
Nationaldagstal
När jag fick frågan om att hålla det här talet var jag tvungen att fråga Christer Borg, ordförande 
i Hembygdsföreningen hur han egentligen tänkte, när han frågade just mig. Jag är i och för sig 
ny ordförande i Byalaget Näsåkers Samverkan och var därför lite rädd att frågan faktiskt skulle 
komma, men ändå. Jag svarade att ”jag brukar ju bränna flaggor på nationaldagen” och prata 
om att alla andra 364 dagar om året är internationaldag. 

Åh andra sidan gillar jag ju ljudet av min egen röst så jag kunde ändå inte passa chansen. 

Artikel 15 i FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna den lyder såhär: 

”Var och en har rätt till en nationalitet. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet 
eller nekas rätten att ändra nationalitet.”

Att som jag vara kritisk till nationalism och till nationalstaten utan att riskera straff är ett stort 
privilegium. För många är denna rättighet långt ifrån självklar. Att jag kan göra det är inte något 
jag tackar försvarsmakten för, trots att de tjatat väldigt mycket om det senaste tiden.  Istället 
tackar jag alla de personer som innan mig kämpat för alla människors lika rättigheter inför lagen
och alla arbetande människors rätt att leva ett värdigt liv. 

Att vara medborgare i nationalstaten Sverige för med sig många fler privilegier. Ett av dessa 
privilegier är möjligheten att bo på en så vacker och levande plats som Näsåker. Det är ett 
privilegium jag önskar att många fler fick dela. Jag är också glad över att de nya medborgare 
som välkomnats hit idag valt att bosätta sig just här, och dela den här plasten med både 
infödingar och nyinflyttade som jag själv. 

Häromåret upptäckte jag ännu ett av mina privilegier. Jag tillhör nämligen världens rikaste 
procent. Och då tjänar jag runt medellönen i Sverige. Nu kan du som är påläst räkna ut vad jag 
tjänar. Som svensk känns detta såklart oerhört pinsamt. Men den här upptäckten var också 
något av en chock för mig som tidigare varit med och ropat ”We are the 99%!” Sverige är ett av 
världens rikaste länder, med en välfärdssektor som fortfarande är relativt väl utbygd. Men de 
senaste 20 åren har offentlig service sålts ut och klyftorna har ökat snabbast i Sverige i en 
jämförelse mellan de industriländerna i OECD. Inte ens i Sverige har alla rätt till sin beskärda 
del. 

När Jason ”Timbuktu” Diakate fick ett pris av 5 i 12 rörelsen för sitt arbete mot Rasism och 
Främlingsfientlighet visade han upp sitt pass och sa följande i Riksdagen: 

”Jag tog med den i dag för att säga att detta är mitt bevis i varje fall, på att jag inte är 
någon främling. Så fientligheten mot mig på grund av min hudfärg kan egentligen 
aldrig bli främlingsfientlighet - det är och förblir rasism.



Ni behöver inte vara toleranta mot mig.

Jag ber inte att få bli tolererad, och eran nåd är inte någonting jag kräver.

Däremot kräver jag, med all kraft jag kan uppbåda, att bli bedömd på mina 
handlingar och på min personlighet.

Och jag kräver att den doktrin, som håller en person högre än en annan person, på 
grund av dennes hudfärg, religion, kön eller sexuella läggning, omedelbart och för 
alltid, diskrediteras, suddas ut och överges.

Jag kräver att få känna mig säker i Sverige.

Jag kräver att få tillgång till det arbete som mina meriter berättigar mig, till att få 
tillgång till den bostad som min inkomst räcker till.

Jag kräver att få be till den Gud jag vill, och älska den person jag vill.

Jag kräver friheten att yttra mig, även av dem som inte håller med mina yttringar.

Och jag kräver att bli sedd som en del av detta samhället.

Rapparen Timbuktu kan naturligtvis formulera sig så mycket mer finurligt än vad jag kan, och 
det finns en djup sanning i det han säger. Jag tycker att orden är fina, men jag tycker också att 
hans ord döljer en annan sanning. 

Den gemenskap som nationalstaten påstår sig bjuda in till är alltid utestängande, den skapar ett
vi och ett dem. Filosoferna Michael Hardt och Antonio Negri beskriver hur nationalismen kan 
vara en befriande och enande kraft i kamp mot exempelvis en ockupationsmakt, så som hos 
det Palestinska och det Kurdiska folket. För den nationalitet som har makten blir ideologin 
däremot ofta ett förtryckande maktmedel. Det är också en ideologi som kan orsaka både krig 
och splittring så som i det forna Jugoslavien. 

Punkbandet Charta 77 beskriver detta i låten: ”När världssamvetet tog semester” 

”Hur kunde hon förstått att det faktiskt var ett brott av just henne att bo där hon 
hade bott 

Och att hon inte fattat att rättvisa var för starka och inte för de svaga som hon trott”

Som priviligierad är det lätt att inbilla sig att en har förtjänat sina privilegier och att den som 
inte delar dessa privilegier förtjänar det förtryck den lider under. Det är lätt att inbilla sig att en 
är bättre än andra och att exempelvis ens nationalitet är någonting mer än ett pass och en 



juridisk status, som gett en vissa privilegier därför att en haft tur. Författaren och allkonstnären 
George Bernhard Shaw sa om detta: 

”Patriotism är i grunden övertygelsen om att ett visst land är världens bästa, 
eftersom det är landet en är född i”

Det finns en diskussion om huruvida människor bör ta tillbaka symboler som svenska 
flaggan från rasister och nazister. Jag menar att de gärna kan få behålla dessa symboler. 
Svenska flaggan symboliserar mest för mig 500 år av skoningslös diktatur.  Nationalstater 
som Sverige har fört mycket gott med sig, men min övertygelse är att vi människor kan 
bättre. Istället för att bygga våra samhällen på tvång och en utestängande nations-
gemenskap borde vi kunna bygga dem på frivilliga samarbeten, inkludering och ömsesidig 
hjälp. Föreningslivet visar, när det fungerar som bäst, hur ett sådant samhällsliv kan se ut. 

Nationalismens ideologi kan inte heller hjälpa oss att skapa gemenskap för att lösa vissa 
problem vi möter. Nämligen problem som har orsakats av personer som har pass med 
samma färg som våra. När sjukhusavdelningar, banker, arbetsförmedlingskontor och 
annan samhällsservice läggs ner. Då eroderas det samhällskontrakt där vår lydnad blir 
priset för de privilegier vi åtnjuter. När detta händer är det rimliga svaret att vi slutar att 
vara lydiga. Vi behöver symboler och idéer som kan hjälpa oss att skapa gemenskap kring 
den olydigheten och inkludera alla som ännu inte vet att de vill hjälpa till att skapa 
förändring. 

Att leva på landsbygden är ett privilegium men för också med sig utmaningar. Vi som bor i
Näsåker måste anstränga oss för att vara inkluderande och välkomnande. Jag tror inte att 
vi har råd att fundera på om det är så kallade DINKS, vilket betyder Double Income No 
Kids, eller Inga barn och två inkomster vi vill välkomna, om det är ”den så kallade kreativa 
klassen” eller någon annan grupp som det är populärt att försöka attrahera eller bjuda in. I
det finns charmen. Vi bör och vi behöver välkomna alla som vill dela den här platsen med 
oss, oavsett om de känner sig Svenska, Utländska eller om de inte ens har fått statens 
godkännande att befinna sig i landet. Alla behövs och alla kan bidra på något sätt. 

Även om vi inte har någon anledning att vara stolta över att vara födda i ett land som ger 
oss fantastiska möjligheter, kan vi vara stolta när vi väljer att göra något bra av de 
möjligheterna. När vi väljer att öppna en samhällsgemenskap för den som invandrat, när vi
använder vår tid och de resurser vi förfogar över till att skapa något bra för andra 
människor. Eller över kamrater och medmänniskor som engagerar sig för att skapa en 
bättre värld. 

Jag vill avsluta med att citera en av mina stora förebilder, journalisten, katoliken och 
anarkisten Dorothy Day: 

”Det enda svaret i detta liv, på den ensamhet vi är nödgade att känna, är gemenskap”


