli lättare att få hjälp utan att anstränga 
sig, mycket pengar. De kommer få lika mycket som jag tjänar per månad, 
och jag jobbar åtta timmar om dagen!” ”Men om de inte har identitetskort 
kommer de inte få hjälp?” frågade jag. ”Nej, men de kommer att fixa id-kort. 
Och man måste se vad de har hemma också. Om de ska få hjälp måste de 
sälja alla fina saker först. Inte TV:n och inte möblerna. Men bilen”, sa Anca. 
”Och datorn?” frågade jag. ”För hade inte läkaren som vi besökte innan en 
dator hemma?” ”Nja, det beror på. Vi ska kolla upp det där, var hon har fått 
pengarna ifrån och om hon verkligen har råd med Internet. Det här var 
bara första besöket och sådant kollar man upp efter hand.”

Hjälpas skyldighet att ge visade sig här vara villkorad. Annorlunda 
uttryckt – genom sin position som givare hade Hjälpas företrädare makten 
att definiera gåvoutbytet i de ovan beskrivna situationerna. För att vara eller 
bli en värdig klient måste hjälpen återgäldas på något vis, eller så måste 
klienten vara ett offer för omständigheterna. Vad klienten verkligen – ”på 
riktigt” – hade för hjälpbehov kopplades till hennes förmåga, men framför 
allt, vilja till återgäldande. Återgäldandet var fokuserat på självständigt och 
ansvarsfullt handlande och arbete. 

Värdiga och ovärdiga klienter
Frågan om vem som har och vem som inte har rätt att få hjälp genom-
syrar den socialpolitiska historien ända sedan medeltiden och delar upp 
behövande i huvudsakligen två grupper: värdiga respektive ovärdiga kli-
enter (Gunnarsson 1993, Midré 2001, Wallentin 1999/1988). Varhelst och 
närhelst sociala insatser görs som inte omfattar alla måste det skapas regler 
och kriterier för vem som kan räknas som rättmätig mottagare av hjälp. 
När några tilldelas rätten till hjälp, hålls andra utanför. Det finns ett starkt 
inslag av social kontroll i denna uppdelning. Georges Midré har definierat 
tre dimensioner utifrån vilka avgränsningar i förhållande till mottagare av 
hjälp har gjorts och görs (Midré 2001:13ff ). Den första är moralen. Den som 
får hjälp ska visa hög moral på så vis att hon försöker klara sig själv så långt 
det är möjligt. En arbetsför men arbetsovillig person kan således inte räkna 
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med hjälp såsom i exemplet med de två kvinnorna utan identitetspapper. 
Visserligen var den hjälpsökande sjuklig och förmodligen oförmögen till 
att själv arbeta. Men att hennes söner varken gick i skolan eller arbetade 
gjorde henne till ovärdig klient. Den andra dimensionen rör personliga 
resurser. Är en person sjuk, helst i samband med hög ålder, eller på annat 
sätt kringskuren vad gäller sina resurser till att klara sig själv kvalar hon in 
som mottagare av hjälp. I denna kategori kan den förlamade läkaren som 
på grund av sin förlamning inte längre kunde försörja sig genom arbete 
positioneras. Den tredje dimensionen, slutligen, rör marknaden. Om en 
arbetsvillig och arbetsför person på grund av exempelvis hög arbetslöshet 
inte kan få något arbete, har hon rätt att få hjälp. Denna dimension rörde 
många som sökte hjälp genom socialtjänsten eller fristående NGOs. Men 
den åberopades sällan i Hjälpas arbete. De som inte hade ett arbete på den 
vanliga arbetsmarknaden fick ofta möjlighet att genomföra arbete åt Hjälpa 
som ett återgäldande av hjälpen. 

Som synes är dessa tre dimensioner kopplade till arbete först och främst. 
De kan också uppfattas som värden längs en skala som går från uppfatt-
ningen att fattigdom är ett individuellt ansvar (moral) till att social nöd 
beror på utanförliggande orsaker (marknad). Mitt emellan dessa två befin-
ner sig resursdimensionen som ett slags ”både och” (Midré 2001:14). Midré 
menar att vilken dimension som för tillfället dominerar är avhängigt sam-
hällets generella ekonomiska och idémässiga klimat, och han visar att de 
olika dimensionerna har haft uppsving under olika tidsperioder (Midré 
2001:15ff ). I mitt material framträdde de snarare sida vid sida, ofta i en slags 
oupphörlig strid om tolkningsföreträdet. Att de kunde samexistera berodde 
kanske på att vilken dimension som åberopades hade att göra med vem kli-
enten var. Att de två kvinnorna utan identitetspapper var ”zigenare” tillmät-
tes till exempel betydelse av Cecilia och Anca. Det stärkte deras misstankar 
om att de inte var tillförlitliga, och därmed aktualiserades främst den mora-
liska dimensionen om att social misär och fattigdom främst är självförvål-
lad. Vad fanns bakom de stängda dörrarna? frågade sig socialsekreterarna 
(och jag själv), och indikerade därmed att misären vi bevittnat inte i första 
hand var materiell. Däremot passerade datorn hemma hos den förlamade 
läkaren obemärkt tills jag frågade om den, och inte heller då verkade den 
utgöra något hinder. Läkarens kvalificerade utbildning och bakgrund som 
yrkesarbetande verkade göra henne till en värdig klient, liksom det faktum 
att hennes barn var duktiga i skolan. Även det faktum att hon som ”väl-
utbildad” inte rakt ut hade bett om ekonomisk hjälp verkade fungera som 
bevis för att hon var värdig mottagare av hjälp. Liknande faktorer gjorde 
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den blödarsjuke pojken i behov av medicin till ett rutinärende – föräldrarna 
arbetade båda, identitetshandlingar visades upp och att medicinen var så 
dyr var en omständighet de knappast kunde råda över. Nog skulle de få 
hjälp – om inte av den offentliga socialtjänsten, så av Hjälpa.

Det fanns intressanta brister i logiken rörande fallet med de två kvin-
norna som inte hade skaffat identitetspapper. De visade härigenom inte till-
räckligt behov av hjälp – om de verkligen hade behövt hjälp hade de sett till 
att uppfylla de formella kraven. Men än viktigare – de undvek att undergå 
den sociala kontroll som det innebar att skaffa identitetshandlingar. Det 
innebar att de inte uppfyllde sin del i gåvoutbytets villkor eftersom de inte 
ville infoga sig i den rådande ordningen där det var Hjälpa som säkrade 
en överlägsen position i relationerna till sina klienter. De bröt mot både 
plikten att ta emot och plikten att återgälda. Att vägra att ta emot en gåva, 
menar Mauss, skulle vara att visa en rädsla för att misslyckas med åter-
gäldandet och det skulle fungera som ett erkännande av nederlag i förväg 
och ens namn skulle ”förlora i vikt”. Men under vissa omständigheter kan 
vägran att ta emot en gåva innebära ett hävdande av ”segervisshet och 
oövervinnlighet”, fortsätter han (Mauss 1997:59). Genom att trotsa kravet 
på att kvalificera sig som värdig klient – och därigenom trotsa plikten att ta 
emot en gåva – undkom kvinnorna den underordnade position som detta 
innebar och det verkade som att de föredrog det framför att få hjälp. Det 
som också låg dem i fatet var deras ovilja att göra ”någonting, något litet” 
för att förbättra sin situation. De försökte tillskansa sig hjälp utan att göra 
någonting i utbyte, utan att göra någonting alls som det verkade. Det stack 
i ögonen på de hårt arbetande socialsekreterarna. De kan därför ses som 
exempel på ovärdiga klienter. 

Kvinnorna i detta sista exempel framstod som passiva och visade ingen 
vidare handlingskraft. Som Gudrun Dahl har påpekat, kan man dra nära 
paralleller mellan de termer som används i socialt arbete och dem som 
används i biståndets partnerskapsdiskurs (Dahl 2001:12). Hon identifierar 
just aktörsskap, eller bättre uttryckt ”den självständigt handlande indivi-
den” som en ideal mottagare av bistånd. För att vara värdig mottagare av 
hjälp måste man vara en person som inte frivilligt ger upp sitt individu-
ella handlande (Dahl 2001:19). På så vis aktualiseras här en individualistisk 
uppfattning. Samtidigt visar mitt material att en klient i någon mening 
måste vara oförmögen att handla för att kvalificera sig som mottagare av 
hjälp. Här finns en intressant spänning. Liksom Midré poängterar också 
Dahl att sociala insatser som inte baseras på universella rättigheter – med 
Midrés ord som inte omfattar alla – förutsätter begränsande regler. Också 
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här finner jag en intressant motsättning i mitt material. Som jag har visat i 
föregående kapitel hänvisade mina informanter till de universella mänsk-
liga rättigheterna när det gällde att motivera det egna hjälparbetet. På så vis 
kan man säga att Hjälpas sociala insatser faktiskt omfattade alla. Samtidigt 
passade vissa personer bättre som mottagare av hjälpen än andra. På en 
mer övergripande nivå omfattades ”alla” rumäner, eller om man så vill hela 
Rumänien, av hjälpen. I de vardagliga praktikerna gjordes däremot, som 
i exemplen ovan, ett urval efter komplicerade och delvis motsägelsefulla 
mönster. Denna spänning mellan å ena sidan åberopandet av att hjälpen var 
nödvändig eftersom alla människor har rätt till ett drägligt liv och å andra 
sidan urskiljandet av värdiga och ovärdiga klienter skulle kunna översättas i 
devisen om att rättigheter även innebär skyldigheter, vilket jag återkommer 
till längre fram. 

”Det är inte bara att ge”
Skyldigheten att ge kommer sig av att demonstrationen av rikedom är det 
enda sättet att behålla sin auktoritet och sin sociala ställning, menar Mauss 
(Mauss 1997:57ff ). Den (hövding) som inte ger förlorar sitt ansikte, och att 
förlora sitt ansikte är detsamma som att förlora sin själ, och på så vis är det 
den egna personen som står på spel. Till sist innebär försummelser när det 
gäller att ge ödesdigra följder, som exempelvis i myter om den elaka fén som 
glöms bort vid dop eller bröllop och återkommer för att hämnas. 

Hjälpas givande innebar ett övertag i relationen till mottagarna. Men 
det var inte enbart i relation till sina klienter som Hjälpa befäste sin sociala 
ställning genom givandet. Det var också i relation till andra NGOs som 
var aktörer i samma biståndssektor i det rumänska samhället som Hjälpa 
upprätthöll sin status och auktoritet genom sitt arbete. Jämförelserna med 
andra organisationer eller den offentliga sektorn fanns där hela tiden som en 
uttalad eller outtalad morot för det egna arbetet. Ett tema som återkom i de 
flesta intervjuer var att Hjälpa inte var som andra hjälporganisationer. Det 
var inte bara givandet i sig som var viktigt, utan sättet att hjälpa som ansågs 
göra Hjälpa till en speciell organisation. Långsiktighet var ett honnörsord 
– man åkte inte bara ner en enda gång och lämnade kläder och mat, ”det här 
var inte så enkelt som att skicka en lastbil med begagnade kläder utan det 
här handlade om någonting helt annat”, som Barbro sa. Att långsiktighet 
lyftes fram som en god och föredömlig aspekt av Hjälpas arbetsmetoder är 
intressant med tanke på sociologen Pierre Bourdieus teorier om att gåvan 
också konstrueras genom tiden som tillåts gå mellan gåva och gengåva. 
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Tiden ger gåvan dess form (Bourdieu 1997:190). Det måste gå en tid mellan 
gåva och gengåva för att inte baktanken med gåvan ska bli alltför uppen-
bar. Det är det som skiljer en gåva från ett byte eller ett lån. ”Förseningen”, 
”uppskjutandet” eller ”intervallet” som uppstår när mottagaren av en gåva 
väntar med att återgälda densamma – eller när givaren ser till att skjuta 
upp gengåvan – fungerar som ett verktyg för att förneka – eller ”glömma” 
– att ett gåva alltid ges i syfte att upprätta en (makt)relation (Bourdieu 
1997:198–200). Hjälpas långsiktighet i arbetet kan därmed ses som ett sätt 
att på obestämd tid skjuta upp återgäldandet, ett beteende som Bourdieu 
kommenterar sålunda: 

Vi vet, till exempel, hur mycket fördelar innehavaren av makten över 
överförbarheten kan vinna på konsten att försena överföringen och 
försätta andra i ovisshet om hans slutgiltiga intentioner. (Bourdieu 
1997:200)��

Med andra ord innebär uppskjutandet av gengåvan en osäkerhet gällande 
resultatet av gåvoutbytet i slutändan, och denna osäkerhet består ända tills 
hela sekvensen i en gåvorelation är fullbordad (Bourdieu 1997:191). Även att 
”ge någon av sin tid” kan enligt Bourdieu ses som ett sätt att exploatera den 
andre i en relation.�� Som jag tolkar det, menar Bourdieu att tiden mellan 
gåva och gengåva bör ses som en del av habitus. Att syftet är att upprätta 
ett övertag gentemot mottagaren är därmed inte nödvändigtvis medvetet 
eller omedvetet från givarens sida, även om Bourdieus språkbruk ibland 
indikerar att så vore. Det viktiga här är att också tiden har betydelse för hur 
biståndet framstod. Långsiktigheten fungerade onekligen som en garant 
för trovärdighet och seriositet. Samtidigt innebar möjligtvis långsiktighe-
ten att asymmetrin i relationen mellan Hjälpa och dess mottagare av hjälp 
blev större. 

Som jag visade i kapitel fyra ansågs en viktig aspekt av Hjälpas särart 

��	 ”We know, for example, how much advantage the holder of a transmissible power can 
derive from the art of delaying transmission and keeping others in the dark as to his 
ultimate intentions.” (Bourdieu 1997:200)

��	 Här bör också nämnas filosofen Jacques Derridas dekonstruktion av gåvan och inte 
minst betydelsen av att ”ge sin tid” till någon, även om jag inte går in närmare på 
denna filosofiska diskussion i denna avhandling (Derrida 1997). Bland annat menar 
han att Mauss felaktigt beskriver gåvan som något enhetligt och singulärt, och att 
betydelsen av tecknet Gåvan är högst osäker hos Mauss. Derrida menar att så fort en 
gåva erkänns som en gåva upphör den att vara en gåva. Han menar därför att Mauss 
essä om Gåvan handlar om ”allt utom om gåvan” (Derrida 1997:138).  
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vara dess mänskliga bemötande av de behövande. Anita, en kvinna som 
länge varit aktiv i Hjälpas arbete i Sverige och Rumänien, beskrev en annan 
princip som ofta nämndes som Hjälpas signum, nämligen närheten till 
mottagarna av hjälpen. Hon besökte årligen Hjälpas projekt i Rumänien 
och när hon stod hemma och ”packade grejer” kunde hon tänka att ett klä-
desplagg skulle passa en viss person, eller att några redskap var ”något för 
gatupensionärerna, och så ser jag den här gruppen som går omkring där 
och städar eller de som tar emot sin påse på gatan nedanför domkyrkan”. 
Hon fortsatte: 

Anita: Då, ja, jag kan känna att det är så med andra saker också. Jag 
tänker på butiken som vi nyss har öppnat här i stan. Då kommer varor 
ganska mycket från Indien. Och vid ett tillfälle där så visste jag att de 
här varorna som kom, då hade samhällets utkastade människor, det 
vill säga de lepraskadade kvinnorna, fått ett arbete i ett leprakollektiv. 
Alltså de var friska men de var så pass defekta i alla fall och de hade 
ju haft lepra och då är man ju inte värd någonting i samhället. Men 
då hade Hjälpa i det projekt som vi då jobbar med, tagit hand om 
de här lepraskadade kvinnorna och de hade suttit och gjort överkast 
och kuddöverdrag och väskor och lite sådär. Och helt plötsligt när jag 
stod där i affären så kom de här människorna så nära inpå mig och 
det verkar ju helfånigt alltså, men för mig alltså, jag blev lite rörd och 
stod där och smekte grejerna som hade kommit från Indien. Och det 
är också en närhet som jag känner i det här. Och då känner jag att 
varorna som vi får, vi har fått ifrån Rumänien också, det…. Det är 
ingen vanlig butik alltså. Det är nånting helt, det är så mycket mer. Det 
är den annorlunda butiken, med den annorlunda gåvan. 

Närheten till mottagarna gjorde Hjälpa annorlunda, menade alltså Anita 
– i deras butik kunde man köpa den annorlunda gåvan, själv en produkt 
av gåvor. Samtidigt illustrerade Anita en annan viktig aspekt, som gjorde 
Hjälpa speciellt enligt mina informanter: att de inte bara ägnade sig åt rent 
givande utan månade om att mottagarna av hjälpen skulle kunna återgälda 
densamma. ”Hjälp till självhjälp” var det honnörsord som fick markera 
vikten av att mottagarna inte var passiva mottagare, utan i enlighet med 
partnerskapsdiskursen aktiva samarbetspartners. I Anitas utsaga uttrycktes 
detta mellan raderna snarare än explicit som ett ideal. Poängen med hennes 
berättelse var närhetsprincipen, men på vägen dit förklarade hon att kvin-
norna hade fått arbete i ett leprakollektiv som hade startat med Hjälpas 
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bistånd, ett bra exempel på en praktik i hjälp-till-självhjälpstankens anda. 
Också skolassistenten Laura beskrev denna metod: 

Laura: Hjälpa vill lära [mottagarna], eller bevisa, att om du inte hjälper 
dig själv så kan du inte vänta på att någon uppifrån [from upstairs] 
kommer och hjälper. Om du inte kämpar för ditt eget liv, kan ingen 
annan göra det heller. Eller, om du får lite hjälp att sätta ord på vad 
det är du vill, efter det kan du lära dig att själv ta dig dit, eller hur man 
uttrycker det. 
 Agnes: Att göra det själv? 
 Laura: Ja, just det. Och jag tycker det är toppen. Att lära människor 
att de kan kämpa för sin egen skull. 
 Agnes: Varför är det så viktigt?
 Laura: För att vårt samhälle är [ohörbart] på fel sätt. Som jag sa, 
alla bara tänker på att komma upp sig och sånt, men de bryr sig inte 
om folk som inte har möjlighet att ta sig till samma nivå som de själva. 
Det är väldigt viktigt att kämpa, att visa att du är någon, och att du 
kan göra något. 

Trots att både Anitas och Lauras utsagor betonade hjälp-till-självhjälpstan-
ken är det slående hur olika deras sätt att tala tedde sig. Anitas gripande 
berättelse om hur rörd hon blev när varorna från Indien kom, Lauras rätt-
framma fastslående av att alla människor kan, och bör, kämpa för sin egen 
skull. Partnerskapsdiskursen, som hjälp-till-självhjälpsmetoden ger uttryck 
för, blev hos Laura tydligt individualistisk (jfr Dahl 2001:t ex s. 13). Men 
Laura betonade också att det är fel att bara tänka på att komma upp sig och 
inte bry sig om dem som inte kan komma upp på samma nivå. Anita å sin 
sida uttryckte stark solidaritet, både med de människor hon efter många 
besök i Rumänien lärt känna och känna igen, och med de leprasjuka kvin-
norna – ”samhällets utkastade människor”. Två motstridiga uppfattningar 
om mänskligt utbyte uttrycktes således av både Laura och Anita. Dels den 
som passade ihop med hjälp-till-självhjälpsprincipen, nämligen att mänsk-
ligt utbyte handlar om ömsesidigt utbyte mellan två självständiga bärare av 
aktörsskap, individer eller grupper. Dels en uppfattning som baserades på 
en syn på mänskligt utbyte med människors samhörighet och lojala delande 
på befintliga resurser i centrum (Dahl 2001:14ff ).
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I parken
En morgon fick jag skjuts av några vaktmästare till stadsdelen där större 
delen av Hjälpas sociala verksamheter bedrevs; sjukgymnastikcentrum, 
integrerade specialklasser, hemtjänstverksamhet, socialtjänst och ett pro-
jekt där äldre personer, mest hemlösa, fick mat och medicin i utbyte mot 
att de städade en park. På vägen hämtade vi upp en äldre man som skulle 
hjälpa till i hemtjänstverksamheten. Han sades ha den något dubbeltydiga 
statusen ”betald volontärarbetare”. Vi hämtade upp frukostpaket vid social-
kontoret som vi körde till parken där socialarbetaren Dumitru och sjukskö-
terksan Alexandra väntade tillsammans med de hemlösa. Alexandra delade 
ut paketen allteftersom Dumitru ropade upp namn från en lista på de som 
var där. Hela tio stycken var frånvarande denna dag. Det blev matpaket 
över. Alexandra hade ett förråd med mediciner som hon delade ut till vissa 
av de hemlösa. Efter att frukosten var uppäten gick vi i samlad tropp och 
hämtade redskap, gamla kvastar och krattor av dålig kvalitet. De hemlösa 
skojade lite med varandra, puttades med kvastarna. Dumitru sa att det var 
mycket svårt att motivera dem till att jobba. ”De jobbar i tio minuter, sen 
tänder de en cigarett, dricker lite alkohol, tittar upp i skyn… de är trötta, 
lata, sjuka…” Jag tyckte att de arbetade på ganska bra. Då och då tog de en 
vilopaus. ”Arbetet i parken ska ses symboliskt”, menade Dumitru. Arbetet 
de gör är inte mycket, bara tre timmar två dagar i veckan. För det får de 
frukost, lunch och mediciner. Det finns dessutom redan parkarbetare.” Vid 
ett tillfälle var Dumitru tvungen att avvisa en man som var tillsammans 
med en av kvinnorna. Han fick inte vara med i projektet. Mannen blev arg, 
skrek någonting åt Dumitru innan han gick. Dumitru sa till mig att han 
inte tyckte att denne man behövde hjälp, trots att han var utfattig. ”Han är 
tillräckligt frisk för att ha ett vanligt arbete, men han vägrar. Förut jobbade 
han här med oss i parken, men han var lat och besvärlig, en upprorsma-
kare.” 

Mannen som blev avvisad av Dumitru kvalade inte in som värdig klient. 
Trots att han var arbetsför ville han inte ens försöka ta något arbete på den 
öppna arbetsmarknaden. Detta tillsammans med hans lathet (trots att han 
inte var sjuk), och att han störde, diskvalificerade honom som mottagare av 
hjälp. Men än mer intressant här var att arbetet i parken enligt Dumitru 
skulle ses som ”symboliskt”. I en intervju nästa dag frågade jag honom om 
detta. 
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Agnes: Jag tänkte på det igår när vi var i parken med de gamla hem-
lösa. Du sa att deras arbete nästan är symboliskt. Mer eller mindre. 
Eh… varför måste de göra ett symboliskt arbete för att få hjälp? 
Dumitru: (Skrattar) Jag frågade mig själv samma sak i början. Jag 
menar, det är lite konstigt att sätta dem i arbete när de är så gamla. De 
flesta av dem är sjuka. Den förra chefen hade den här idén. Och det 
är en ganska bra idé. Jag menar, de känner inte, du vet de här gamla 
hemlösa människorna, de flesta är tiggare på gatan nu. Och du kan 
inte vara stolt över en sån sak, att tigga på gatan. Och de vet att vår 
hjälp inte är… det är en annan sorts hjälp, vi ger inte den här hjälpen 
i utbyte mot ingenting. Så de ser det lite som… de ser på arbetet i 
parken som ett jobb, och de kallar det för det: mitt jobb, vårt jobb, jag 
måste komma till jobbet och såna saker. Och även om de inte gör så 
mycket, de är i parken bara, så är det viktigt att de känner att de gör 
något viktigt för samhället. Och att de är värdiga. De tar inte emot den 
här hjälpen eller maten för ingenting, bara för att de är i en situation, 
för att de är hemlösa eller sjuka eller på gatan. (– – –)
Agnes: Och det här, är det speciellt för Hjälpa tycker du?
Dumitru: Det här projektet?
Agnes: Det här sättet, den här typen av projekt, att det inte bara är att 
ge någonting….
Dumitru: Ja, det finns i Hjälpas filosofi, ja, jag vet. Att ge någonting 
tillbaka, till Hjälpa eller till samhället, ja. Det är idén. Några andra 
människor som vi hjälper, de jobbar för Hjälpa på andra sätt, eller för 
andra människor eller familjer som har problem…. Det handlar också 
om att ge något tillbaka. Och om att… hjälpa Hjälpa. Hjälpa andra 
som blir hjälpta av Hjälpa. 

Att de hemlösa fick återgälda hjälpen genom det i och för sig i stort sett 
symboliska arbete som städningen i parken innebar, gjorde dem till värdiga 
klienter. Men i Dumitrus utsaga framstår de hemlösas känsla av värdighet 
inför sig själva som än viktigare. För att känna sig värdiga hjälpen antog 
Dumitru att de hemlösa måste genomföra ett, i och för sig symboliskt, 
arbete. Arbetet i parken var en praktik förbunden med antagandet om 
den värdiga/ovärdiga klienten och om den aktiva individen som en ideal 
mottagare av hjälp. Men i och med betoningen på de hemlösas känsla av 
värdighet inför sig själva skapades också det mänskliga. Det handlade om 
mänsklig värdighet och det handlade om att aktivt göra någonting gott 
för samhället, det vill säga att utöva medborgerlighet, en central del i den 
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mänsklighet som konstituerades i biståndets vardagliga praktiker. 
Men när, på en mer vardaglig nivå, kände sig Hjälpas representanter 

skyldiga att göra en hjälpinsats i de enskilda fallen – exempelvis ge eko-
nomiskt bistånd till en familj, finansiera en operation eller en rullstol? Ett 
svårt fall, som det talades mycket om vid tiden för mitt fältarbete, var en 
familj som råkat ut för bedragare och skuldsatt sig. Hjälpa hade gått med på 
att hjälpa familjen att köpa tillbaka en försnillad lägenhet med motsvarande 
18 000 svenska kronor. Det hörde inte till vanligheterna att Hjälpa gav 
enskilda så mycket pengar. Oftast gavs hjälpen i form av matpaket istället 
för reda pengar, i det här fallet handlade det om att betala tillbaka en skuld. 
Av avgörande betydelse var att mannen i familjen aktivt hade gått in för att 
lösa problemen som han hade ådragit sig. Kanske hade det betydelse också 
att han hade hamnat i sin knipa på grund av att han hade försökt skapa en 
försörjning till sin familj genom att investera i ett litet företag som sedan 
visade sig vara en bluff. Nu arbetade han som allt-i-allo för Hjälpa under en 
period i utbyte mot det ekonomiska stödet. Vid ett tillfälle följde jag med 
socialarbetarna och lämnade veckans matkassar. Ett av det tre barnen visade 
sig ha ett gravt funktionshinder, vilket troligtvis aktualiserade det som med 
Midré kan kallas resursdimensionen (Midré 2001:13 ff ). Att komma med 
mat till en familj som råkat i klorna på bedragare på detta sätt – ett relativt 
vanligt fenomen enligt mina informanter – var en värmande upplevelse. 
Att ge på detta sätt, och att träffa familjens överhuvud – mannen – när han 
arbetade i trädgården vid habiliteringscentret för att återgälda hjälpen var 
upplyftande och hoppingivande. Jag kände både en stor solidaritet med 
den utsatta familjen och en glädje över att de såg ut att ha kraft att ta sig ur 
sin förfärliga situation. Mina känslor var uttryck för tanken om vikten av 
självständigt agerande och ansvarstagande individer och den om solidaritet 
och medmänsklighet. 

Den omöjliga ömsesidigheten
”I mitt skåp har jag två ägg! Och jag kan inte säga till gamla Maria, nej, 
jag vill inte ha dina ägg, jag behöver dem inte. Jag tar dem såklart.” Den 
storvuxne och bullrige Dr Costel har just förklarat för mig att det här med 
mutor tillhör det förflutna (”gamla Maria”), och det orientaliska. Rumäni-
ens orientaliskhet såg han som landets största problem, alltifrån rumäner-
nas faiblesse för den så kallade manelen, en slags popmusik med orientaliska 
rytmer, till det som han såg som ociviliserat beteende; drickande, slagsmål 
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och ett odemokratiskt sinnelag.�� Men det var alltså inte så enkelt som att 
alla på sjukhusen tar emot mutor nuförtiden, menade han. Hans fru, till 
exempel, läkare inom en mycket svår specialistkompetens, hon älskade sitt 
jobb och skulle aldrig ta emot några mutor. Han själv, som chef för en vård-
central som han startat i samarbete med Hjälpa, var inte heller intresserad 
av mutor. Tvärtom, här skulle man inte behöva betala. Vården i Rumänien 
var enligt lag gratis, och den lagen följde han. Men de äldre patienterna 
kom med gåvor, även till honom. En flaska vin, eller – ägg. 

Det talades mycket om mutor bland mina informanter. Det sades att 
rumäner både ger mutor och kräver mutor och att detta var ett arv från 
socialisttiden. Som Katarzyna Wolanik Boström har beskrivit i sin avhand-
ling, var det brukligt även i Polen under socilisttiden att patienter visade sin 
tacksamhet genom gåvor i form av bristvaror som kaffe och choklad. När 
denna vana numera har försvunnit innebär det en kännbar ekonomisk för-
sämring för underbetald vårdpersonal (Boström 2005:224 ff ). Hjälpa som 
organisation var noga med att påpeka att de inte vare sig gav eller tog emot 
mutor. Men givandet och mottagandet av mutor var inte absolut. Grän-
sen mellan gåvor och mutor var omtvistad (jfr Smart 1993:395, Wästerfors 
2004). Var, när och hur gjordes en gåva till en muta? I en intervju med en av 
Hjälpas lokalt anställda sjukgymnaster, Elena, kom vi som så många gånger 
förr in på problemet med de låga lönerna. Elena sa att det inte gick att jäm-
föra lönen som hon fick på Hjälpa med den hon hade när hon arbetade på 
sjukhus. Men det berodde på att på sjukhuset var patienterna tvungna att 
betala ”svarta pengar” till sjukhusets personal. Den vanliga lönen drygades 
således ut genom ”svarta pengar”, eller med gåvor av olika slag. På Hjälpa 
däremot  arbetade man utan svarta pengar inblandade: 

Elena: Allt är gratis. Behandlingen, de andra projekten, allting är gratis. 
Och jag tycker att det är en jättebra idé. I början var föräldrarna [till 
barnen som fick behandling på sjukgymnastikcentret] lite rädda och 
de frågade oss: Vad har hänt, kan vi komma hit utan pengar? Något 
måste vara fel. Och vi sa: Nej, allt är som det ska. Ni behöver bara följa 
behandlingsplanen, det är allt. Och de sa: Men varför, ni är det enda 
centret som erbjuder detta. Och vi sa: Ja, det är en svensk organisation 
som har kommit till Rumänien och startat sitt arbete här och såhär 

��	 Det ”orientaliska” i detta sammanhang refererar till att Rumänien var vasallstat till 
Turkiet fram till 1879. 1880 erkändes Rumänien som självständigt kungadöme. Efter 
första världskriget blev Transsylvanien rumänskt och ”Storrumänien” var ett faktum 
(www.ne.se, sökord Rumänien 2006-05-10). 
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jobbar de, det här är deras åsikt, att man ska arbeta utan pengar. Och 
vi måste respektera det. Och så sa vi att okej, allt är utan pengar men 
om ni vill komma med något hit, kanske kan ni komma med kakor 
eller något sådant, men alla barn och alla personer som kommer hit till 
centret får äta av dem, inte bara personen som arbetar med barnen, nej, 
alla. Och föräldrarna sa: Okej, kanske kommer vi med en kaka eller 
något sådant någon dag. 
Agnes: Mm. Men de vill ge någonting? 
Elena: Ja, i början ville de ge oss pengar eller kaffe eller cigaretter eller 
något sådant för att på sjukhuset ger man vanligtvis något. Och vi sa 
nej. För vi har betalt. Vi har månadslön. (– – –) Men nu tror jag att de 
accepterar det här, och de känner att…. Allt är bra här. Det är inget fel 
på organisationen eller på oss som arbetar här. 
Agnes: Mm, mm. De litar på er. 
Elena: Ja. Men det tog några månader. I början var föräldrarna såhär: 
”God morgon, god morgon, hur står det till, vackert väder idag, efter 
behandlingen ska jag till arbetet.” Och det var allt. Men efter några 
månader började de att berätta saker: ”Jag har ett problem, min man 
älskar inte barnet” eller något sådant. Men i början var de lite slutna. 
Inte öppna. 

I Elenas uttalande blev det tydligt att Hjälpas klienters gåvor till sina väl-
görare inte kunde uppfattas som just gåvor, utan ofrånkomligen sågs som 
mutor. De kopplades automatiskt till det informella system som sades råda 
i rumänsk sjukvård, nämligen att man för att få vård var tvungen att ge 
antingen pengar eller gåvor såsom tobak eller kaffe till vårdgivaren. Detta 
informella system härleddes till socialisttiden med sin dubbla standard: 
formellt hade alla lika rättigheter, men i praktiken fick den som kunde 
betala för sig bättre förutsättningar. Jag hade heller ingen anledning att 
misstro den beskrivning som ofta gavs av det rumänska sjukvårdssystemet 
där patienterna, trots att vården skulle vara gratis, var tvungna att betala 
under bordet. Det verkade också helt logiskt riktigt att Hjälpa bröt denna 
tradition genom att neka att ta emot pengar för sina insatser. 

Det som dock komplicerade bilden var att patienterna (eller rättare sagt 
deras föräldrar) inte utan vidare hade accepterat att sjukgymnastiken skulle 
vara gratis. Elena beskrev hur hon och hennes kollegor på Hjälpa hade 
behövt förklara varför, och hur mottagarna av hjälp hade misstänkt att det 
var något fel på ett sjukgymnastikcentrum där man inte fick ge någonting. 
Det verkade som att Hjälpas vägran att ta emot klienternas gåvor fördröjde 
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etablerandet av ett ömsesidigt förtroende. Elena berättade också att de hade 
sagt att det var okej för klienterna att komma med kakor om de ville, men 
då skulle det inte vara en gåva riktad till en enda vårdgivare, utan kakorna 
skulle alla på centret få äta av. I ljuset av Elenas utsaga, får de många blom-
buketterna som jag så ofta hade lagt märke till, utställda i vaser i entrén på 
habiliteringscentret, i lunchrummet i socialtjänstens lokaler eller i tambu-
ren på sjukgymnastikcentret, en innebörd. Om en representant för Hjälpa 
tog emot en gåva som kunde ses som muta såg man till att omedelbart 
minska gåvans värde, att desarmera den i egenskap av gåva genom att göra 
den till allas egendom. Detta gällde alltså endast mutor i form av gåvor, inte 
i form av pengar. Det var helt otänkbart att Hjälpa eller någon represen-
tant för Hjälpa, överhuvudtaget skulle ta emot pengar av någon klient eller 
patient.�� 

Hjälpas vägran att ta emot gåvor – eller egentligen genom sitt sätt att 
göra om gåvorna till mutor och sedan genom ”förallmänligandet” åter göra 
dem till gåvor – från sina klienter gjorde att organisationen behöll sitt över-
tag gentemot motparten. Detta förhållningssätt påminner om hur antropo-
logen Göran Johansson har beskrivit missionärers givande – och vägran att 
ta emot gengåvor ( Johansson 1992:kap 9). Johansson har studerat pingst-
missionärer i Bolivia och kopplar den assymmetriska relationen mellan 
givare och mottagare bland annat till kristendomen. Att hjälpa de fattiga 
lyfts ofta fram som kristendomens speciella mission, menar han ( Johans-
son 1992:175 ff ). Även om Hjälpas medarbetare inte uttryckligen hänvisade 
till den kristna läran i sitt hjälparbete, ligger det nära till hands att jämföra 
deras förhållningssätt med det som Johansson beskriver hos sina missionä-
rer: att ge är missionärens privilegium ( Johansson 1992:177). Det verkade 
också som att Hjälpa på detta sätt undvek att försätta sig själv i positionen 
att behöva återgälda en gåva. 

Men det var också så att Hjälpas representanter berömde sig av att aldrig 
själva ge mutor. Det var en vedertagen sanning att mutor var ett sätt att ta 
sig fram i den ganska snåriga byråkratin i det rumänska samhället. Ett stå-
ende exempel var svårigheterna som enligt mina informanter alltid uppstod 
i tullen när Hjälpa hade skickat en långtradare med kläder från Sverige. 
Antingen mutade man sig igenom tullen, eller så kämpade man sig igenom 
byråkratin vilket tog mycket längre tid. I Elenas utsaga fungerade också 
det svenska som en förklaring till varför vården var gratis, vilket gjorde det 

��	 Däremot var det just pengar som var av intresse när Hjälpa bad sina medlemmar i 
Sverige om gåvor. 
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rumänska till det outtalade andra. Att det svenska innehade den överord-
nade – eller önskvärda – positionen uttrycktes genom uppmaningen att ”vi 
[rumäner] måste respektera det”. 

Antropolgen Alan Smart beskriver hur utländska investerare i Kina ofta 
utsätts för mer eller mindre uttalade krav på betalning ”under bordet”, ofta 
uttryckt inom ramen för ett gåvoutbyte som sätts igång när en byråkrat som 
investeraren är beroende av ger en liten gåva som kräver någonting tillbaka 
(Smart 1993:400, jfr äv. Wästerfors 2004). Liksom i Smarts studie, sades 
det vara vanligt att utländska aktörer i det rumänska samhället ofta avkräv-
des vad man själv uppfattade som mutor. Smart beskriver olika strategier 
som västerlänningar använde för att komma undan kravet på att ge mutor. 
”Spela dum som en västerlänning” var ett sätt. 

Men mutor bör inte bara ses ur en juridisk aspekt, utan lika mycket ur 
sina sociala aspekter. Att ge sig in i ett gåvoutbyte med mutor är inte bara 
en fråga om olagliga ekonomiska transaktioner, utan lika mycket ett sätt att 
upprätta sociala relationer. Därav följer att även mutor kan ges på fel sätt, 
och att det leder till att effekterna blir kontraproduktiva (Smart 1993:402). 
Vid sidan av ett moraliskt argument mot korruption, kan Hjälpas behov av 
att uppmärksamma det faktum att de inte vare sig tog emot eller gav mutor 
finna sin förklaring här. Hjälpa gav inte mutor eftersom deras trovärdighet 
skulle urholkas och därmed skulle det vara kontraproduktivt i deras fall att 
ge mutor. De vann mer på att inte ge mutor, även i rumänernas ögon. De 
kände sig till och med tvungna att starkt definiera sig emot denna typ av 
gåvoutbyte, vilket indikerar att det inte bara handlade om att följa lagen 
utan även om att visa sig trovärdig.

Trots Hjälpas hårdnackade motstånd mot denna form av gåvoutbyte, 
hände det att man själv utnyttjade detta system. På ett måndagsmöte kom 
behovet av en ny telefonlinje till Hjälpas habiliteringscenter upp. ”Det är 
bråttom”, sa Gunilla otåligt. ”Jo, men det finns folk här i stan som har väntat 
i sju – åtta år på en ny telefonlinje”, sa vaktmästaren Emil. ”Jo, men vi är en 
organisation”, sa Gunilla, ”och vårdcentralen behöver bättre telefonlinjer. 
Punga de plastic, om så behövs, jag gillar det inte men vi behöver verkli-
gen den här nya linjen”. Punga de plastic betyder ”plastkasse” och var de 
svenska Hjälpamedarbetarnas ord för gåvor som man gav till personer som 
kunde hjälpa en på olika sätt, som i detta exempel, att dra en telefonlinje.�� 
Lite senare under mötet diskuterades det faktum att Hjälpa hade missat 

��	 Det var alltså inte ett rumänskt uttryck, och hur det gick till när Hjälpa-svenskarna 
började använda uttrycket från början vet jag inte. 
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en tid med en berömd specialist för ett av barnens räkning på grund av 
olika missförstånd. Läkaren, Clara, var enligt egen utsago ”mållös” när hon 
satt tillsammans med specialisten och väntade i en halvtimme på att någon 
skulle komma med barnet, men ingen kom. ”Den här läkaren är the God 
of Children här i Rumänien. Nu är han arg och kommer inte vilja ta emot 
oss igen.” Gunilla föreslog att de skulle ”ge honom något”, men Clara sa 
absolut nej. ”Han skulle aldrig ta mutor”, sa hon. 

Det vore kanske frestande att tolka den ovanstående händelsen som att 
Hjälpa sa en sak och gjorde en annan. Det var svårt att i förstone tolka 
Gunillas förslag som något annat än en uppmaning att muta dels före-
trädare för ett telefonbolag, dels en läkare. Men i denna situation var det 
av vikt att uppmärksamma vem hon diskuterade med. Det var först Emil, 
sedan Clara. Tillsammans med ytterligare en anställd person, tolken och 
allt-i-allon Cornelia, kunde de ses som ”fixare”. En fixare var en person som 
Hjälpa kunde lita på, som fungerade som mellanhand i kontakterna med 
det omgivande samhället och som genom sitt kontaktnät och sitt sociala 
och symboliska kapital kunde få saker ordnade effektivt och korrekt. Sitt 
sociala och framför allt sitt symboliska kapital fick fixaren också genom att 
hon eller han ansågs pålitlig just av Hjälpa, en västerländsk NGO (jfr Smart 
1993:403). Emil hade från början fått sitt arbete på Hjälpa genom sina goda 
kontakter med folk i byggbranschen. Cornelia hade man stött på under det 
första året i Rumänien, och hon hade efter några års exil i Sverige utmärkta 
kunskaper i det svenska språket och var genom sin driftighet en ovärderlig 
tillgång i de löpande kontakterna med myndigheter. Clara, som hade en 
lång karriär som läkare bakom sig, hade börjat sitt arbete på Hjälpa som 
medföljare på Barbros resor runt till de statliga barnhemmen. Hon hade 
god kännedom om vårdsektorn i landet och kände till eller kände de bästa 
klinikerna och läkarna. Det hade förmodligen betydelse att Gunilla inte tog 
ordet muta i sin mun. Hon som ”Hjälpa-svensk” använde det hemsnickrade 
uttrycket punga de plastic eller frågade kort och gott om de inte kunde ”ge 
honom något”. Intressant var också att Clara bestämt tillbakavisade försla-
get och uttryckligen sa att läkaren i fråga ”aldrig skulle ta emot mutor”. Det 
visade sig alltså att det inte alltid var rumäner som propsade på att ge eller 
få gåvor, som sedan uppfattades som mutor av Hjälpas personal. Tvärtom 
var det här en situation där det rörde sig om det omvända förhållandet, där 
den rumänska parten hade mer att vinna på att inte ge sig in i ett gåvout-
byte med Hjälpa. I kontrast till vad man vanligtvis alltid antog, var det nog 
mycket vanligt att initiativet till den typ av gåvoutbyte som klassificerades 
som mutor, socialt och/eller legalt, kom från den västerländska sidan. 
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Inneslutande uteslutning
Ur fältdagboken: 

Det slår mig under intervjun att konstruktionen av ”människan” hand-
lar dels om konstruktionen av (det moderna) subjektet – det handikappade 
barnet är en person, har en personlighet, ett inre, och dels om konstruktio-
nen av (den moderna) medborgaren – denna person är en människa med 
mänskliga rättigheter, som vi andra. På samma gång som man skapar den 
andre (det handikappade barnet), skapar man också sig själv. Det blir tyd-
ligt hos Laura, och det återfinns också hos Anca och Cecilia; hur de själva har 
förändrats, hur de fick en ny syn på livet, hur meningen med livet förändra-
des, hur de blev en ny person, en ny människa. Och hur de handikappade är 
som vi, vi är som de. De har samma rättigheter och samma behov som vi.

Som jag förut har varit inne på, fanns det två intressanta spänningar när 
det gällde hur en värdig mottagare av hjälp framställdes. Den första gällde 
att den ideala klienten kunde karakteriseras både som en aktiv, självständig 
individ och som en hjälplös alltigenom behövande människa. Den andra 
spänningen gällde att biståndet å ena sidan motiverades genom åberopan-
det av alla människors rätt till ett värdigt liv, å andra sidan att mottagarna 
av hjälp delades upp i kategorier som grovt sett kan kallas värdiga respek-
tive ovärdiga klienter. Den aktiva, självständiga individen materialiserades 
bland annat i de parkstädande uteliggarna, eller familjefadern som arbetade 
av sin skuld till Hjälpa. Den hjälplösa, alltigenom behövande människan 
förkroppsligades av de barn som Hjälpa hade tagit hand om på sitt habi-
literingscenter. Samtidigt var de båda exempel på värdiga klienter. När det 
gällde barnen så var det långsiktiga målet att så långt det var möjligt göra 
dem till aktiva, självständiga individer – till medborgare, som inte skulle 
behöva hjälp i framtiden utan klara sig själva. Det fanns således två grund-
läggande mänskligheter som kom fram i mitt material. Den ena var den 
rena människan (barnhemsbarnet), den andra var den politiserade med-
borgaren (den aktiva, självständiga individen). De båda kan kort beskrivas 
genom två frågor. Behövde verkligen klienten denna hjälp – var hon tillräck-
ligt mycket människa? Och förtjänade verkligen klienten denna hjälp – var 
hon tillräckligt mycket medborgare? 

Det påminner om filosofen Giorgio Agambens figur ”inneslutande ute-
slutning” (Agamben 1998/1995:21ff, s. 126–135). Den ena typen innebar en 
slags ren mänsklighet, som byggde på en liberal uppfattning om människan 
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som medfött mänsklig och naturligt rationell och förnuftig och därmed 
innehavare av naturliga rättigheter. Den andra typen var människan som, i 
enlighet med en annan liberal uppfattning, för att kunna åtnjuta rättighe-
ter måste inträda i det (i vid mening) politiska livet, och bli en handlande 
medborgare med rättigheter och skyldigheter. Enligt Agamben har denna 
uppdelning i å ena sidan det ”bara livet” och å andra sidan den ”politiska 
suveräniteten” strukturerat den västerländska politiska filosofin ända sedan 
antiken. Det bara livet – med Agambens ord ”födseln som ett rent faktum” 
(Agamben 1998/1995:127) – framstår som källan till, och bäraren av, rät-
tigheter. Medborgaren framstår däremot som den figur genom vilken rät-
tigheter bevaras. Det politiska livet utesluter det bara livet från sin sfär, men 
inbegriper det därmed också som sitt nödvändiga fundament. Människans 
erövrande av rättigheter har samtidigt skapat ett utrymme för frånkännan-
det av rättigheter. Därav begreppet inneslutande uteslutning, som illustrerar 
det faktum att å ena sidan utesluts det bara livet – att bara vara levande – ur 
det politiska livet, å andra sidan är det bara livet det politiska livets nödvän-
diga fundament i och med denna uteslutning. 

Agamben kritiserar denna uppdelning mellan å ena sidan bart liv och å 
andra sidan politiskt liv och pekar på att den bara blir starkare och starkare 
i dagens värld. Han menar att humanitära organisationer, som arbetar med 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt, i och med 
denna uppdelning riskerar att ”bevara en hemlig solidaritet med de krafter 
som de är ute efter att bekämpa” (Agamben 1998/1995:133). Uppdelningen i 
bart liv/politiskt liv legitimerar uteslutning av vissa grupper ur det politiska 
livet, och eftersom humanitära organisationer också gör denna uppdel-
ning utifrån deklarationen om de mänskliga rättigheterna, leder även deras 
arbete i förlängningen till en risk för uteslutning. Agambens slutsats är att 
det bara livet måste politiseras. 

Denna paradox – att konstituerandet av mänsklighet också innebär 
risken för att vissa subjekt utesluts och görs till omänskliga – skymtar fram 
i mitt material, som en svårfångad realitet. Å ena sidan skulle rumänerna 
förmänskligas. Å andra sidan utdefinierades de (därmed) som omänskliga – 
eller kanske rättare – som inte riktigt mänskliga – än. Det märktes framför 
allt i synen på barnen och klienterna i socialtjänsten, men i vissa situationer 
även exempelvis den lokalt anställda personalen, som på ett paradoxalt sätt 
sågs som både medfött mänskliga och som i behov av att lära sig bli poli-
tiska suveräner, medborgare för att kunna räknas som riktigt mänskliga. 
Barnhemsbarnen framstod vid upptäckten av barnhemmen som identiska 
med det bara livet, det mänskliga livet. De hade förlorat allt utom just sin 
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mänsklighet. Därför var de inte bara rättfärdiga mottagare av vår hjälp utan 
det var vår skyldighet att hjälpa dem. Samtidigt krävdes av socialtjänstens 
klienter att de skulle kvalificera sig som rättfärdiga mottagare av hjälp 
genom att bli medborgerliga – ta ansvar för sig själva och andra, vara aktiva 
och självständiga. Samma sak krävdes av barnen också, senare – i över-
gången från att ha varit bart liv till att bli medborgare. Det fungerade som 
en inneslutande uteslutning eftersom båda dessa i och för sig paradoxala 
mänskligheter måste rymmas i en och samma mottagare av hjälp. Vare sig 
det gällde barnhemsbarn, socialtjänstens klienter, den lokalt anställda per-
sonalen, rumänska myndigheter, det rumänska folket eller Rumänien. 
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Kaptiel 7. Avslutande diskussion

Syftet med denna avhandling har varit att studera hur ”mänskligt” och 
”omänskligt” skapades i den kontext som ett svenskt biståndsprojekt i 
Rumänien utgjorde. Vilka identifikationer var möjliga i de relationer som 
uppstod och hur kan de länkas till den samhälleliga situation som infor-
manterna befann sig i? Biståndsprojektet har fungerat som ett exempel på 
en vanlig slags verksamhet i dagens Europa, och har setts som en del av 
pågående samhällsomvandling. Det handlade om att det postsocialistiska 
Rumänien skulle förvandlas till en fungerande marknadsekonomi med ett 
demokratiskt styre, men det handlade också om att dagens Europa skulle 
förändras i och med att EU utvidgas och att tidigare till synes självklara 
värden – demokrati, mänskliga rättigheter och medborgarskap – visat sig 
instabila. Jag ville undersöka vad som ansågs som mänskligt och vad som 
föll utanför och blev omänskligt i dessa processer. 

Två övergripande utgångspunkter kom att prägla min tid i fält. Den 
första var talet om mänskligt och omänskligt i biståndsarbetets vardag som 
jag lade märke till under min första korta vistelse där. Varför stämplades 
Rumänien och rumänerna som omänskliga i meningen inhumana? Det 
verkade som att det fanns gradskillnader i mänsklighet – varför ansågs vissa 
människor ”inte riktigt mänskliga”? Den andra gällde de beskrivningar av 
de statliga rumänska barnhemmen som ”upptäcktes” efter socialismens fall 
som jag tog del av. Liksom de flesta kunde jag svårligen beskriva de rumän-
ska barnhemmen som jag sett reportage om på TV som något annat än 
”omänskliga”. Men varför, frågade jag mig, måste de rumänska barnhem-
men karakteriseras som omänskliga när de uppenbarligen var en produkt 
av mänskligt handlande?
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Barnhemsbarnen blir stora
På ett måndagsmöte diskuterades en av pojkarna, Teo. Han hade kommit till 
Hjälpas habiliteringscenter från ett statligt barnhem. Han var nu i femton-
årsåldern och bodde tillsammans med fem andra före detta barnhemsbarn i 
ett av Hjälpas gruppboenden, Regnbågen. Han gick i den kommunala skolan 
på orten. Han var inte fysiskt funktionshindrad och åsikterna gick isär vad 
gällde hans psykiska tillstånd. Klart var i alla fall att han för tillfället genom-
gick en kris. Han verkade deprimerad. Han hade uttryckt att han kände sig 
uttråkad på Regnbågen. Han hade religiösa grubblerier och hade funderat på 
möjligheten att gå i kloster. Han förde ständigt pengar på tal, med alla, alltid 
(det hade han gjort även med mig). Han ville tjäna sina egna pengar. Han 
ville kunna köpa saker – mobiltelefoner, cd-spelare och så vidare. Det fanns 
ett stort mått av orealism i hans föreställningar om vad som var möjligt och 
på vilket sätt. Det största problemet för honom var dock skolan. Han hängde 
inte med och skämdes inför de andra eleverna som retade honom. Mening-
arna gick isär: var han normalbegåvad eller inte? Borde han flyttas till en 
specialskola istället? Någon menade att man kunde tro att han var normal 
för att han ”pratade så fint”. Kanske var det en psykologisk blockering som 
gjorde att Teo glömde allt han skulle memorera? Kunde hans depression 
förklaras av att han helt saknade anhöriga? Till skillnad från de flesta andra 
barnen som Hjälpa hade tagit hand om, hade man inte hittat Teos föräldrar 
eller någon annan biologisk släkting. De fanns inte ens på pappret. Efter en 
stunds diskussion förkastades en idé om att Teo skulle kunna få åka till ett 
kloster och arbeta där på helgerna. Trots att det från början hade varit hans 
egen idé kände han sig nu ambivalent till den sedan han förstått att han inte 
skulle få betalt för att arbeta där. Clara varnade för att han skulle känna sig 
alltför isolerad där, och hon varnade för vad som skulle kunna hända – vem 
vet, självmord? Istället skulle han få följa med vaktmästarna på helgerna, och 
hjälpa dem med deras sysslor för att ha något att göra och för att knyta an 
till vuxna män. Gunilla bad Cornelia kontakta en psykologistuderande som 
nyligen hade besökt Hjälpas habiliteringscenter. Kanske skulle hon kunna 
hjälpa till med Teo och utreda hans problematik närmare. 

När Hjälpas barn upphörde att vara bara människor – så som de beskrevs 
som nyanlända till habiliteringscentret för över tio år sedan – och övergick 
till att bli aktiva medborgare, vilket biståndsarbetet syftade till och krävde, 
blev det svårare att hjälpa dem. De uppträdde inte alltid som man ville att 
de skulle uppträda. När de blev subjekt blev deras behov mer samman-
satta – något mer än mat, kläder, värme och kärlek. När de övergick till att 
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bli politiska människor måste de förtjäna hjälpen. Teos situation gjorde att 
risken för att han skulle misslyckas att förtjäna hjälpen var överhängande. Å 
ena sidan inte längre ett hjälplöst litet barn som kort och gott måste räddas 
undan döden, å andra sidan en individ som kanske aldrig skulle kunna leva 
upp till de krav som ställdes på en medborgare.

Att klara sig själv
En dag som jag tillbringade med Laura i hennes och Nicoletas lilla klass, 
talade vi om den autistiske pojken Victor och hans talang för att måla. 
Han älskade att måla med pensel och hans måleri var en kombination av 
abstrakt expressionism och koloristisk explosion. Laura och Nicoleta hade 
uppmärksammat hans gåva. De funderade på att skaffa en bok om måleri 
för att kunna lära Victor nya tekniker. Nicoleta hade sett en liten utställning 
med målningar av just barn med funktionshinder som hängde i den stora, 
flashiga shopping-gallerian här i staden. Hon funderade på Victors möjlig-
heter att medverka. 

Det var i samtalet om Victor som isen bröts mellan mig och Laura. Jag 
frågade om han skulle trivas bättre i en klass med andra, mer aktiva barn. 
”Nja, kanske, han borde lära sig att bli mer social – hur ska han annars klara 
sig i framtiden? Men frågan är om han skulle klara det. Han tycker det 
är jättejobbigt med folk omkring sig”, svarade Laura. ”Men kommer inte 
Hjälpa att ta hand om Victor i framtiden?” frågade jag, lite förvånad över 
att hon tog upp ”framtiden”. ”Jag hoppas det, men vem vet vad som händer 
när Hjälpa lämnar över den här verksamheten till den kommunala social-
tjänsten eller rumänska staten?” frågade Laura retoriskt. ”Då kan man inte 
garantera att barnen får det lika bra, att de får samma stöd och omhänder-
tagande. Rumänien är inte redo för det här, det finns inte tillräckligt med 
bra folk, inte tillräckligt med kunskap. Det beror på allt det dåliga som var 
under Ceausescu, att vi inte vet hur man ska ta hand om handikappade och 
sjuka, gamla, fattiga. Folk bryr sig inte”, menade Laura. 

Hon fortsatte med att berätta om en läkare som hade opererat tre av 
Hjälpas barn. De blev alla tre sämre efter operationen: ”Bianca blev mycket 
sjuk, höll på att dö. När jag gick med henne på återbesök till läkaren tog han 
henne såhär”, sa Laura och visade med gester att han tog Bianca i handle-
derna och höll upp henne. Laura hade blivit mycket förvånad och förtvivlat 
försökt få läkaren att förklara vad han menade. ”Och han sa att det var för 
att hon skulle lära sig gå! När alla ser att hon omöjligen kommer att lära sig 
gå, någonsin!” utropade Laura. Vi diskuterade vidare om läkare som vi hört 
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talas om och att många menade att läkarna i Rumänien inte bryr sig om 
barn med funktionshinder. 

Det fanns ett hot bakom Lauras och min diskussion, och det kan formu-
leras i frågorna: Vad händer när Hjälpa tar sin hand från verksamheterna? 
Vad händer med barnen? I samtalet med Laura framkom flera aspekter 
som jag har lyft fram i avhandlingen. Här syntes skolpersonalens ansträng-
ningar för att barnen skulle lära sig nya saker och utvecklas som personer. 
Victors måleri framstod som en konkret och välbehövlig talang. Senare 
ledde det till att han fick ställa ut i shopping-gallerian, något som stolt rap-
porterades hem till Hjälpas medlemsfaddrar för Rumänien. I Victors fall 
hade utvecklingen gått från självdestruktivitet och onåbarhet till lugn och 
kontaktbarhet. Men – skulle han kunna klara sig själv i framtiden? Osäkert. 
När vi resonerade om huruvida barnen skulle komma att klara sig själva i 
framtiden fanns en outtalad premiss med i bakgrunden som gjorde att våra 
diskussioner inte kom någon vart. Det var frågan om vad som egentligen 
menas med ”att klara sig själv”. För vem klarar sig egentligen helt själv? De 
barn som Hjälpa hade tagit sig an hade ingenting utanför Hjälpa. 

Laura hoppades innerligt på att Hjälpa skulle finnas kvar för dessa barn 
även i framtiden. Hon vågade inte lita på att den rumänska offentliga sek-
torn skulle kunna ansvara för dem på ett bra sätt, Rumänien var inte redo 
för det menade hon. Till skillnad från mig själv, som helt och fast fortfa-
rande litar på att Hjälpa – trots att deras verksamhet med tiden kommer att 
ledas i rumänsk regi av någon sort – kommer att fortsätta sitt engagemang 
i dessa barns liv, befarade alltså Laura att detta kunde leda till att barnen 
inte togs om hand ordentligt. Hon litade inte helt varken på den rumänska 
sidan eller på Hjälpa. Att barnen måste tas om hand även i framtiden var en 
självklarhet – flera av barnen skulle aldrig kunna lära sig gå ens, skulle inte 
bli ”normala” hur mycket man än ville. 

Hos Laura och flera andra av mina rumänska informanter fanns en 
ambivalens inför kravet på att Rumänien och rumänerna skulle ”klara sig 
själva” i framtiden. Hennes exempel med läkarkåren, med sin position som 
experter på ett område där osäkerheten är stor, får stå för hennes syn på den 
rumänska maktens tvivelaktiga ansikte. Ett samhälle där makten innehas 
och utövas av sådana typer kommer väl omöjligen att lära sig gå inom en 
överskådlig framtid ändå, tycktes Laura resonera. I takt med att barnen 
blev stora, växte också Rumänien upp. Och på samma sätt som visionerna 
om en obegränsad utveckling hos barnen fick tonas ner, framstod nu part-
nerskapsdiskursens betoning på jämlikhet mellan givare och mottagare inte 
bara som en möjlighet, utan även, förståeligt nog, som ett hot. 
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Som vi – mänsklighet och gemenskap
Liksom 1800-talets upptäckt av människan i brottslingen och andra 
avvikare ledde till att deras mänsklighet fanns i åtanke när de bestraffa-
des eller vårdades, hänvisades i det biståndsprojekt jag har studerat till de 
funktionshindrade barnens mänsklighet när det gällde att reformera det 
rumänska vård- och habiliteringssystemet. Den människa som åsyftades 
kan med Foucault kallas den moderna humanismens människa (Foucault 
1993/1974:88, 166). Men till stor del var det ett mer senmodernt människo-
ideal som fördes fram, med sin betoning på individens eget ansvar att välja 
liv (Bauman 1997/1992). Det socialistiska systemet med dess kollektivistiska 
människosyn och dess nationalism som ledde till systematisk utrensning 
av avvikare (Kligman 1998), fungerade som diskursens konstitutiva yttre 
i biståndsprojektets vardag. Med andra ord en alternativ – men här både 
otänkbar och hotfull – människosyn som samtidigt var förutsättningen för 
den hegemoniska diskursens existens (Mouffe 1995:326). 

Men där fanns också antagandet att ”rumänen i gemen” och rumänska 
myndigheter och myndighetspersoner fortfarande såg ner på funktions-
hindrade. Deras förmodade okunskap om funktionshindrades utvecklings-
möjligheter och, inte minst (därmed), deras människovärde, fungerade 
också som konstitutiv utsida i normaliseringen, integreringen, socialise-
ringen och i förlängningen alltså konstituerandet av mänsklighet som här 
skedde. Med andra ord, trots att diskursen om människan som en modern 
och självständig individ var hegemonisk, saknades inte hot mot det domi-
nerande synsättet. Den upptagenhet av det mänskliga kontra det omänsk-
liga som framstod som så centralt i biståndsarbetet kan tolkas som en del av 
en hegemonisk intervention som ägde rum i Rumänien efter socialismens 
fall, det vill säga en artikulation som skedde för att upprätthålla den hege-
moniska människosynen när det hade uppdagats att det fanns en konkurre-
rande människosyn. Som Judith Butler påpekat så innebär ett uttalande ett 
erkännande av existensen av det uttalade, men uttalandet görs just därför att 
det uttalade inte är taget för givet (Butler 2004:43). Interventionen skedde 
i ett läge när tomrummet efter samhällets kollaps var uppenbar, och pågår 
som synes fortfarande. Rumänien framstår fortfarande som ”under upp-
byggnad”. Även om krafter utanför Rumänien var och är drivande i det 
hegemoniska projekt där (re)konstituerandet av mänsklighet ingår som 
en del, är det viktigt att hålla i minnet att även för Rumänien och rumä-
nerna själva erbjöd och erbjuder detta hegemoniska projekt en lösning på 
strukturens kris (Laclau 1990:41–51). Liksom samhällsomvandlingen i Väst-
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europa sedan upplysningstiden har beskrivits i termer av kvantitet – mindre 
grymhet, mindre lidande, mera mildhet, mera respekt och mera mänsklig-
het – ska nu Rumänien bli mindre grymt och mer mänskligt (jfr Foucault 
1993/1974:24). 

Det var dock inte enbart det rumänska samhället som skakades i sina 
grundvalar när dess socialistiska totalitära regim föll. Att det är viktigt för 
EU och USA att de forna diktaturerna i östra Europa anpassar sig efter 
ett marknadsekonomiskt demokratiskt system är kanske inte så anmärk-
ningsvärt. Men i mitt material framgår som synes att även frågan om vad 
en människa är och bör vara är under omförhandling även i väst. Den 
behandling som barnhemsbarnen hade utsatts för fick omvärlden att fråga 
sig var gränsen egentligen går mellan mänskligt och omänskligt här och nu 
(jfr Newton 2003/2002). När de rumänska barnhemmen upptäcktes var en 
fråga som kom upp: ”Hur kunde detta ske, i Europa, idag?” Denna fråga 
kan tolkas som att den pekar ut Rumänien som underutvecklat, och därmed 
exkluderat från Europa med dess till synes självklara kopplingar till moder-
nitet, utveckling och civilisation. Frågan placerar på sätt och vis Rumänien 
i gruppen resten i diskursen om väst och resten och gör rumänerna till 
”de andra” i förhållande till det hegemoniska väst (Hall 2000/1996). Men 
Rumänien har genom sitt läge i omedelbar närhet till ett symboliskt laddat 
Balkan en tvetydig ställning, som bäst kan sammanfattas med att landet i 
likhet med andra länder i samma region, tillhör Europas ”internal other” 
(Fleming 2000:9). Bilden av Balkan präglas av en samtidig närhet och dis-
tans, både geografisk och kulturell, av att vara ”the outsider within” (Fleming 
2000:2). Litteraturteoretikern Edward Said har skrivit om västerlänningens 
”intima främlingsskap” inför Orienten, som gör att hon gång på gång söker 
sig till dess innersta väsen för att definiera sig själv, för att därigenom finna 
sig själv (Said 2002/1978:376). Västs – och i mitt fall en svensk biståndsor-
ganisations – förhållande till Rumänien låter sig beskrivas i termer av just 
ett intimt främlingsskap. Rumänien inkluderades och exkluderades ur det 
”europeiska” eller det ”västliga”. Landet fungerade som ett kontrasterande 
andra som genom sin olikhet bekräftade den egna identiteten. Bekräftan-
det av den egna identiteten verkade också handla om att inför en osäker 
framtid, i en tid av stora förändringar, slå fast en västerländsk hegemonisk 
modernitet. Och i denna framtid ingick också Rumänien som en del, och 
eftersom Rumänien var en del av oss i framtiden så var landet redan nu 
oundvikligen på sätt och vis en del av oss, av Europa, av väst – det vill säga 
av det goda samhället. Vi är de och de är vi. 

Sammanfattningsvis såg jag två parallella processer i konstituerandet av 
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mänsklighet i biståndsarbetets vardag – en exkluderande och en inklude-
rande. Som jag har visat utdefinierades ofta det rumänska ur det mänskliga, 
vilket i sin tur konstituerade det icke-rumänska – i det här fallet det väster-
ländska representerat av det svenska – som mänskligt. Som Judith Butler 
har påpekat är det ett misstag att tro att det mänskliga kan definieras på ett 
enda sätt och följaktligen utdefiniera allt som inte passar in i denna defini-
tion som omänskligt. Det leder till att de mänskliga rättigheterna reserveras 
för enbart en del av mänskligheten, istället för att fler grupper och individer 
får tillgång till dem (Butler 2004:90, jfr äv. Laclau 1996). Samtidigt bidrog 
biståndsarbetet till att överbrygga skillnader mellan det rumänska och det 
svenska, mellan väst och resten. På så sätt verkade biståndet också inklude-
rande – rumänerna och Rumänien var egentligen som vi, menade man, och 
därför var det möjligt och viktigt att verka i landet. 

Existensen av detta biståndsprojekt, det habiliteringscenter Hjälpa hade 
byggt upp och alla dess delprojekt, kan ses både som förutsättningar för, och 
konsekvenser av, den hegemoniska diskurs om mänsklighet som naturali-
serades i biståndets vardag. Men också alla de aktiviteter som barnen och 
klienterna engagerades i. Alltifrån de övningar jag har beskrivit till utflyk-
ter, dagliga hygieniska rutiner, måltider och parkstädning var praktiker som 
genererades ur föreställningar om mänsklighet, samtidigt som de åter- och 
omformulerade vad mänsklighet är. Svaret på den måhända något naivt 
ställda frågan varför det var viktigt att arbeta med dessa barn, fattiga, gamla 
och sjuka var: för att de är människor – som vi. Det förutsatte visserligen 
ett särskiljande mellan dem och oss, men samtidigt erkändes de därigenom 
som jämförbara med oss – vilket indikerade att vi och de har en gemensam 
grund (Butler 2004:72). Det påminner om när Judith Butler skriver: ”Jag har 
inte ens för avsikt att hävda någon gemensam definition av det mänskliga, 
men att tala i dess ’namn’ är redan (och kanske enbart) att utforska dess 
möjlighet.” (Butler 2004:31)�00 Detta ”som vi” universaliserade det mänsk-
liga och därigenom fungerade förmänskligandet – av barnen, klienterna, 
personalen och rumänerna/Rumänien i stort – som ett överbryggande av 
skillnader och ett upphöjande av det gemensamma, ett rum där alla faktiskt 
skulle kunna tänkas vara lika mycket värda. 

�00	”I do not even mean to presume upon a common notion of the human, although 
to speak in its ‘name’ is already (and perhaps only) to fathom its possibility.” (Butler 
2004:31)
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Sammanfattning

1. Inledning
Den här avhandlingen bygger främst på observationer och intervjuer med 
rumänsk och svensk personal i ett svenskorganiserat biståndsprojekt i 
Rumänien. Biståndsprojektet i sig självt var inte huvudfokus för min under-
sökning. Syftet har istället varit att studera hur ”mänskligt” och ”omänskligt” 
skapades i den kontext som projektet utgjorde och att koppla relationerna 
i biståndsarbetets vardag till samhälleliga förändringsprocesser i dagens 
Europa. Skapandet av det mänskliga och dess motsats det omänskliga 
gällde tre nivåer. 1. Barnen, de sjuka pensionärerna och de fattiga familjerna 
som var biståndsprojektets ”klienter” skulle förmänskligas. 2. De rumäner 
som var anställda av den svenska organisationen, Hjälpa, skulle förmänskli-
gas genom sitt arbete och genom att lära sig svenska/västerländska synsätt 
på människan. 3. Hela det rumänska samhället och alla rumäner skulle för-
mänskligas. 

Jag sätter in projektet i en postkolonial kontext, vilket innebär att jag 1. 
betonar att samhällsomvandligen i Rumänien bör ses som en transnationell 
och transkulturell process och 2. uppmärksammar att Rumänien och det 
rumänska konstitueras som det östliga och orientaliska ”Andra” i relation 
till Sverige och det svenska och till Västeuropa. Internationella NGOs har 
en stor roll i Rumäniens övergång från socialistisk planekonomi till mark-
nadsekonomi och demokrati av västerländskt snitt. Jag ser den organisation 
som jag har studerat som ett exempel på hur NGOs arbetar i dagens Rumä-
nien och som en del i den pågående samhällsförändringen där begrepp som 
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demokrati, mänskliga rättigheter och medborgarskap produceras och repro-
duceras i det postsocialistiska Europa. Trots att EU-finansierade reformer 
kan ses som en ”intervention i fredens, rättigheternas, det civila samhällets 
och ekonomiska utvecklingens namn” (Herzfeld 2002:ix), är jag noga med 
att också betona mina rumänska informanters aktiva del i skapandet av 
relationerna på mitt fält. 

Min insamling av material pågick i ungefär ett års tid. Inom ramen för 
denna tidsperiod tillbringade jag totalt fem månader i Rumänien, varav 
drygt fyra månader var koncentrerade till fältstudier i biståndsprojektet. 
Fältstudierna bestod av observation och intervjuer. De huvudsakliga infor-
manterna var Hjälpas lokalt anställda i Rumänien, framför allt de som arbe-
tade i som barnskötare, lärare, lärarassistenter och socialsekreterare – sam-
manlagt ett tjugotal personer. Även den svenska platschefen i Rumänien 
och hennes svenska chef, stationerad på huvudkontoret i Sverige men ofta 
på besök i projektet, var viktiga informanter. Till dessa informanter tillkom 
till exempel Hjälpas rumänska vaktmästare, personer på rumänska Rädda 
Barnen, och UNICEF i Rumänien. I Sverige bestod min materialinsamling 
av en genomgång av material på Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm, 
observation och intervjuer. 

Studien kan kallas dekonstruktivistisk i Michel Foucaults och Ernesto 
Laclaus och Chantal Mouffes efterföljd eftersom ambitionen har varit att 
att visa det i vid mening politiska, och därmed föränderliga, i några så kall-
lade universella värden. De teoretiska utgångspunkterna kan beskrivas som 
poststrukturalistiska. Centralt däri är en syn på subjektet som decentrerat 
(Sawicki 1991:22) och en syn på diskurs som inte gör någon distinktion 
mellan diskursiva eller icke-diskursiva praktiker (Sarup 1993/1988, Lacalu 
& Mouffe 2001/1985). Viktigt är också en syn på hegemoni som ”orga-
niseringen av samtycke” (Barett 1998/1991:54), samt en syn på makt som 
något som utövas, är produktivt och alltid genererande motmakt (Foucault 
2002/1976a:102–107). 

2. Upptäckten av barnhemmen
Kapitel två utgör ett bakgrundskapitel med avstamp i ett reportage som 
visades i Sveriges Televisions nyhetsmagasin 8 Dagar hösten 1990. Repor-
taget var gjort av den amerikanska TV-kanalen ABC och sändes över hela 
världen och visade upp de rumänska barnhemmen för omvärlden. Den van-
vård som plötsligt blev synlig upprörde och i Sverige ledde reportaget till 
intensifierade hjälpinsatser både i privat och statlig regi. 
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Här slogs det fast att dessa barnhem var ett ”omänskligt” fenomen. 
Barnen hade genom den vanvård de utsatts för reducerats till något icke-
mänskligt – exempelvis ”djur”. Samtidigt var det just barnens mänsklig-
het som åberopades när man argumenterade för deras sak. Barnhemmen 
beskrevs som ”medeltida” och fenomenet förlades på så vis tidsligt utanför 
det moderna Västeuropa. Men det gick inte att komma ifrån att det här 
hade skett i ”Europa idag”. En fråga som man försökte besvara i det efter-
följande studiosamtalet i 8 Dagar var hur dessa institutioner hade kunnat 
förekomma, varför inte den rumänska befolkningen hade protesterat. Den 
”rumänska mentaliteten” pekades ut som en orsak, vilken i sin tur sades ha 
kommit sig av det socialistiska systemet. Rumänerna i stort utpekades som 
passiva, ansvarslösa och likgiltiga, och det är en bild som stämmer över-
ens med hur folk som levt under diktatur brukar karakteriseras. Samtidigt 
frammanades bilden av ett folk som egentligen var som vi, men som i och 
med kommunismen stannat i utvecklingen. 

I reportaget, liksom i det efterföljande studiosamtalet, förmedlades 
också bilden att det inte bara var barnhemsbarnen som hade avhumani-
serats i detta system, utan även personalen på institutionerna. Det skulle 
således inte räcka med att ta hand om barnen och på så sätt återföra dem 
till det mänskligas domän, utan även deras vårdare och egentligen hela den 
rumänska befolkningen måste förmänskligas. Det återkom i mitt material 
när jag sedan gjorde fältstudier i biståndets vardag; det var inte bara barnen 
och klienterna som skulle förändras i det mänskligas riktning utan även 
den lokalt anställda personalen. Här synliggjordes även en utgångspunkt 
för biståndsarbetet. Det gällde inte bara att ta hand om barn som farit illa, 
fattiga, gamla och sjuka. Ett gott biståndsarbete måste också verka för att 
öka kunskapen hos mottagarna, och för att förändra rådande system. På 
så vis gjordes hela Rumänien och alla rumäner till presumtiva mottagare 
av bistånd. Dels framstod biståndet som ett civilisatoriskt uppdrag (jfr 
Azar 2001, Baaz 2002, Eriksson et al. 1999). Dels aktualiserades här den 
så kallade partnerskapsdiskursen som är den hegemoniska diskursen inom 
bistånd idag, både nationellt och internationellt (jfr Baaz 2002, Dahl 2001). 
Överhuvudtaget visade sig flera av de synsätt som fördes fram i reportaget 
från ABC och i det efterföljande studiosamtalet återkomma i mina fältan-
teckningar och intervjuer. 
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3. Barnen
Kapitel tre tar sin utgångspunkt i det praktiska arbetet med barnen i bistån-
dets vardag. Till stor del är det arbetet i specialklasserna som beskrivs och 
analyseras. Jag försöker belysa hur barnen både skulle normaliseras, sociali-
seras och individualiseras och att synliggörandet var centralt i detta arbete. I 
förlängningen innebar normaliseringen, socialiseringen, individualiseringen 
och synliggörandet av barnen också ett förmänskligande av dem, eftersom 
arbetet hela tiden skedde i kontrast till hur barn med funktionshinder hade 
vanvårdats och marginaliserats under den socialistiska epoken. Genom sina 
praktiker iscensatte biståndsprojektet den moderna humanismens männi-
skosyn. Barnen gavs en plats i historien och blev som alla vi andra en del av 
ett modernt utvecklingsprojekt.

Rutinerna i arbetet med barnen, de dagligen återkommande övningarna 
i att klä sig, äta, tvätta sig och så vidare skapade ordning mitt i det kaos 
som barnen ofta skapade. Ibland liknade arbetet med barnen en slags imi-
tation av normalt liv (jfr Foucault 2002/1961): imitiation därför att det var 
högst osäkert om alla barn skulle lära sig det som övningarna syftade till. 
Personalen upplevde en konflikt mellan å ena sidan en tanke om alla barns 
rätt till skolgång och å andra sidan svårigheterna i arbetet som äventyrade 
övertygelsen om det goda i just dessa barns skolgång. 

Det rådde en slags förvirring om huruvida barnen var normala, onor-
mala men kunde bli normala eller onormala men ändå lika mycket värda.  
Denna ”förvirring” visade på en oförmåga att hantera olikhet när ideal om 
likhet dominerade (jfr Runfors 2003). På samma gång som likhetsidealet 
främjade en syn på barnen med funktionshinder som lika mycket värda  
oss, skapade den dessa barn som annorlunda. Bakom handikappet antogs 
det äkta barnet – med sin sanna personlighet – finnas. Den norm för 
mänsklighet som kom fram i arbetet med barnen var den om den själv-
ständiga individen, med rättigheter såväl som skyldigheter. Här framkom 
en modern medborgarskapstanke, som i sin tur förutsatte en syn på sub-
jektet som inbegrep en inre, hel och fast personlighet. Denna subjektssyn 
kan sägas vara typiskt modern. För att ses som riktigt mänsklig krävdes  
att man så långt det var möjligt liknade idealet om den moderna med-
borgaren. Genom att observera nya förmågor hos barnen gav personalen 
mening åt sitt arbete. De tolkade och försökte förstå barnen bakom handi-
kappet och här var barnens personligheter ett vanligt samtalsämne. Genom 
att få kunskaper skulle barnen förmänskligas. Barnen sågs som innehavare 
av en autentisk och inneboende utveckling som kunde främjas genom  
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arbetet med dem (jfr Runfors 2003, Hörnfeldt 2005). 
Ett övergripande syfte med biståndsprojektet var att synliggöra männi-

skor med funktionshinder. Synliggörandet kopplades ihop med det humana 
samhället och förmänskligandet av barnen. I detta sammanhang kopplar 
jag synliggörandet till förändringsinriktade verksamheter överhuvudtaget. 
Att synliggöra det förut förbisedda och därmed visa på alternativa värde-
ringar är en vanlig politisk strategi. Erfarenheten lyfts ofta fram som bevis 
för äktheten hos det alternativa, och förmedlas ofta genom just seendet. 
Därför blir synliggörandet i sig viktigt (jfr Scott 1992). 

Genom att synliggöra funktionshindrade ville man förändra den ”rumän-
ska mentaliteten”. Det sågs som en förutsättning för Rumäniens övergång 
från det socialistiska till det marknadsekonomiska, eller om man så föredrar 
från det totalitära till det demokratiska. Men här fanns också tanken om 
en övergång från det traditionella till det moderna. I detta sammanhang 
positionerades Rumänien och rumänerna – både av mina rumänska och 
svenska informanter – oftas som förmoderna, avstannade i utvecklingen 
på grund av femtio års socialism. Här upprättades ett samförstånd mellan 
biståndets parter i skapandet av Rumänien som underutvecklat. Jag försö-
ker i detta sammanhang relativisera synliggörandet som ett mått på utveck-
ling och framsteg genom att jämföra diskussioner om funktionshindrades 
synliggörande i Rumänien och Sverige. Hur man synliggjorde och hur man 
såg hade betydelse, det fanns ”rätt” och ”fel” sätt att ses, synliggöra, synas 
och bli sedd. Jag försöker också visa hur Rumäniens samhällsbygge under 
socialismen lika gärna kan ses som supermodernt (Arnason 2000, Bauman 
1997/1992), och att det var först några år in på 1990-talet som området kring 
Balkan började utmålas som ociviliserat och omodernt (jfr Hammond 
2004, Haynes 2004). 

4. Personalen
I kapitel fyra står den lokalt anställda personalen i fokus. I denna grupp 
fann jag mina huvudinformanter, och det var alltifrån barnsköterskor till 
läkare. De anammade i mångt och mycket en identitet som kan benämnas 
”rumän som arbetar för en västlig NGO”. Som sådan antogs man ha fått 
en ny människosyn som stod i kontrast till den allmänna rumänska män-
niskosynen. Rumänen i gemen antogs se på funktionshindrade som om 
de vore ”freaks”. När man genom en anställning på Hjälpa gick över till 
”andra sidan” och hävdade de funktionshindrades mänsklighet, blev man 
själv något av ett freak. Mina informanter visade upp barnen och sig själva 
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för omvärlden och ibland liknade detta uppvisande en teater, eller som en 
informant beskrev det: ett cirkusfölje. Genom detta uppvisande kunde mina 
informanter själva bestämma reglerna för en stund. Det fungerade subjekti-
verande för både personalen och barnen. Barnen blev subjekt – människor 
– genom att de visades upp och stöttades av personalen. Personalen kände 
sig genom uppvisningen sanna främst i förhållande till sig själva, och fria 
både i förhållande till Hjälpas förhållningsorder och till det förmodat fient-
liga rumänska samhället. 

Denna bild av att man som lokalt anställd i Hjälpa hade ”blivit en annan 
person” förstärktes av hur Hjälpa hade gått till väga vid anställningen och 
utbildningen av personalen. Vid anställningsintervjuerna försökte Hjälpas 
representant att lista ut de sökandes ”rätta jag”. Exempelvis fick de sökande 
titta på bilder av funktionshindrade barn och man försökte tolka deras 
reaktioner. Här antogs att rumänerna på grund av den socialistiska dik-
taturen hade vant sig vid att sätta upp en falsk fasad och inte säga vad de 
egentligen tyckte och tänkte. Ett viktigt kriterium var att de som anställdes 
aldrig tidigare skulle ha arbetat med funktionshindrade, efterom sådana 
personer antogs vara förstörda av miljön på de statliga barnhemmen under 
socialisttiden. Det var viktigt att de anställda skulle vara formbara. På så vis 
låg tanken om att personalen borde förändras implicit i hela projektet. De 
21 personer som till sist anställdes fick gå igenom en ett år lång utbildning 
till barnsköterska, där just människosynen var en av de viktigaste punk-
terna. Samtidigt var en huvudpoäng i utbildningen att lära eleverna (i det 
här fallet rumänerna) att arbeta i grupp, arbeta effektivt, tänka själva, tänka 
kritiskt, vara vetgiriga och ett respektfullt bemötande. Allt detta fungerade 
även som exempel på egenskaper och förmågor som personalen i egenskap 
av rumäner ansågs sakna. Utbildningen av personalen syftade således lika 
mycket till att ändra personalen som att barnen i förlängningen skulle få 
bästa tänkbara omsorg. I mångt och mycket materialiserade utbildningen 
diskursen om väst och resten. Denna diskurs tillhandahöll överlag negativa 
stereotyper om rumänerna och överlag positiva om svenskarna. Den gav 
också personer från väst det självklara tolkningsföreträdet och naturlig-
gjorde kunskapsöverföring som en central del av biståndet (jfr Baaz 2002, 
Crewe & Harrison 2000/1998, Hall 2000/1996). Det fanns dock fickor av 
konkurrerande bilder, som när den rumänska gästfriheten lyftes fram som 
det mänskliga eller när den egna verksamheten benämndes som hjärntvätt. 
Det visade att den i och för sig hegemoniska diskursen om väst och resten 
inte var helt tillsluten. 

Personalen själv uttryckte gärna att de hade förändrats som personer 
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sedan de börjat arbeta på Hjälpa. Denna förändring kändes oftast frigö-
rande, och här hade det förmodligen betydelse att största delen av persona-
len var kvinnor. Den ”rumänska kvinnan” konstituerades som underordnad 
mannen och i behov av frigörelse – gärna med hjälp av svenska biståndsar-
betande kvinnor. Flera av mina kvinnliga informanter anslöt sig också till 
denna vilja till frigörelse. Den ”rumänska mannen” däremot konstituerades 
som bakåtsträvande, illa uppfostrad sexism och den uttalade eller outtalade 
motpolen här var den svenska mannen. Återigen skedde identifikationer 
genom en etnocentrisk universalism. Den rumänska kvinnan motsvarades 
av bilden av den ”genomsnittliga tredje världen-kvinnan”, medan de svenska 
kvinnorna antogs vara sekulariserade, frigjorda och med kontroll över sina 
liv (Mohanty 1999). 

I enlighet med den postkoloniala teoretikern Gayatri Chakravorty 
Spivak (Spivak 2002/1988) analyserar jag olika situationer där de rumänska 
kvinnorna sökte praktisera den medborgerlighet som krävdes av dem för att 
de skulle kunna ses som riktigt mänskliga. Om definitionen av att tala är att 
tala och höras minskade deras chanser att göra sin röst hörd avsevärt, trots 
de svenska parternas ansträngningar att lämna plats (Spivak 2002/1988). Jag 
visar att förutsättningen för att tala var beroende av inte bara de svenska 
parternas välvilja att lyssna utan också deras ambition att ifrågasätta sin 
egen priviligierade position. Det var oftast ur denna sistnämnda aspekt som 
det brast. Ett sätt att bli lyssnad på var att ta avstånd från sin egen grupp 
(rumänerna) och närma sig den dominerande gruppen (svenskarna), men 
inte ens det innebar en garanti för att man hamnade rätt. Man blev, med 
Homi K Bhabhas ord ”nästan lik men inte riktigt” (Bhabha 1994:86 ff ). 
En tredje aspekt jag försöker visa på är att när den rumänska personalen 
försökte utöva motstånd och genomföra förändringar på arbetsplatsen inte-
grerades deras mothegemonier oftast i hegemonins (Hjälpas) egen världs-
bild. Jag försöker nyansera bilden från båda hållen och lyfter fram både de 
förändringar som genomfördes och de förändringar som inte genomför-
des. En anledning till svårigheten för personalen att agera kollektivt för 
exempelvis högre löner kan vara att de mänskliga rättigheterna – som var 
de principer man hade att tillgå i sin argumentation – är individualistiska 
(Gledhill 2003). De fokuserar individens rättigheter snarare än kollektiva 
avtal, konsensus snarare än konflikt, universella värden snarare än politisk 
handling. De låga lönerna, en fråga som personalen ofta tog upp på möten 
eftersom den var så låg att det tidvis var svårt för personalen att överleva 
på den, gjorde att svenskarna kom i konflikt med sina egna ideal om alla 
människors lika värde. Ibland gjorde anställningen på Hjälpa en snarare till 
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mottagare av bistånd än yrkesmänniska eftersom lönen framstod som ett 
bidrag i utbyte mot gentjänster. Samtidigt hade personalen förståelse för 
Hjälpas svårigheter att betala mera. Den stora skillnaden mellan de svenska 
och de rumänska anställdas löner var dessutom ett ämne omgärdat av tyst-
nad. Denna tystnad tolkar jag med Michel Foucault som en strukturerande 
tystnad, som i allra högsta grad bestämmande för relationerna och identifi-
kationerna på mitt fält (Foucault 2002/1976a). 

5. Rumäner – och andra rumäner 
I kapitel fem uppmärksammar jag att det skillnadsskapande som skedde 
i biståndets vardag inte enbart rörde sig om ett skapande av rumänskhet 
kontra svenskhet eller öst kontra väst. En viktig aspekt var de skillnader 
som upprättades mellan rumäner som arbetade för Hjälpa (eller någon 
annan västerländsk NGO) och andra rumäner. Men även inom ramen för 
Hjälpas projekt skedde ett sådant skillnadsskapande när konflikter tolkades 
och levdes ut. Vem hade omfamnat de nya idealen, den nya människosynen 
– och vem hade inte haft förmågan att tillgodogöra sig densamma? var en 
fråga som kom ofta upp. 

Rumäner anställda av de lokala myndigheterna som ingick i samver-
kansprojekt med Hjälpa fick ofta stå för det ”rumänska” i form av ineffekti-
vitet, inhumana arbetsmetoder och brist på kunskap. Men det rådde också 
en i vissa delar omvänd maktrelation mellan Hjälpa och deras samarbets-
partners. Hjälpa hade minst lika mycket att vinna på ett samarbete i form av 
högre status i relation till andra liknande organisationer. Därför fick Hjälpa 
finna sig i att anpassa sig efter de lokala samarbetsparternas metoder ibland. 
Det förde med sig att misslyckanden i arbetet kunde skyllas på de rumänska 
samarbetsparternas ”mentalitet”. Andra rumäner fungerade som konstitutiv 
utsida för den egna identiteten för mina rumänska informanter som arbe-
tade för Hjälpa. Exempelvis beklagade sig skolpersonalen över hur ”stängd” 
den rumänska skolan var gentemot barn med funktionshinder. Men själva 
existensen av Hjälpas specialklasser i den rumänska skolan visade att den 
”rumänska” synen på funktionshindrade inte var så cementerad som man 
ville göra gällande. Jag försöker visa att istället för att tolka rumänska sam-
arbetspartners öppenhet gentemot barnen som en ”falsk attityd” skulle den 
kunna ses som en förskjutning av vad som var möjligt och inte. 

När det rumänska gjordes till orsaken till de problem som uppstod i 
biståndsarbetet kan det analyseras i termer av en vardaglig praktik av euro-
centrisk ”historicism”. Det rumänska gjordes till ett land som i enlighet med 
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transitionsparadigmets logik inte ännu var redo för den utveckling som det 
svenska biståndet förde med sig (Chakrabarty 2000). Dessutom skedde här 
en koppling mellan mänskliga rättigheter och humanitet. Jag tolkar det 
som att rumänerna – som beroende på situation fick representeras av Hjäl-
pas lokalt anställda, rumänska samarbetspartners eller rumänerna i stort 
– inte ansågs vara redo för att utöva medborgerlighet. Att praktisera sina 
rättigheter genom att tänka kritiskt, diskutera, ha visioner om förändring 
var en förutsättning för att kunna ses som riktigt mänsklig. 

Talet om de mänskliga rättigheterna tedde sig inte sällan som program-
matiskt och tomt i biståndsarbetets vardag. De fungerade som ett slagord 
som problem kunde organiseras kring och utifrån (jfr Butler 2004:72). Men 
de användes också i vardagliga konflikter om praktiska problem som upp-
stod i arbetet. Hur de mänskliga rättigheterna uttrycks och konstitueras i 
olika kontexter beror på maktrelationer i den givna situationen, samtidigt 
som talet om dem alltid är verksamma som en – ibland förändrande – kraft 
(Wilson 1997). Genom sitt undervisande sätt gentemot sina anställda satte 
sig de svenska cheferna ofta i en position där de utan nyanser reproducerade 
en för givet tagen ”Sanning”. Framförandet av de mänskliga rättigheterna 
var så förutbestämt att det förstörde alla möjligheter till en diskussion om 
vad den skulle betyda i praktiken (Hastrup 2003). Detta upprepande av 
självklarheter fungerade snarast tystande, istället för befriande – och detta 
trots att anammandet av de mänskliga rättigheterna sades vara vägen till 
samhällsförändring (jfr Dhawan 2005). Istället bekräftade detta tal rådande 
ordning där svenskarna uppfattades som självklara kunskapssubjekt och 
auktoriteter, och rumänerna fick rollen som passiva mottagare av hjälp. 

Men det fanns tillfällen när denna ”språkets kris” (Dhawan 2005) löstes 
upp. Andra diskursiva ordningar kunde ställa till oreda, trots att de kunde 
framstå som bekräftande bilder av rumänerna som de andra, både som invå-
nare i en före detta socialistdiktatur, som ”orientaler” eller människor på ett 
förmodat förmodernt Balkan. De kunde åstadkomma ett engagemang hos 
sina motparter genom att vägra spela sin roll som okunnig. Genom att inte 
rakt av acceptera det tomma talet om de mänskliga rättigheterna – vilket 
inte innebar att man inte hade förstått, eller inte sympatiserade med, dem 
som ideal betraktat – kunde man få liv i en stillastående diskussion om till 
synes olösliga konflikter i bisåndets vardag. 

I sin egenskap av ansökarland till EU utsattes Rumänien för påtryck-
ningar gällande de mänskliga rättigheterna i samband med att reformer i 
barnhemssystemet och gällande romers rättigheter skulle genomföras. Det 
kan ha stor betydelse att en svag stat såsom Rumänien genom FN och 
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humanitära organisationer såsom Hjälpa ”tvingas” att genomföra reformer 
i denna riktning. Samtidigt finns det en risk för en onyanserad bild av lan-
dets problem, vilket i sin tur kan skapa legitimitetsproblem för internatio-
nella humanitära interventioner (Wilson 2003). Jag försöker visa att i fallet 
med det biståndsprojekt som jag studerade var de mänskliga rättigheterna 
en del i skapandet av mänsklighet. Den människa som konstituerades var 
medborgaren, med rättigheter såväl som skyldigheter. Underförstått fanns 
som alltid bilden av rumänerna som underutvecklade, inte riktigt redo att 
inse att rättigheter också innebar skyldigheter – inte riktigt mogna att utöva 
medborgerlighet och därför inte riktigt mänskliga. 

6. Villkorad hjälp
Det sista empiriska kapitlet kombinerar en analys av biståndet som ett 
gåvoutbyte utifrån Mauss klassiska essä Gåvan (Mauss 1997), med ana-
lysmodeller om värdiga respektive ovärdiga klienter i socialt arbete (Gun-
narsson 1993, Midré 2001, Wallentin 1999/1988). I de flesta situationer var 
det Hjälpa som hade makten att definiera vad som skulle klassas som en 
gåva och vad som istället karakteriserades som muta. Men det var också 
så att den som mottog bistånd från Hjälpa förväntades komma med en 
motprestation. Det kunde bestå i att man utförde ett arbete, eller hjälpte 
någon annan i nöd. För att räknas som en värdig mottagare av hjälp skulle 
man antingen vara helt hjälplös – till exempel sjuk – och oförmögen att 
arbeta eller på grund av omständigheter vara förhindrad att försörja sig 
själv. Jag försöker visa att det inte alltid var så att Hjälpas representanter 
hade kontrollen över hur (presumtiva) klienter betedde sig. Genom att mer 
eller mindre medvetet undvika att uppfylla Hjälpas krav på klientskapet 
kunde en hjälpbehövande sätta sig över den underordning som positionen 
som mottagare av hjälp innebar. Jag försöker också visa att det inte alltid 
var så att rumänerna vann på det gåvosystem som beskrevs som mutor. 
Ibland var det Hjälpa som fick stå ut med att en gåva inte togs emot utan 
utdefinierades som muta. 

Jag lyfter fram två paradoxer i mitt material när det gällde hur en värdig 
mottagare av hjälp framställdes. Den första gällde att den ideala klienten 
kunde karakteriseras både som en aktiv, självständig individ och som en 
hjälplös alltigenom behövande människa. Den andra spänningen gällde 
att biståndet å ena sidan motiverades genom åberopandet av alla män-
niskors rätt till ett värdigt liv, och å andra sidan att mottagarna av hjälp 
delades upp i kategorier som grovt sett kan kallas värdiga respektive ovär-
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diga klienter. Det motsvarade den gradskillnad av mänsklighet som tycktes 
finnas inbyggd i synen på mänsklighet på mitt fält. Riktigt mänsklig blev 
man först om man också utövade medborgerlighet, det vill säga: insåg och 
kunde ta vara på sina rättigheter, men också tog ansvar för sina skyldighe-
ter. Samtidigt låg den bara mänskligheten till grund för – och var alltså en 
förutsättning för – den politiska mänskligheten – medborgerligheten. För 
att illustrera denna dubbelhet, eller nivåskillnad, introducerar jag slutligen 
den italienske filosofen Giorgio Agambens figur inneslutande uteslutning 
(Agamben 1998/1995). Min studie visar både empiriskt och analytiskt att 
konstituerandet av mänsklighet också innebar risken för att vissa subjekt 
uteslöts från det mänskliga. Eller bättre uttryckt: skapandet av mänsklig-
het innebar samtidigt ett skapande av omänsklighet. Å ena sidan skulle 
rumänerna förmänskligas. Å andra sidan utdefinierades de (därmed) som 
omänskliga – eller hellre – som inte riktigt mänskliga. Denna dubbla rörelse 
är också paradoxal i hur den materialiseras och framträder – på en gång så 
konturlös och tydlig. 
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Summary

Introduction
This dissertation is an analysis of observations among, and interviews with, 
Romanian and Swedish employees at a Swedish development aid project in 
Romania. The content of the development aid project in itself was never the 
main focus of the study. Instead, the aim has been to study the categories of 
“humanity”: how the notions of the ‘human(e)’ and the ‘inhuman(e)’ were 
created in the context of the project. The construction of the ‘human(e)’ and 
its opposite, the ‘inhuman(e)’, could be found on three levels. These cate-
gories were used in reference to: (1) the children, the sick elderly and the 
poor families that were the clients of the aid project and were expected to 
be “humanized” in he course of project implementation; (2) the Romanians 
who were employed by the Swedish organization  ”Hjälpa”�0� and who were 
to be “humanized” through their work and through learning Swedish/Wes-
tern views on what the human being is; and (3) by implication, the whole of 
the Romanian society and all the Romanians who were also to be “humani-
zed” through the intervention of the Western organization. 

Further, the aim of the thesis has been to connect the relations in eve-
ryday life as it develops in an aid project to the social and societal proc-
esses of change in today’s Europe. The study of the aid project in question 
is performed in a postcolonial perspective, which means an emphasis on 
the hypotheses that (1) the current social changes in Romania should be 

�0�  “Hjälpa” is a pseudonym. Thus, both the organization I studied and all the individual 
informants will remain anonymous in the dissertation.



202

seen as a transnational and transcultural process, and (2) Romania and the 
Romanians are constituted by the European counterparts as the Eastern 
and Oriental ‘Other’ in relation to Sweden and to Western Europe. Inter-
national NGOs are playing an important role in Romania’s transition from 
a socialist planned economy to a market economy and democracy in the 
Western sense. I see the organization that I have studied as an example of 
how NGOs are working in today’s Romania, its activity being part of the 
ongoing overall social change in which concepts such as democracy, human 
rights, and citizenship are produced and reproduced for the new clients in 
post socialist Europe. However, despite the fact that reforms financed by the 
European Union are seen to be necessary as ‘an intervention in the name of 
peace, rights, civil society and economic development’ (Herzfeld 2002:ix), I 
also find it extremely important to stress my Romanian informants’ active 
participation in the relations that constituted my field of research. 

I spent about a year collecting material for my study. During this time, 
I spent the total of five months in Romania, of which four months were 
dedicated to field studies in the development aid project that was chosen 
to be the object of research. The field work included observation and inter-
views. My informants were mainly members of the locally employed staff, 
primarily those who worked as child nurses, teachers and teacher assistants, 
altogether about 20 persons. Besides, a Swedish person, head of the project 
in Romania, and her Swedish superior who at that time was working at the 
head office in Sweden but often paid visits to the project site were impor-
tant in supplying me with information. In addition, the locally employed 
messengers, people at the Romanian office of the “Save the Children” Alli-
ance and a representative at UNICEF Romania were also my sources. 

The material collected in Sweden was documents found at the Swedish 
National Archive of Recorded Sound and Moving Images (SLBA), as well 
as observations and interviews. I have collected additional archives such as 
newspaper articles, TV-programs, observations made during my visits at an 
art exhibition and other cultural events about Romania. 

The study can be characterized as ‘deconstructivist’ in the spirit of dis-
course analysis as developed by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe who 
were inspired by Michel Foucault’s critique of discourse, since one of my 
ambitions has been to show the political constructedness, and thereby the 
variability and contextual dependence of some of the so called universal 
values, in my case, “humanism”. Methodologically, the study can be described 
as poststructuralist. Within this theoretical framework, the subject is seen 
to be decentered in the meaning of Jana Sawicki (Sawicki 1991:22) and care 



203

is taken to avoid making a distinction between discursive and non-discur-
sive practices (Sarup 1993/1988, Laclau & Mouffe 2001/1985). The starting 
points of this study are an understanding of hegemony as ‘the organisation 
of consent’ (Barett 1998/1991:54) and an understanding of power as some-
thing that is practiced, functions as a productive force, and always generates 
resistance (Foucault 2002/1976a:102-107). 

2. The Discovery of the Orphanages
In Chapter Two, I am sketching the background of the study, with a point 
of departure in a report broadcast on the Swedish television in the news 
magazine 8 Dagar during the fall of 1990. The report was made by the Ame-
rican TV-channel ABC and was shown all around the world, thus for the 
first time revealing the existence of Romanian orphanages to the inter-
national public. The neglect of children that through the work of the TV 
reporter all of a sudden became visible created a strong emotional response; 
in Sweden, the program was instrumental in the organization of intensi-
fied aid work with the contributions both from private donors and from 
the government. In the reportage, the orphanages were presented as places 
of abuse of children with an emphasis on the extreme lack of humanity 
in their maintenance. Through abuse and neglect, the children seemed to 
have lost the human image and transformed into little animals. It was that 
abused humanity in the life of those children that became the strongest 
argument for their cause. The reporters described the orphanages as ‘medie-
val’ and the phenomenon was thus situated, also in terms of history, outside 
modern Western Europe. Nevertheless, there was no denying the fact that 
this was taking place in ‘Europe today’. One question that the discussion 
of the film organized by the news magazine tried to answer after the report 
was televised was how it was possible for such institutions to exist in our 
times, and why the Romanian population had not protested against them. 
The ‘Romanian mentality’ was cited as a reason, which mentality, in its turn, 
was explained by its origins in the socialist system. In the discussion, the 
Romanians were generally described as passive, irresponsible and indiffe-
rent individuals, which is a usual description in the West of people who 
lived under dictatorship for a long time. There emerged, in fact, an image of 
a population who in actual reality were “just like us”, but had regressed in 
their development due to the Communist rule. 

In the reportage and in the studio discussion afterwards, there emerged 
a vision of a system in which not only the orphans but also the stuff of the 
institutions appeared dehumanized. Thus, care of the orphans alone would 
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not be enough to bring those children back to humanity, but also care of the 
caregivers was necessary, and in fact the whole of the Romanian population 
was in need of humanization. I was confronting attitudes of this kind later 
on when I was doing my field studies in the development aid project. It 
was not only the children and the clients who were supposed to change in 
terms of humanness in the process of aid project implementation, but also 
the locally employed members of the staff. Thus, one starting point for the 
work of development aid was established. The aid work was not only about 
taking care of abused children or poor, elderly, and sick people. A good 
development aid project also had to work for the increase of knowledge 
among the receivers and for a change of the prevailing system. In this way, 
Romania and its whole population were constructed as potential receivers 
of aid. Partly, development aid became a mission to civilize -   a ‘mission 
civilisatrice’ (cf. Azar 2001, Baaz 2002, Eriksson et al. 1999). Partly, a dis-
course of ‘partnership’ evolved that, within the field of development aid 
today, both in Sweden and internationally, has been observed to operate as 
a hegemonic discourse (Baaz 2002, Dahl 2001). In general, several of the 
viewpoints that had been first suggested in the ABC news report and in the 
subsequent discussion in the TV-studio also came up in my interviews and 
are recorded in my field notes. 

3. The Children
Chapter 3 describes and analyzes the practical work with the children in 
the everyday life of the aid project, mainly activities in the remedial clas-
ses. I try to clarify the procedures through which the children were to be 
normalized, socialized and individualized, with the crucial emphasis in this 
matter on the issue of  “making the children visible to the public”. Since the 
project work with the children was constantly contrasted with how children 
with disorders had been neglected and marginalized during the socialist 
times, the normalization, socialization and individualization of the children 
also implied their “humanization”, by extension. In their daily routines and 
practices, the workers of the development aid project were guided by the 
general perceptions of modern humanism as to the meaning of “human” 
and “humane”. The goal was to give the children a place in history and 
include them, alongside with as all of us, in the modern project of deve-
lopment. The educational routines, the regular daily exercises in how to 
put on one’s clothes, how to wash oneself, how to keep clean, etc. were 
meant to create an order in the midst of the chaos that these disabled child-
ren so often unwillingly produced. Sometimes, the work with the children 
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resembled an effort to merely imitate “normal life”, because it was highly 
doubtful if all the children could really learn what the exercises aimed at 
(cf. Foucault 2002/1961). The teachers and their assistants experienced a 
permanent ideological conflict: on the one hand, they were all convinced 
that all children have the right to go to school but, on the other hand, the 
difficulties and challenges in their work made them doubt if school was a 
good thing for these children at all. There was among the project workers 
some kind of confusion about the children: were they normal, or abnormal 
with a possibility of becoming normal, or abnormal but worth as much as normal 
people? This confusion showed the grown-ups’ inability to handle difference 
in a situation when ideals of sameness/likeness prevailed (cf. Runfors 2003). 
The ideal of sameness/likeness was instrumental in supporting a view of 
these children as being ‘as worthy as ourselves’, but at the same time it 
constituted these children as ‘different from us’. The true personality of the 
child was supposed to exist in the depth, hidden “behind” the handicap. The 
norm for humanity that determined the course of the work presupposes 
that its subject is an independent individual with rights as well as obliga-
tions. At work here was the modern concept of the citizen: a subject with 
a stable inner personal structure. This concept of subjectivity is typical of 
Modernity. To be considered really human, it was crucial for the Romanian 
disabled children to resemble as much as possible the ideal modern citizen. 
Through the observation of how these new abilities evolved in children’s 
personalities, the teachers and their assistants could see their work as mea-
ningful. They sought to interpret the personality “behind” the handicap and 
tried to understand it; this subject was a common topic of their conversa-
tions. The children were thus to be humanized through knowledge. The 
children were seen as capable of authentic development as inherent in all 
humans and to be encouraged by the staff working with them (cf. Runfors 
2003, Hörnfeldt 2005). 

One general aim of the development aid project under study was to 
make people with functional disorders visible in the surrounding society. 
Visibility was attributed to the conditions of the humane human society 
and formulated as the task of the “humanization” of the children. In this 
context, I connect the agenda involved in “making visible” to all activities 
that are in general aimed at effecting a change. To make visible what used to 
be overseen previously and thereby also to present alternative social values 
is a conventional political strategy. Since experience becomes evidence of 
the authenticity of an alternative history or an alternative narrative and 
since it is most often mediated through seeing and witnessing – ‘I have 
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seen it with my own eyes’ – visibility often becomes an important goal in 
itself (Scott 1992). 

The “Romanian mentality” as constructed in the concept of help was 
to be changed through the making visible of people with disorders. This 
was seen as a condition for Romania’s successful transition from its social-
ist past to the capitalist future, or as a transition from totalitarianism to 
democracy. But another line of thinking was also present in the idea of 
making visible, that of transition from the traditional to the modern. In this 
context, Romania and the Romanians were situated – both by my Roma-
nian and my Swedish informants – as a pre-modern society whose develop-
ment had been arrested during the 50 years of socialism. A consensus was 
established among the partners in the development aid work thinking of 
Romania as an “underdeveloped” society. However, given the fact that a 
comparable discourse of the “making visible” of people with disorders also 
exists in Sweden, the description of Romania as “underdeveloped” must be 
questioned. How one “made visible” and how one watched was meaningful, 
there were ‘correct’ and ‘incorrect’ ways of seeing, presenting, showing, and 
being seen. I claim that the society in Romania during socialism was no less 
“modern” than any other modern one (Arnason 2000, Bauman 1997/1992), 
and that it was only in the beginning of the 1990’s that the stereotypes 
about the Balkans as uncivilized and traditional (as allegedly evident in 
the non-transparency of the social processes in the region) started to revive 
(Hammond 2004, Haynes 2004). 

4. The Employees
Chapter Four focuses on the locally employed project staff. In this group, 
I found my main informants: children’s nurses, teachers, teacher assistants, 
messengers, and doctors. They all adopted an identity and a way of behavi-
our suitable, in their view, for a ‘Romanian who works for a Western NGO’. 
As such, one was supposed to have adopted a modern view of the human 
being, an outlook that was supposedly opposed to the ‘general Romanian’ 
view. ‘The Romanian in general’ was believed to see people with functio-
nal disorders as ‘freaks’.  It was a belief among my informants that once 
accepting employment at “Hjälpa” one had crossed a borderline and taken 
a position ‘on the other side’; by claiming humanity towards the disabled, 
she believed she had become herself a kind of freak. My informants used 
every possibility of making the children visible and showing themselves 
to the surrounding world and sometimes such demonstration resembled a 
theatre or, as one informant described it, “a circus company”. Through these 
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acts, my informants could gain control over the rules imposed on them as 
employees, for a short moment of time. Such initiatives helped to transform 
both the employees and the children into subjects. The children achieved a 
human subjectivity in the act of being displayed and supported by the staff. 
Thus making their situation public, the teachers and the nurses felt true to 
themselves and free in relation both to the Swedish organization and the 
supposedly hostile Romanian society. 

The impression that one has ‘become another person’ after having worked 
for “Hjälpa” for a while  gets even stronger if one considers the way in which 
“Hjälpa” selected and educated their local employees in Romania. At the 
interviews with the applicants for a job as a children’s nurse, the Swedish 
“Hjälpa” representative tried to figure out each applicant’s ‘true self ’. The 
applicants were asked to look at pictures of disabled children while the rep-
resentative was observing their reactions. The representative suspected that 
the Romanians were used to ‘putting up a false façade’ in their experience of 
dealing with socialist dictatorship and that they would never say what they 
really thought. One important criterion for an applicant to fulfil in order to 
be eligible was to have never worked at an orphanage or a similar institution 
during the socialist rule, and those who had were believed to have been cor-
rupted by that experience. It was important for the representative that the 
employees were “formable”, capable of re-education. Thus, the projection 
that the employees should undergo a personal reform was implicitly present 
on the agenda of the development aid project. 21 persons were employed in 
the first round and they received a one year professional training course to 
become children’s nurses; one of the most important goals of the training 
was education in matters concerning the nature of the human being. Other 
important learning objectives were ‘teamwork’, ‘efficiency’, ‘independent 
thinking’, ‘critical thinking’, and ‘respectful treatment of clients’. Designed 
to train methods of work, these parts of the curricula at the same time 
presented examples of those personal qualities that the employees, being 
Romanians, were supposed to lack initially. The training was directed at the 
techniques of taking as good as possible care of the children, but no less at 
the moral reform of the employees’ selves. In general, the content of the 
training course reveals thinking in the manner of the ‘West and the Rest’. 
As a discourse, it was full of negative stereotypes of the Romanians and 
positive stereotypes of the Swedes. It also positioned the Swedes as obvi-
ously superior and justified the ‘transfer of knowledge’ as a crucial aspect 
of development aid (cf. Baaz 2002, Crewe & Harrison 2000/1998, Hall 
2000/1996). However, the stereotypical picture also provided some room 
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for alternative images, such as ‘Romanian hospitality’ which was character-
ized as very ‘human’ behaviour, while a Swedish representative of “Hjälpa” 
once referred to her own job of personnel training as ‘brainwashing’. In 
other words, the hegemonic discourse about the West and the Rest in that 
variety that I discovered in the activities of “Hjälpa” is not completely air-
tight. 

The employees themselves felt sometimes that they were undergoing a 
change and ‘had become another person’ thanks to their work at “Hjälpa”. 
This change was mostly experienced as liberating, and probably the fact that 
most of the employees were women had some significance. The  social role 
of the ‘Romanian woman’ as it was perceived at “Hjälpa” was subordinate to 
that of men, and women were supposed to be in need of emancipation, in 
which mission the help from the Swedish women development aid work-
ers was necessary. Several of my female informants joined each other in 
expressing their wish to be emancipated. On the contrary, the ‘Romanian 
man’ was considered to be a reactionary, badly educated sexist and explicitly 
or implicitly opposed to the image of the ‘Swedish man’. Again, one finds 
here identifications that were produced through the “optics” of ethnocen-
tric universalism. The stereotype of the ‘Romanian woman’ was constructed 
to correspond to the widely spread European image of the ‘average Third 
World woman’ while the ‘Swedish woman’ was represented as secularized, 
emancipated and in control of her own life (cf. Mohanty 1999). 

Following the method of postcolonial theorist Gayatri Chakravorty 
Spivak (Spivak 2002/1988), I analyze different situations when the Roma-
nian women tried to practice in everyday life the principles of citizenship 
that were taught to, and demanded from, them as really human. Given the 
definition of speaking as ‘speaking and being heard’ (Spivak 2002/1988), 
their chances to make themselves heard were considerably diminished, 
despite the efforts of the Swedes to listen. The conditions of speaking were 
not only dependent on the Swedes’ benevolent readiness to listen, but also 
on the Swedes’ efforts to put their own privileged position into question. 
Most often, the Swedes failed. However, one way for a Romanian employee 
to obtain a position from where people would listen was to take a distance 
from her own group, the Romanians, and to assume the view of the domi-
nating group, the Swedish superiors, but not even that strategy would guar-
antee a possibility of speaking and being heard. My Romanian informants 
thus became what Homi K Bhabha calls ‘almost the same, but not quite’ 
(Bhabha 1994:86 ff ). I am also analyzing situations in which the Romanian 
employees tried to make resistance and accomplish some changes at the 
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workplace; then, they found their resistance integrated in the hegemony. 
I am trying to present a nuanced picture by describing both the changes 
that were thus realized and those that failed. One reason why it was so dif-
ficult for the employees to act collectively, e.g. campaigning for a raise of 
salaries, could lie in the fact that human rights – which “Hjälpa” had taught 
them to use as the principle in their argumentation – are fundamentally 
individualistic (Gledhill 2003). They focus on the rights of the individual 
rather than collective agreements, on consent rather than conflict, and on 
universal values rather than political agency. The issue of low salaries that 
the employees often brought up at the meetings because it was hard for 
them to survive created for the Swedes a conflict with the ideals that they 
embraced themselves of all humans being equal. Sometimes the employ-
ment at “Hjälpa” transformed the employee into a receiver of aid rather 
than a professional, since the salaries were so low that in the eyes of the 
Romanians they resembled a gift and as such required a return of favour. 
At the same time, the employees understood and accepted the fact that 
“Hjälpa”’s financial situation was strained. However, the enormous differ-
ence between the salaries received by the Swedish employees and by the 
Romanian employees was a subject surrounded by silence. I interpret this 
silence, together with Michel Foucault, as a ‘structuring silence’ (Foucault 
2002/1976a) that was of a decisive significance for relations and identifica-
tions as they evolved in my field of research. 

5. The Romanians – and the Other Romanians
In Chapter 5, I analyze how the construction of difference that took place 
in the everyday life of the development aid project did not only constitute 
‘the Romanian’ versus ‘the Swedish’, or ‘the East’ versus ‘the West’. Another 
important differentiation arose between those Romanians who worked for 
“Hjälpa” (or another Western NGO) and the other Romanians. In addition, 
within the framework of “Hjälpa”’s project, differentiations were created 
among employees, especially in the acting out and interpretation of con-
flicts. Who agreed to accept the “new” ideals, the new view of the human 
being – and who failed to understand the “new” values? This was a ques-
tion that often came up. The Romanians who were employed by the local 
authorities and thus made part of cooperative projects with “Hjälpa” were 
often chosen to represent ‘the Romanian in general’: inefficient, inhuman in 
his methods of work, and lacking knowledge. However, a reversal of power 
relations also occurred in collaboration between “Hjälpa” and its Roma-
nian partners. “Hjälpa” had in fact as much to gain from this cooperation 
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as the Romanians from their cooperation with the Swedes. Cooperation 
with the local authorities gave “Hjälpa” a higher status in comparison to 
other Western NGOs. Sometimes it was “Hjälpa” that had to adapt to the 
working methods of the local partners. It explained failures in the work as 
an effect of the Romanian partner’s ‘mentality’. For my Romanian infor-
mants who worked for “Hjälpa”, the ‘other Romanians’ were an external 
factor against the background of which they constructed their own iden-
tities. As an example, the teachers and their assistants once complained 
about how ‘closed’ the Romanian school system was in its attitude towards 
children with functional disorders. But the mere fact of the acceptance of 
“Hjälpa”s remedial classes in the Romanian school already shows that what 
my informants referred to as the ‘Romanian’ view on people with functional 
disorders was not as hostile as they claimed. If the actions of the Romanian 
partner had been interpreted by “Hjälpa” as a demonstration of openness 
towards the children and not as a ‘false attitude’, then, in my opinion, the 
assessment of  what was possible and what was not would have been quite 
different. 

“Hjälpa”’s finding the cause of the problems that emerged in the project 
work in ‘the Romanian’ is a consistent practice that takes its roots in Euro-
pean historicism in the meaning of Dipesh Chakrabarty (Chakrabarty 
2000). By its aid givers, Romania was ideologically constructed as a country 
that, in accordance with the logic of the transition paradigm, was not yet 
ready for development as it was initiated by the Swedish aid (cf. Chakra-
barty 2000). In addition, in the ideology of the aid project, a connection 
was made from the very beginning between human rights and humanness. 
In my interpretation, ‘the Romanians’ (whether by this denomination one 
meant the locally employed staff, the Romanian partners outside of the 
orphanage, or the Romanians in general depended on the context of the 
utterance) were all regarded as not yet ready to practice citizenship. The 
Romanians’ were said to have difficulties in practicing their rights, thinking 
critically, discussing, and envisioning change, and these “difficulties” were 
interpreted as the Romanians’ not being really human. 

The talk about human rights often seemed merely programmatic empty 
rhetoric in the everyday reality of the development aid project. It worked as 
a set of catchwords that could bring order in a problematic situation (Butler 
2004:72). But it was also used in the everyday life conflicts around practical 
problems that emerged in the work. How human rights are expressed and 
constituted in different contexts depends upon power relations in the given 
situation. At the same time, the talk about human rights always works as 
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a force, sometimes with the ability to change (Wilson 1997). With their 
attitude of the constant education of the employees, the Swedish superiors 
found themselves in a position from which, insensitive to nuances, they 
were reproducing a taken truth as if it were a given one. Their way of talking 
about human rights was so predictable that it destroyed every possibility of 
genuine discussion about what the human rights should mean in practice 
(Hastrup 2003). This repetition of self-evident truths, rather, worked as a 
mechanism of silencing, not as a means of liberating – despite the fact that 
that the adoption of the human rights agenda was proclaimed to be a way 
towards social change (cf. Dhawan 2005). Instead, this talk was only instru-
mental in confirming the dominance in which the Swedes saw themselves 
as subjects of knowledge and authority, whereas the Romanians agreed to 
their role as passive receivers of wisdom and help. 

However, occasionally, this ‘crisis of language’ (Dhawan 2005) could 
find a resolution for itself. Other discursive orders intervened and in the 
practices of everyday communication often clashed with the talk of the 
human rights and could thus create a mess. Such was the effect of inter-
ference even from stereotyped discourses that promote the Romanians as 
the Other – whether as former inhabitants of a socialist dictatorship, as 
‘Orientals’, or as a supposedly pre-modern Balkan people. By articulating 
in their speech alternative discursive orders, the Romanians could create 
engagement in the Swedes by refusing to play their roles. By not accept-
ing the ‘empty talk’ of human rights – which did not mean that they had 
failed to understand or disagreed with the concept of the human rights as 
principles – the Romanians could get some life into the stagnating internal 
discussions while working out what appeared to be insoluble conflicts in 
the everyday life of the project. 

As a candidate country for the membership in the European Union, 
Romania has been put under pressure to implement social programs in the 
human rights area, especially in connection with the reforms of orphan-
age institutions and the situation of the Roma population in the coun-
try. It might be important for a weak state such as Romania to be ‘forced’ 
by the United Nations and to be assisted by humanitarian NGOs such as 
“Hjälpa” to carry through the reforms. However, there is always a risk that 
the problems of the state in question are simplified by external aid givers, 
which in its turn might cause difficulties for international humanitarian 
interventions in legitimizing their activities (Wilson 2003). In the case that 
I studied, the human rights were promoted as a factor of  human(e)ness in 
general. The humanness of the human being was seen as being a citizen, 
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with rights as well as duties. Implicit in the work of the aid project for the 
sake of the human rights was the image of the Romanians as underdevel-
oped nation, not ready to understand that having rights also meant having 
duties. The condition on which help was given implied that they were not 
ready to practice citizenship and therefore were not really human. 

6. Help on Condition 
The closing empirical chapter of the dissertation combines an analysis of 
the development aid as exchange of gifts, drawing on the classical essay 
by Marcel Mauss, The Gift (Mauss 1997), and applies models of analysis of 
social work with the so-called deserving and undeserving clients (Gun-
narsson 1993, Midré 2001, Wallentin 1999/1988). Mostly, “Hjälpa” had the 
power to define what was to be considered a gift and what, on the contrary, 
had to be considered a bribe. In addition, the individual who accepted aid 
from “Hjälpa” was expected to give or do something in return. It could be 
carrying out a work task or helping another person in need. In order to 
be evaluated as a deserving receiver of help, one should either be comple-
tely helpless – e.g., severely handicapped and thus incapable of working, or 
incapable of making a living due to circumstances impossible to influence. 
However, “Hjälpa” could not always control the behaviour of its potential 
clients. By more or less consciously avoiding the demands on good client-
ship one could also avoid the submission implied in the position of recei-
ving help. Also, I am showing that, though assumed, it was not always the 
case that the Romanians gained something in the gift exchange of bribery. 
Sometimes it was “Hjälpa” itself that had to face a situation in which its gift 
was rejected and defined instead as a bribe by the receiver. Two paradoxes 
are highlighted concerning how a deserving receiver of help was defined 
in the development aid work. First, the ideal client was expected to be an 
active, independent individual and at the same time a helpless, comple-
tely depraved person. Second, while, on the one hand, development aid was 
motivated in reference to all humans’ right to a worthy life, on the other hand, 
the receivers of help were roughly categorized into classes as deserving or 
undeserving clients. These contradictions corresponded to the contradic-
tory concept of humanity as it was adopted in the hegemonic ideology of 
my study object. One became really human only if one also accepted the 
practices of citizenship, i.e. was capable of making sense and making use 
of one’s rights as well as assuming the responsibility for one’s obligations. 
At the same time, bare life was the basis of – and thus a condition for 
– the political human(e)ness of citizenship. To illustrate this duplicity, the 
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model of ‘inclusive exclusion’ as suggested by Italian philosopher Giorgio 
Agamben is introduced in my theoretical explication (Agamben 1998/1995). 
My study shows, both empirically and analytically, that the constitutions of 
human(e)ness also implies the risk of exclusion of certain subjects from the 
field of the human(e). Or, better said: the making of human(e)ness was at 
the same time an exclusion of human(e)ness. On the one hand, the Roma-
nians were to be humanized. On the other hand, they were thereby defined 
as originally inhuman(e) – or rather – as not really human(e). This double 
movement is also paradoxical in how it was materialized in everyday com-
munication and in how it appeared to the observer: vague but unmistakably 
clear at the same time. 

Språkgranskning: Irina Sandomirskaja 
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