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Musik

Förändring  
är möjlig

Krönika
Lina Mattebo,  
journalist och  
författare

J a g  o c h  m i n a  tre vänner ser bio-aktuella ”Suffra-
gette”. Sitter på rad i biosalongen med popcorn och 
godis i famnarna och gråter. Applåderar ibland ock-
så, när vi följer gruppen av engelska arbetarkvinnor 
som kämpar för kvinnlig rösträtt. Men jag orkar inte 
se längre när en av kvinnorna som redan har bli-
vit fråntagen både sitt hem, sitt barn och sitt jobb, 
blir tvångsmatad i fängelset. Kväljs och vänder bort 
blicken medan tårarna rinner.

Även den nya säsongen av den välgjorda tv-se-
rien ”Fröken Frimans krig” handlar om kampen för 
kvinnlig rösträtt. Filmen och serien påminner mig 
om att det som jag ofta tar för självklart i dag inte 

blev verklighet förrän efter 
många, många år av kamp. 
Och att ingenting gavs gra-
tis till kvinnorna. 

För flera år sedan hade 
jag en kompis som extra-
jobbade i en matbutik. Han 
berättade att han hade 
upptäckt att alla kvinnor 
satt i kassan, och därmed 

gjorde det mest monotona och slitiga arbetet, med-
an alla män jobbade på golvet. Han insåg att det var 
orättvist, men sa att han ändå inte tänkte göra nå-
gonting åt det eftersom han ju då skulle få det säm-
re. 

m i n  ko m p i s  ä r  ett mindre och nutida exempel på 
att de som har makt och fördelar väldigt sällan själv-
mant delar med sig av dem. Det handlar självklart 
inte bara om män, utan om alla grupper som gene-
rellt sett gynnas i olika sammanhang. Kvinnor fick 
inte rösträtt för att männen en dag vaknade upp och 
tyckte att det var en bra idé. Slavar världen över blev 
inte fria för att deras herrar en dag släppte dem fria. 
Nej, det krävdes år av kamp, tårar, liv, uppoffring, ar-
gument, civil olydnad. Och samma sak gäller i dag. 

Jag tror i djupet av min själ att Guds rike är nå-
got helt annat än det vi ser i världen i dag. I Guds 
nya värld ska den första bli den sista, där ska våra tå-
rar torkas bort av Gud själv och där är vi inte längre 
man eller kvinna, slav eller fri, jude eller grek – utan 
alla ett i Kristus. Som kristna och som kyrka borde vi 
försöka leva så redan nu. Även om det innebär att vi 
får lämna ifrån oss orättvisa fördelar.

h i s t o r i e n  l ä r  o s s  att förändring tyvärr väldigt säl-
lan kommer utan obehag och konflikter. Men också 
att förändring är möjlig, även om det i stunden inte 
alls ser ut så. Så tack alla ni som har gett era liv för 
att mitt skulle bli möjligt. Låt mig i det stora och lilla 
bli en sådan som vågar se mina fördelar och använda 
dem till att lyfta upp andra som har blivit utan. Och 
gör mig modig nog att inte tystna när jag ser orättvi-
sor, utan lita på att sanningen gör oss fria. 

Är du med mig?

Tack alla  
ni som har 

gett era liv för 
att mitt skulle 
bli möjligt.

indevotion blir my och får nytt skivkontrakt
■ Poprockbandet Indevotion, med röt-
terna i Oskarshamn, byter namn och he-
ter nu kort och gott My. Namnet kommer 
från gruppens karismatiska sångerska My 
Helmner som frontat bandet sedan starten. 

Senaste året har My tillbringat en hel del 
tid i London där hon jobbat med att skriva 
nya låtar.

Bandet släpper snart nytt material på 
skivbolaget Sonys label Relentless.

Berättar om Förintelsen – får pris av Bindefeldt
■ Adina Krantz, 27, besöker sko-
lor och berättar för elever om 
hur hennes mormor fördes till 
Auschwitz. Nästan hela hennes 
släkt utplånades där. Tillsam-

mans med Nadien Gerson har 
Adina Krantz grundat organisa-
tionen Zikaron (minne) som nu 
får 300 000 kronor i stipendium 
av Micael Bindelfeldts stiftelse.My Helmner.

Öppenhet för flyktingar  
självklart för Cyndee Peters
När producenten Paul Börjesson 
frågade Cyndee Peters om hon 
ville spela in en låt med flykting-
tema var gospelsångerskan ome-
delbart med på noterna.

–   J a g  h a r  varit en främling i 
Sverige så jag vet precis hur 
det känns. Och många svenskar 
kommer till mitt hemland, säger 
Cyndee Peters som sedan några 
år är bosatt i New York.

Hon möter Dagens utsända 
Lotta Zachrisson och Per An-
ders Brolin på sin egen hem-
maplan. Låten hon berättar om 
har många år på nacken. Den he-
ter ”Everybody ought to treat a 
stranger right” och är skriven 
av legendariske bluesgitarristen 
Blind Willie Johnson som redan 
1930 spelade in den. Tillsam-
mans tolkar Cyndee Peters och 
Paul Biktor Börjesson sången i 
en version som nu finns ute både 
på Itunes och Spotify.

–   D e t ta  ä r  Pauls projekt och 
han vill bidra med något posi-
tivt till den situation som råder i 
Sverige när det gäller flyktingar. 
Och framför allt, man borde be-
handla främlingar väl, som tex-
ten säger. Det stämmer precis i 

det läge vi befinner oss nu, kon-
staterar Cyndee Peters.

– Jag förstår att människor är 
rädda och osäkra. Det kommer 
människor som vi inte vet nå-
gonting om. Det kommer mycket 
människor och de vet inte sär-
skilt mycket människor.

Men vi behöver andra männis-
kor, menar Cyndee Peters. Peng-
arna som försäljningen av låten 
inbringar går till ett arbete bland 
syriska flyktingbarn i ett läger i 
Libanon, ett arbete som drivs av 
Erikshjälpen. 

U t i F r å n  e g n a  erfarenheter ta-
lar sig Cyndee Peters varm om 
musikens förvandlande kraft i 

svåra situationer i livet.
– Musiken tillsammans med 

ord kan göra det som enbart ord 
inte alltid kan åstadkomma. Den 
kombinationen kan forcera bar-
riärer. Det är det som sånger all-
tid har gjort, påmint människor 
om ljuset, att det finns ett val. Vi 
är inte maktlösa, betonar Cyn-
dee Peters.

– Människor har inte gett upp, 
de har skänkt mer pengar än nå-
gonsin.

s J ä lv  h a r  h o n  sjungit med och 
för människor i mer än 40 år.

– Utan att överdriva har jag 
sjungit ”We shall overcome” 
10 000 gånger. Människor re-
ser sig och tar varandra i handen 
och sjunger för full hals. Det har 
ingenting med kultur och hud-
färg att göra, det är en fråga om 
man vill öppna sitt hjärta. Man 
ser svenskar stå framför gran-
nar och släktingar och lyser och 
sjunger en sång från en främ-
mande kultur. Det kan inte bli 
något bättre – den kärlekshand-
lingen!

cyndee peters 
berättar om flyktinglåten
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Tack för i dag Tipsa Dagen!

■ Känner du till en nyhet 
som Dagen borde skriva 
om? Hör av dig!
Mejl: tips@dagen.se
Telefon: 08-619 24 24
Sms: 076-538 24 24

Det handlar 
faktiskt om 
människor

I allt tal om att klara mottag-
ningssystemen, vilken volym 
av flyktingar som nu kommer 

hit och hur politikerna i Europa 
ska klara av att komma överens  
– är det lätt att tappa bort män-
niskorna det faktiskt handlar om.

B a ko m  r u B r i k e r   och allvarliga 
debattörer i tv-studion finns en-
skilda individer med drömmar, 
egenheter, specialintressen och 
familj – precis som du och jag.

I dag låter vi dig möta sex av 
dem i korta be-
rättelser på 
fyra nyhets-
sidor (sid 6–9). 
Jag går till mig 
själv och mär-
ker hur mitt perspektiv förändras 
när siffror, kollektiv och olika re-
gelverk inte är det centrala.

N ä r  j a g  l ä s e r  att 21-åriga 
Mohammad  från Syrien gillar  
att spela schack, att 33-åriga 
Aleksandre från Ukraina var chef 
över 19 personer vid två bensin-
stationer i Ukraina och gillar att 
fiska, samt att 16-åriga Parinaz 
från Pakistan älskar makaroner 
och teater, så blir det plötsligt 
mycket lättare att identifiera sig.

Visst finns det svårigheter och 
problem förknippade med flyk-
tingmottagande. Men de är inte 
oövervinneliga. I dag vill vi hjälpa 
dig att fästa blicken på männis-
korna. Det ger nya horisonter. 

POSTTIDNING A

Varje  
män

niska är Guds 
unika skapelse.

torsdag den 10 december 2015
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Tv-kändis blev 
vald till ”Årets 
präst 2015”

 Kyrkoherden Teemu Laajasalo.
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Vädret – för fem dagar framåt

Cyndee och Paul gör flyktinglåt

i N s aT s .  Producenten Paul Biktor Börjesson släpper 
tillsammans med gospelsångerskan Cyndee Peters en 
inspelning av blueslegendaren Blind Willie Johnsons 
låt ”Everybody ought to treat a stranger right”. 
 FoTo: anGelica enGsTrÖm

Med en nyinspelad bluesklassi-
ker vill Paul Biktor Börjesson och 
Cyndee Peters göra en insats för 
syriska flyktingbarn.

Samtidigt som en stor grupp 
kristna artister laddar för ett 
stort musikhjälpprojekt kallat 
”För kärleks skull” (mer om det-
ta kommer i Dagen snart) släp-
per musikern och producenten 
Paul Biktor Börjesson tillsam-
mans med gospelsångerskan 
Cyndee Peters en inspelning av 
blueslegendaren Blind Willie 
Johnsons låt ”Everybody ought 
to treat a stranger right”. Tex-
ten, som är skriven på 1930-ta-
let, slog ner som en bomb hos 
Paul när han hittade den.

– Jag var bara tvungen att spe-
la in den. Direkt tänkte jag på 
Cyndees röst och hon sa ja på en 
gång, berättar Paul.

– Budskapet handlar om att 
behandla främlingen med res-
pekt och värdighet. Det skulle 
lika gärna kunna ha varit du el-
ler jag. Sången refererar också 
till julens budskap, då Jesus var 
ett utsatt barn som tvingades på 
flykt.

Pengarna går till hjälpprojekt
Den här veckan har låten 

släppts digitalt och redan efter 
någon dag hade den klättrat till 
plats 35 på svenska Ituneslistan, 
inklämd mellan Coldplay och 
Taylor Swift.

– Härligt, säger Paul Börjes-
son.

Alla pengar som Paul och Cyn-
dee får in går oavkortat till ett 
hjälpprojekt för syriska flykting-
barn i Libanon som Erikshjälpen 
driver.

urBan thoMs

Budska-
pet 

handlar om 
att behand-
la främling-
en med res-
pekt och 
värdighet. 

Pau l  B i k to r 
B ö r j e s s o n

Läs mer på dagen.se/manual

Läs eDagen  
i vår nya app
Hämta nya Dagenappen för digitaltidningen 
i App Store eller Google Play

Tidigare artikel
Dagen den 10 dec. 2015.

e n g a g e m a n g  F ö r  
F r ä m l i n g a r .  Cyndee  
Peters och Paul Biktor 
Börjesson tolkar Blind Wil-
lie Johnsons 86 år gamla låt 
”Everybody ought to treat 
a stranger right”. Nu finns 
den att höra på Spotify och 
Itunes.  Foto: PeR-johan thöRn


