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turella identiteten. Vad är orsak och 
verkan? Beror levnadssättet på att 
man tillhör en kulturell grupp – eller 
har kulturen utvecklats ur levnads-
sättet? Kanske har den kulturella 
identiteten och levnadssättet utveck-
lats i samspel.

Objektivitet
Samhället har skapats genom bl a 
specialisering av yrkesroller. Köpmän-
nens handel gjorde att de måste ha 
kontakt med många människor och 
tvingades se sakligt på vad de skulle 
köpa och sälja. I relationer mellan t 
ex grannbönder kan de göra varandra 
tjänster och kanske förvänta sig en 
gentjänst mycket längre fram i tiden. 

Men för köpmännen gäller inte 
dessa handelsregler i lika stor ut-
sträckning. Köpmän kan inte auto-
matiskt räkna med att få en gentjänst 
av någon de just träffat. Det handlar 
inte om folkgruppers kultur – utan 
om handelns inneboende karaktär. 
Objektiviteten i handeln innebar att 
varor och tjänster kunde jämföras på 
ett mer neutralt sätt.

I boken ”Flytande modernitet” be-
skriver Bauman hur stabila relationer 
och värderingar numera “smälter” 
under den modernitet som väller in:

“De första fasta ämnen som smäl-
tes och de första sakrala att bli pro-
fana var traditionella lojaliteter, sed-
vanerätt och förpliktelser som band 
både händer och fötter, förhindrade 
rörelser och begränsade företagsam-
heten.”

Minoritetsperspektivet ses ibland 
som gammaldags - att värna försvin-
nande folkgrupper. Men här kan såle-
des även finnas ett annat perspektiv; 
nämligen att flera minoritetsgrupper 
var drivande i att skapa modernitet 
och objektivitet i handelsrelationer.

Olof Rydström

av världen idag.
Vissa dagar – razzia. Då stormar 

fängelsepolisen in och rör runt i alla 
deras saker, skär upp madrasser m 
m. Andra dagar kan de bygga på sin 
skeppsmodell och odla sina kryddor. 
Någon dag blir de hotade av mentalt 
störda fångar med avslagen glasflaska. 
En annan dag sitter Martin i fängel-
sekyrkan medan Johan kanske tränar 
utanför deras skjul, redan från början 
döpt till ”Svenska ambassaden”.

De mötte i fängelset människor 
de aldrig skulle träffat annars; från 
”sväljare” alltså personer som smugg-
lat narkotika  genom att svälja påsar 
med knark, till mördare och sydsu-
danesiska f d gerillasoldater. Och 
självklart en mängd journalister och 
andra  motståndare till Meles Zenawi 
och den sittande regimen i landet.

Pressfrihet i hela världen
Johan och Martin kämpade för sitt, 
och därmed andras, människovärde. 
De skapade en disciplinerad tillvaro 
i fängelsets kaos, och överlevde. Med 
stöd från anhöriga, vi här hemma och 
diplomatkåren. Men det var de själva 
som ytterst avgjorde sitt eget öde.  

De skrev efter hemkomsten omgå-
ende boken och har mycket annat på 
gång. När du läst den får du en bättre 
förståelse för vilka de är. Via Kality-
fonden, www.kalityfonden.se låter de 
en del av intäkterna från boken gå till 
kampen för pressfrihet i hela världen.

Henrik Persson

Kulturdebatt

Martin Schibbye och Johan 
Persson ville i text och bild 
avslöja de verkliga förhål-
landena i Ogadenprovinsen 
i Etiopien. 
Detta genom att ta sig in i området 
och vandra med ONLF-gerillan. Som 
vi vet greps de istället och fick till-
bringa 11 månader i Kalityfängelset i 
Addis Abeba. 

Därför är deras bok ”438 dagar” en 
annan berättelse än de planerat. Men 
likafullt ett viktigt vittnesbörd, både 
om Etiopien, Ogaden och den tid vi 
lever i.

Från att ha förnedrats, skenavrät-
tats och skadats av militärens kulor 
vid gripandet hamnade de i ett jätte-
fängelse med 10 000 fångar. De hade 
just varit mycket nära att dö. I en 
farsartad rättegång döms de till 11 års 
fängelse anklagade för ”terrorism”. 

Väl i fängelset handlade det också 
om att överleva inte bara fysiskt, utan 
även psykiskt. Trots hot, våld och tra-
kasserier fortsatte de hävda mänsk-
liga rättigheter. Johan och Martin 
fick nu själva vara med om det som 
tidigare endast varit berättelser från 
personer de intervjuat. 

”Svenska ambassaden”
Boken ger en förståelse för vad det 
innebär att tillbringa sina dagar totalt 
rättslös, utsatt för nyckfullheter, på 
ett cementgolv under ett tak i ett skjul 
av korrugerad plåt. En rå verklighet 
för fängslade människor i stora delar 
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