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Abstract	

!
This paper’s purpose is to examine a Swedish missionary activity from a human rights perspective. 

As a scope I have chosen the Swedish evangelical mission to Congo-Brazzaville, from its 

establishment in 1909 to the congolese church's self-determination in 1961. I consider certain 

elements of the missionary activity that affect human rights, to discover wether the activity was in 

order with modern day human rights standards or not. During these years, Congo was part of the 

French colony Equatorial Africa, so the missionaries’ part in the colonial discourse is taken into 

consideration. Other rights areas that are considered are education, healthcare and standard of 

living, racial discrimination, women’s rights, the right to culture and indigenous peoples’ rights. It’s 

shown that European sovereignty is taken for granted and the missionaries generally consider the 

congolese culture and religion to be under-developed and heathen. Though, they differ from the 

colonists by their perspective on the congolese as a child of God with human dignity. They have 

also made valuable efforts in fields such as literacy and healthcare, and by creating a written 

language for the Congo people. The mission’s contribution to the human rights situation is 

ambiguous. They have made significant contributions through their social and developing programs, 

but have also in some ways been a part of the colonial influence and affected by contemporary 

colonial and racial doctrines.	
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1 - Introduktion	

!
1.1 Bakgrund	
!
Under min uppväxt förekom ett inslag som för mig var både vanligt och uppskattat men som inte 

delades av särskilt många andra, nämligen berättelserna från Kongo. Min mamma föddes i 

dåvarande Franska Ekvatorialafrika, senare Republiken Kongo, och hade många berättelser om en 

barndom med internatskolor, mangoträd och märkliga djur, en barndom som skiljde sig markant 

från min egen på olika svenska småorter. Anledningen till detta var att hennes föräldrar, Rune och 

Asta Brynggård, var utsända av Svenska Missionsförbundet att tjänstgöra i landet som missionärer. 

Missionsberättelserna är en del av min uppväxt och har även en särskild plats i det kyrkosamfund 

jag vuxit upp i. Många har talat gott om missionärerna vars vittnesbörd om evangelisation och 

insatser för utbildning och sjukvård i utvecklingsländer inspirerat många genom åren och haft en 

framskjuten plats i kyrkorna. Än idag bedriver man missionsverksamhet i de båda 

Kongorepublikerna, även om arbetet ser betydligt annorlunda ut nu för tiden. 	


!
Men det finns också en annan sida av myntet, nämligen den kritik av missionsverksamheten som 

följde i avkolonialiseringens spår. Missionärer har anklagats för kulturimperialism och för att gå 

kolonialmakters ärenden i länder som lidit svårt under europeiska makters exploatering. När 

Svenska Missionsförbundet sände sina första missionärer till Kongo-Brazzaville var det en fransk 

koloni, där exploateringen av naturens resurser, politisk makt och ekonomisk vinning var viktigare 

än kongolesernas vilja och rättigheter. Det är en erfarenhet Kongo delar med större delen av Afrika, 

som under början av 1900-talet låg nästan helt och hållet under europeisk kontroll. Enligt många 

kritiker har förståelsen för den befintliga kulturen med dess egna former av utbildning och sjukvård 

varit låg, och tidsandan under det tidiga 1900-talet med rasideologier och nationalism påverkade 

även missionärers förhållningssätt till människorna de mötte. Hur ska man då se på den pionjära 

missionsverksamheten idag? Detta arbete är en ansats till att granska en specifik 

missionsverksamhet ur ett människorättsperspektiv. Med FN:s grundande 1945 och den allmänna 

deklarationen för mänskliga rättigheter 1948 skapades ett nytt verktyg för att skydda individens 

rättigheter och alla människors lika värde. Har då missionsverksamheten, både hyllad och 

kritiserad, bidragit till att förverkliga mänskliga rättigheter eller inte i det koloniala sammanhang 

som är Franska Kongo?	


!
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1.2 Syfte	
!
Syftet med denna uppsats är att granska svensk missionsverksamhet ur ett människorättsperspektiv, 

och se hur väl den lever upp till dagens människorättsnormer. Som fall har jag valt Svenska 

Missionsförbundets verksamhet i Kongo-Brazzaville. De mänskliga rättigheterna kommer här att 

användas som ett verktyg för att undersöka missionen. Syftet är en fördjupad bild av missionens 

konsekvenser för landet man verkade i med särskilt avseende på mänskliga rättigheter. Jag kommer 

att undersöka verksamhetsområden som berör mänskliga rättigheter samt beakta missionskritiken 

och pröva deras ifrågasättanden av verksamheten.	


!
1.3 Frågeställning	
!
Det för uppsatsen grundläggande problemet jag kommer att utgå från är följande: i vilken 

utsträckning var Svenska Missionsförbundets missionsverksamhet i Kongo-Brazzaville förenlig 

med mänskliga rättigheter? För att göra ämnet mer hanterbart har jag delat upp den grundläggande 

problemformuleringen i två mer specificerade frågeställningar:	


!
1. Hur väl har SMF:s missionsarbete motsvarat dagens människorättsnormer?	


2. Har SMF:s missionsarbete förbättrat eller försämrat situationen för mänskliga rättigheter, på 

egen hand eller i samarbete med kolonialmakten?	


!
1.4 Metod och teori	
!
För att kunna genomföra denna undersökning behöver jag kvalitativt material från litteratur och 

andra källor. För att förstå kontexten behöver jag undersöka såväl samfundets som landets historia 

och utveckling. För att kunna teckna en så rättvis bild som möjligt behöver jag olika perspektiv 

bland mina källor. Det finns mycket missionslitteratur att tillgå som tämligen okritiskt berättar om 

missionärernas arbete med syfte att uppmuntra missionsvännerna hemma i Sverige. Denna typ av 

skildring är tydligt tendentiös, men innehåller också viktiga sakupplysningar och okontroversiella 

fakta. För att väga upp sådana skildringar behöver jag ta del av kritik mot missionen, både specifikt 

för SMF i Kongo och mer generellt. Dessa kompletteras av historieskrivning från mer oberoende 

källor.	


!
!
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!
1.4.1 Litteraturstudie	
!
I min undersökning kommer jag att använda diverse litteratur som behandlar ämnen som mission, 

kritik av mission, afrikansk kyrkohistoria och MR-teori. De huvudsakliga litteraturkällorna från 

tiden som undersöks kommer från missionärer själva. Här finns ett rikt material med många olika 

perspektiv, men jag har försökt att begränsa mig till skildringar som är relevanta för mitt ämne. Jag 

återkommer till vilken litteratur som kommer att användas under rubriken ”Material”.	


!
1.4.2 Informanter	
!
För att bredda perspektivet och hitta information som inte finns i litteraturen kommer jag att 

intervjua utvalda personer med kunskap om Kongo-Brazzaville och SMF:s missionsverksamhet. 

Jag kommer att använda en kvalitativ intervjumetod där jag ställer öppna frågor och kompletterar 

med följdfrågor där det behövs. Informanterna valdes ut genom rekommendationer och i mitt egna 

nätverk. Två intervjuer spelades in för att sedan transskriberas. Av informanterna jag inte hade 

möjlighet att träffa personligen fick en av dem ett frågeformulär via e-mail att fylla i och sända 

tillbaka, och med två andra genomförde jag telefonintervjuer som inte spelades in utan antecknades 

direkt.	


!
1.4.3 En teori kring mänskliga rättigheter	
!
Då uppsatsens syfte är att undersöka konsekvenserna för mänskliga rättigheter under en tidsperiod 

där de mänskliga rättigheterna som vi känner dem idag inte var formulerade förrän mot slutet av 

perioden,  behöver jag närmare definiera vad det är jag kommer att undersöka. Att utgå från 

ordalydelsen i den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter (UDHR) eller någon av de 

senare konventionerna är anakronistiskt och därför problematiskt. Vad som istället kan vara 

fruktbart är att titta på vad de utvalda rättigheterna innehåller för principer och syften, och se hur 

missionsverksamhetens arbete uppfyller eller motverkar dessa. När jag talar om ”mänskliga 

rättigheter” kommer jag alltså inte att syfta på de exakta formuleringarna från UDHR eller senare 

konventioner utan på innehållet bakom artiklarna. 	


!
!
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1.4.3.1 Rättigheternas innehåll	

!
I detta avsnitt kommer jag att titta närmare på hur man ska tolka rättigheterna i termer av innehåll 

och ändamål. Teoretikern L.W. Sumner beskriver rättigheter i termer av kärna och periferi, där 

kärnan är en grundläggande frihet eller anspråk och periferin är de strukturer som krävs för att 

rättigheten ska bli en realitet. Periferin kan både utveckla, skapa förutsättningar för, och skydda 

kärnan mot kränkningar.  De mänskliga rättigheterna kan alltså inte fungera utan strukturer, 1

institutioner eller lagar som möjliggör dem, oavsett om det gäller positiva eller negativa rättigheter. 

Man kan också kalla detta för en korresponderande plikt eller ansvar. I mitt arbete kan jag 

undersöka hur missionen arbetat i ”periferin” kring rättigheterna, alltså hur de påverkat 

förutsättningarna för mänskliga  rättigheter att förverkligas. Ytterst sett är det staten som är ansvarig 

för rättigheternas förverkligande, men icke-statliga aktörer kan alltså konkret underlätta eller 

försvåra detta genom att påverka periferin kring rättigheterna.	


1.4.3.2 Om universalitet och partikularitet	

!
En ständig debatt om mänskliga rättigheter gäller huruvida de är giltiga för alla människor, eller om 

de bara går att förena med vissa kulturer och sammanhang. En del av invändningarna går att finna i 

kritiken mot MR-konceptet som dominerat av västvärldens liberala och individualistiska normer 

och värderingar. För denna uppsats räkning är denna invändning relevant, då uppfattningarna om 

vad de mänskliga rättigheterna bör innehålla kan variera mellan Sverige och Kongo samt mellan 

1900-talets början och nutid. Ur det postkoloniala perspektivet är det också viktigt att inte bara utgå 

från den västliga förståelsen av individens rättigheter och vilka värden som ska forma samhället.	


!
En som kritiserar det han uppfattar som en stark västlig prägel av de mänskliga rättigheterna är 

Makau Mutua. Han driver tesen att den universella MR-diskursen tydligt är baserad på europeiskt 

tänkande och intimt knutet till den västliga, liberala versionen av demokrati.  Dessutom är 2

statsbildningen i Afrika så radikalt annorlunda från sin motsvarighet i Europa att de liberala idéerna 

om individens förhållande till staten i sin nuvarande form inte kan appliceras på samma sätt. Istället 

för att växa fram naturligt har dagens gränser dragits av europeiska imperialister utan hänsyn till 

 Sumner, L.W. The Moral Foundation of Rights. Oxford: Clarendon Press, 1987, s. 481

 Mutua, Makau. Human Rights: A Political and Cultural Critique. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2

2002, s. 39-40
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äldre, befintliga formationer.  När jag undersöker missionens konsekvenser för mänskliga 3

rättigheter är detta ytterligare en faktor att ta hänsyn till - vems värderingar är det jag utgår från?	


!
Jag utgår ändå från att de mänskliga rättigheterna är globalt relevanta och därför applicerbara även i 

den tid och det land som är föremål för denna undersökning. Jack Donnelly talar om en relativ 

universalitet hos idén om mänskliga rättigheter, med innebörden att det inte handlar om huruvida 

rättigheterna är universella eller relativa, utan hur de är universella och relativa. Donnelly hävdar att 

mänskliga rättigheter är universella på tre sätt: internationell juridisk giltighet, överlappande 

konsensus och funktionell universalitet. Med den juridiska giltigheten menar han att MR är 

accepterat av nästan alla stater som internationell, bindande lag. Detta genom att de deltagit i 

förarbete för, skrivit under, och ratificerat de internationella konventionerna och MR-dokumenten. 

Med överlappande konsensus menar Donnelly att man globalt är någorlunda överens om vilka 

värderingar som ska gälla. Exempelvis är så gott som alla överens om alla människors lika värde, 

vilket utgör en grund för mänskliga rättigheter som man kan enas om. Den funktionella 

universaliteten innebär att att de internationellt erkända rättigheterna svarar mot vanliga hot mot 

mänsklig värdighet i dagens moderna stater och marknad som dominerar nästan hela världen idag. 

De mänskliga rättigheterna utgör alltså det bästa skyddet mot de hot mot individer som ofta 

föreligger i samhällen som domineras av suveräna stater och kapitalism. 	
4

1.4.3.3 Tidsperspektivet: Det anakronistiska dilemmat.	

!
Den allmänna deklarationen antogs 1948 och formuleringarna däri fanns alltså inte tillgängliga för 

vare sig missionärer, samfund eller kolonialmakt innan dess. Däremot uppstod inte deklarationens 

formuleringar ur intet, utan motsvarar värden som i någon mån fanns tidigare. Mot bakgrund av 

detta är det alltså innehållet i rättigheterna som ska undersökas snarare än de exakta 

formuleringarna. Metoden kräver alltså översättning i någon mån. Dels ska kolonialtidens uttryck 

och förhållanden kunna förstås med moderna termer, samtidigt ska normer kodifierade på senare år 

kunna formuleras på ett sätt som gör dem relevanta för att utreda handlingar begångna i dåtid.	


!
!
!

 ibid, s. 723

 Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. 3 uppl. Ithaca: Cornell University Press, 2013, s. 4

93-97
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1.4.4 Det postkoloniala perspektivet	
!
I detta arbete vill jag anlägga ett postkolonialt perspektiv, för att inte fastna i fällan att bara bedöma 

frågeställningen ur ett västerländskt, svenskt perspektiv. Postkolonialism är dock ett begrepp som 

kan tillskrivas flera olika betydelser. Maria Eriksson Baaz argumenterar för att postkolonialism inte 

syftar på ett uppnått stadium bortom det faktiska kolonialismen. Skiftet från kolonial till 

postkolonial situation i samband med nationell självständighet innebar inte ett definitivt brott med 

tidigare relationer och maktförhållanden, däremot kan postkolonial teori vara ett sätt att identifiera 

hur man i avkoloniserade sammanhang fortfarande märker spår av det imperialistiska förflutna man 

vill förneka. Även om det direkta kolonialstyret har upphört har dominansen tagit andra former. 

Även om Sverige inte hade egna kolonier i Afrika var kolonialismen en global process som 

påverkade även det svenska samhället. Dessutom var Sverige med och bidrog genom forskare, 

missionärer och upptäcktsresande till den koloniala erans diskurser.  Såväl i Sverige som Kongo 5

kan det postkoloniala perspektivet alltså hjälpa oss att se maktstrukturer som påverkat synen på den 

andre i den koloniala kontexten och hur strukturerna fortsätter att påverka relationen mellan 

länderna. 	


!
1.5 Avgränsning och kritik	
!
1.5.1 Avgränsningar av ämne och period	
!
I ämnet missionens konsekvenser för mänskliga rättigheter har jag valt att avgränsa mig till Svenska 

Missionsförbundets (SMF) verksamhet i Kongo-Brazzaville. Det har skrivits mycket om Kongo-

Kinshasa på grund av den brutala exploateringen av landet samt inbördeskrigen som fått en mycket 

svår humanitär situation som konsekvens. Även Kongo-Brazzaville har varit utsatt för exploatering 

och drabbats av inbördeskrig, men jämförelsevis är det förhållandevis lugnt och landet får sällan 

rubriker jämfört med sin större granne. Att SMF under mer än etthundra år haft ett intresse för 

landet gör att det finns material och kontakter att tillgå, samtidigt som det är ett land som är 

marginellt uppmärksammat utanför samfundet. Denna uppsats kan alltså bidra med kunskap om ett 

land som det inte rapporteras särskilt ofta om i ett ämne som är relevant för den teologiska, 

människorättsliga och postkoloniala diskursen.	


!

 Eriksson Baaz, Maria. The White Wo/Man’s Burden in the Age of Partnership: A Postcolonial Reading of Identity in 5

Development Aid. Diss., Göteborgs universitet: Department of Peace and Development Research, 2002, s. 50-52
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Tidsperioden jag undersöker är 1909 till 1961. 1909 utökades SMF:s Kongomission till Franska 

Kongo, man hade haft verksamhet i Belgiska Kongo sedan 1881, och 1961 blev den kongolesiska 

kyrkan självständig från missionen. Republiken blev självständig 1960, så de åren markerar en ny 

fas i både kyrkans och landets historia. Eftersom det är SMF:s verksamhet jag avser att undersöka 

är 1961 en lämplig slutpunkt eftersom kongoleserna då tog över driften av samfundet och dess 

institutioner, även om missionen fortsatt under andra former ända tills idag.	


!
1.5.2 Rättigheterna som undersöks	
!
I ett arbete av den här omfattningen behöver man också avgränsa sig gällande vilka mänskliga 

rättigheter som ska undersökas. Jag kommer att välja ut ett antal rättigheter som är relevanta för 

ämnet och utgå från hur de formuleras i UDHR och senare konventioner och dokument. 

Verksamheter som kan undersökas ur ett MR-perspektiv är exempelvis arbetet med undervisning 

och sjukvård. Skolarbetet motsvarar rätten till utbildning, och sjukvården ingår i rätten till en 

tillfredsställande levnadsstandard. I rätten till levnadsstandard ingår även andra områden som 

missionen påverkat, som tillgången till bostad, mat och kläder. Dessa verksamhetsområden är en 

viktig del av missionens arbete och bör alltså inkluderas. Jag kommer också att behandla kvinnors 

rättigheter samt frågan om eventuell rasism. Detta berör också minoriteters rättigheter, och i den här 

undersökningen kommer jag att se hur missionen relaterat till ursprungsbefolkningen i Kongo, 

pygméerna. Missionens roll i det koloniala sammanhanget och dess relation till traditionell kultur 

kommer också att undersökas.	


!
1.5.3 Namn och begrepp	
!
Uppsatsen spänner över en tidsperiod där länder och aktörer har bytt namn flera gånger under årens 

lopp. För att förebygga begreppsförvirring kommer jag här kommentera några av de namn och 

beskrivningar som återkommer i arbetet. Vedertagna förkortningar anges inom parentes.	


!
Svenska Missionsförbundet (SMF) grundades 1878, bytte 2003 namn till Svenska Missionskyrkan 

och antog fem år senare en avsiktsförklaring att tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och 

Metodistkyrkan i Sverige gå samman och bilda ett nytt, gemensamt samfund. Ett jakande beslut om 

detta togs 2011, och 2013 beslutade man om namnet Equmeniakyrkan för det nya samfundet. I detta 

arbete kommer jag som regel att använda Svenska Missionsförbundet (SMF).	


!
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Den största begreppsförvirringen torde komma från de 

varierande geografiska angivelser som förekommer i 

litteraturen och historien. Det som idag är Republiken 

Kongo kallas innan självständigheten 1960 Franska 

Kongo. Landet blev fransk besittning 1891 och 

inlemmades 1910 i kolonin Franska Ekvatorialafrika, 

där även nuvarande Gabon, Centralafrikanska 

Republiken och Tchad ingick.  Mellersta Kongo 6

(Moyen Congo) är en fransk benämning på den 

sydligaste delen av Franska Ekvatorialafrika, som 

inkluderar nuvarande Kongo-Brazzaville och Gabon.  7

Mellan åren 1969 och 1991 var det officiella namnet Folkrepubliken Kongo.	


!
Grunden för en belgisk koloni i området lades när kung Leopold II erövrade en enorm landmassa i 

Kongobäckenet och längs med Kongofloden mellan 1879 och 1885, och gjorde sig själv till 

envåldshärskare över landet som erkändes som Kongofristaten vid Berlinkonferensen 1884-1885. 

Belgiska staten annekterade landet 1908 och omvandlade det till en koloni på grund av Leopold II:s 

maktmissbruk och övergrepp mot befolkningen. Landet blev självständigt 1960 som Republiken 

Kongo, och heter idag Demokratiska Republiken Kongo (DRK, Kongo-Kinshasa). Mellan åren 

1971 och 1997 hette landet Zaïre. Nedre Kongo är en belgisk benämning på landområdet kring 

Kongoflodens mynning främst inom den belgiska kolonins gränser, vilket har använts som 

benämning på SMF:s missionsfält i Belgiska Kongo och som därmed förekommer ofta i mina 

källor.  Området sträcker sig från Atlanten till Malebodammen, som tidigare hette Stanley Pool, där 8

huvudstäderna Brazzaville och Kinshasa ligger på varsin sida Kongofloden.  Kongobäckenet är 9

namnet på det stora geografiska området i centrala Afrikas inland där Kongofloden med dess många 

bifloder rinner mot Atlantkusten.	


!
När man använder begreppet Kongomissionen inom SMF inkluderar det ofta både verksamheten i 

franska och belgiska Kongo. Missionen riktades främst till kongofolket, bakongo, vars språk är 

 SO-rummet. Kongo-Brazzavilles historia. 2015. http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/6

afrika-historia/kongo-brazzavilles-historia#. (Hämtad 2015-02-23)

 Stenström, Arvid. Mission blir kyrka. Falköping: Gummessons, 1977, s. 167

 ibid, s. 15-168

 Axelson, Sigbert. Kulturkonfrontation i Nedre Kongo. Uppsala: Tvåväga förlags AB, 1971, s. 79

http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/afrika-historia/kongo-brazzavilles-historia#
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kikongo. Namnet som användes på plats i området var Mission Evangélique Suédoise (MES), alltså 

svenska evangeliska missionen. I litteraturen och i missionsberättelser kan det ibland vara svårt att 

avgöra i vilken stat en händelse utspelar sig då man enbart pratar om ”Kongo” och man får förlita 

sig till sammanhanget eller ortsnamn för att avgöra detta i den mån det är relevant. Viss geografisk 

sammanblandning kan alltså förekomma, men då det rör sig om en och samma missionsorganisation 

är även händelser och beslut fattade på belgiska sidan relevanta för denna uppsats. 	


!
I denna uppsats kommer jag att använda följande begrepp och förkortningar såvida inte kontexten 

påkallar något annat: Svenska Missionsförbundet förkortas SMF och dess kongomission MES, men 

jag håller mig till att använda SMF. Länderna kommer generellt att kallas Franska respektive 

Belgiska Kongo för tiden före självständigheten, samt Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa för 

tiden efter. Samfundet som grundades av SMF i Kongo-Brazzaville har sedan självständigheten från 

missionen 1961 burit namnet Église Évangélique du Congo som förkortas EEC. På svenska 

används Evangeliska kyrkan i Kongo. Jag kommer också att använda några kongolesiska uttryck i 

brist på fullgoda svenska översättningar, som förklaras efterhand när de introduceras.	


!
1.6 Material	
!
1.6.1 Internt författat material	
!
Den primära källan för kunskap om missionsarbetet var förr i tiden missionärernas egna berättelser. 

Dessa tenderar att vara glorifierande snarare än objektiva, vilket man behöver vara medveten om 

samtidigt som det inte helt ogiltigförklarar deras vittnesbörd. Böckernas titlar säger mycket om hur 

missionärerna ser på den egna verksamheten och hur man vill att den ska uppfattas hemma i 

Sverige, några talande exempel är Dagbräckning i Kongo, Vildmarkens vår, I kärlekens tjänst och 

Guds kraft griper Kongo.  För att illustrera hur aktiviteterna kunde skönmålas återger Bertil Åhman 

en händelse i Belgiska Kongo 1906, där det möjligen förekom skottlossning med dödlig utgång 

mellan missionärer och kongoleser i samband med ett uppror mot staten som även riktades mot 

andra européer såsom svenska missionärer. Rapporteringen om denna händelse är dock kraftigt 

tillrättalagd och framställer missionärerna som hjältar.  Litteraturen är främst skriven för att läsas 10

av missionsvänner i hemlandet, med syfte att tala gott om verksamheten och uppmuntra till fortsatt 

givande och bedjande. Men även denna litteratur kan innehålla sakupplysningar av värde samt 

 Åhman, Bertil. Daniel Ndoundou: Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo. Diss., Uppsala: Uppsala 10

Universitet, 2014, s. 37f



���16

okontroversiella fakta. Jag kommer att göra mitt bästa för att förhålla mig sunt kritisk till materialet. 

Att jag citerar en missionärs redogörelse behöver inte innebära att jag utgår från att den är helt och 

hållet objektiv, däremot att den innehåller intressanta sakuppgifter eller beskriver hur missionären i 

fråga själv uppfattar en situation. Ett intressant undantag från den gängse missionslitteraturen är 

Vildmarkens vår som utkom 1928 och innehåller berättelser från kongoleser istället för svenska 

missionärer. De medverkande skribenterna tillhör missionens församlingar och är samtliga välvilligt 

inställda till den, men boken ger också ett för den tiden närmast unikt afrikanskt perspektiv.	


En annan källa är Svensk missionstidskrift, som började publiceras 1913 och som innehåller en stor 

mängd information om svensk missionsverksamhet i olika delar av världen. SMF:s Kongomission 

får ofta utrymme i tidskriften, liksom mer generella upplysningar om mission. Jag har fått tillgång 

till samtliga årgångar av Svensk missionstidskrift genom Teologiska högskolan Stockholms arkiv 

men har nöjt mig med att gå igenom årgångarna mellan 1913 och 1962, året efter EEC:s 

självständighet. 1988-1991 genomförde SMF och EEC gemensamt en utredning kring sitt 

samarbete och missionsbegreppet i allmänhet, som kommit att kallas Kongoutredningen. Materialet 

från utredningen finns samlat i Svenska Missionskyrkans arkiv, vilket jag fått tillgång till. I några 

fall saknas årtal i Kongoutredningens dokument, i brist på annat får man förmoda att de liksom 

övriga dokument är från slutet av 1980-talet.	


!
På grund av materialets ålder kan vissa språkliga egenheter förekomma. Ibland förekommer 

förkortade namn, en form jag väljer att behålla om jag inte känner till det fulla namnet. Till det 

något senare materialet hör en del litteratur skriven på 1970-talet. Denna har fördelen av att ligga 

nära tidsperioden jag undersöker, dock är den inte uppdaterad med nyare rön. 	


!
1.6.2 Externt författat material	
!
Förutom den interna litteraturen från missionärer och samfund kompletteras undersökningen av 

externt och allmänt skrivet material som behandlar frågeställningen. Till detta material hör den 

litteratur som behandlar mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Detta perspektiv kan antingen 

vara teoretiserande eller mer sakligt beskrivande angående vilka rättigheter som finns och hur 

folkrätten fungerar. En del av detta material är allmänt skrivet eller täcker flera områden medan 

andra är mer preciserande, exempelvis tidskriften Fjärde världen eller Ulf Johansson Dahres bok 

Ursprungsfolk i internationell politik och rätt som behandlar ursprungsfolks rättigheter.	


!
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Annat material handlar om Afrika, Kongo, kolonialism eller mission ur ett annat perspektiv än 

missionärernas eget. Exempel på titlar är Afrika i det tjugonde seklet, När Afrika kom oss nära, 

Christian mission: How Christianity became a world religion samt Kolonialismens svarta bok.	


!
!
1.6.3 Tidigare och aktuell forskning	
!
Det finns en väl etablerad svensk missionsforskning, där jag här kommer att ge ett par exempel som 

har anknytning till mitt ämne. En av nämnda missionsforskare, Sigbert Axelson, kommenterar att 

det i diskursen finns en tydlig tendens att man helst forskar inom det egna samfundet vilket å ena 

sidan är helt naturligt, men å andra sidan löper man en risk för närsynthet och att inte vara 

tillräckligt kritisk.  Detta är något som jag själv naturligtvis behöver tänka på i denna 11

undersökning.	


!
Bertil Åhman, teologie doktor och tidigare missionär har skrivit en avhandling om Daniel 

Ndoundou, pastor i EEC och en av kyrkans stora profiler under många år. Avhandlingen, Daniel 

Ndoundou: Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo, är en god introduktion till Kongo-

Brazzaville och SMF:s missionsverksamhet däri. 	


!
Sigbert Axelson, docent, universitetslektor och även han tidigare missionär, skrev avhandlingen 

Culture Confrontation in the Lower Congo där han undersöker kulturkrockar mellan kristendom och 

traditionell afrikansk tro och kultur genom historien. Avhandlingen har särskilt fokus på de svenska 

missionärer som verkade i Nedre Kongo under 1880- och 1890-talen. Axelsons undersökning är 

även grund för hans bok Kulturkonfrontation i Nedre Kongo som inte är lika strikt vetenskapligt 

skriven utan mer lättillgänglig. 	


!
Även Kajsa Ekholm Friedman har undersökt kulturkonfrontationen mellan Europa och Kongo, fast 

ur ett socialantropologiskt perspektiv, i Catastrophe and Creation: The Transformation of an 

African Culture från 1991. Som titeln anger undersöker hon hur den kongolesiska kulturen 

förändrats på flera plan i mötet med kolonialismen, med fokus på Nedre Kongo. Hon har även 

skrivit om Kongo-Brazzaville i Den magiska världsbilden, som är en djupdykning i kulturella och 

politiska förhållanden i landet och hur de har förändrats över tiden. I båda dessa arbeten riktar hon 

ett tack till SMF som enligt henne varit till stor hjälp i hennes efterforskningar.	


 Axelson, Sigbert. ”Gudstjänst - Samhälle - Missionsforskning”. ur Axelson, Sigbert (red). Kristna organisationer och 11

internationellt bistånd i det civila samhället. Uppsala: Svenska institutet för missionsforskning, 2006, s. 109
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!
Efraim Andersson har på Svenska institutet för misssionsforskning givit ut Väckelse och andra 

kristna folkrörelser i Kongo. Som titeln anger undersöker han kristna folkrörelser, bland annat 

profetrörelsen, ngunzismen, som uppstod kring Simon Kimbangu år 1921. Boken, som utkom 

postumt, berör rörelser i både Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa och har främst fokus på den 

väckelse som från 1947 har kommit att starkt prägla den evangeliska kyrkan i Kongo.	


!
Carl Sundberg har undersökt kontextuella förståelser av kristendomen hos unga kristna i Brazzaville 

i avhandlingen Conversion and contextual conceptions of Christ från 2000. Han undersöker motiv 

till omvändelse samt hur olika aspekter av kristendomen tolkas i den kongolesiska kontexten.	


!
En till ämnet närliggande avhandling är Mission and State on the Congo från 1970 av David 

Lagergren. Den behandlar relationen mellan Kongofristaten och protestantiska missionssällskap 

mellan 1885 och 1903, med särskilt hänsyn till Equator-distriktet. Edward Sjöblom, svensk 

baptistmissionär som gav situationen internationell uppmärksamhet, får en hel del utrymme. 	


!
Två nyligen genomförda avhandlingar från Kongo-Brazzaville, som jag tyvärr inte haft möjlighet 

att tillgodogöra mig eftersom jag saknar kunskaper i franska, är historikern Philippe Louhembas Les 

missionnaries protestants dans l’espace Kongo du Congo-Brazzaville 1909-1961 från 2009 och 

teologen Alphonse Loussakous L’æuvre de la mission évangélique suédoise et ses effets socio-

économiques et culturels au Congo (RC) de 1909 à 2009 från 2011. Åhman översätter titlarna med 

De protestantiska missionärerna i bakongos område av Kongo-Brazzaville 1909-1961 respektive 

Den evangeliska svenska missionens verksamhet och dess socio-ekonomiska och kulturella 

påverkan i Kongo (Republiken Kongo) 1909-2009.  När jag frågar Åhman om den senare svarar 12

han att det står ”praktiskt taget ingenting” om de frågor jag tar upp utan avhandlingen rör snarare 

EEC:s historia och hur de ska gå vidare som samfund. Det som i första hand betonas är 

evangelisation och ekonomi.  Anne Sundberg kommenterar Louhembas avhandling med att den 13

handlar om hur missionärerna förändrade kongolesernas sätt att tänka, med avseende på områden 

som exempelvis entreprenörskap och hantverk, hur man imiterade missionärernas beteenden och 

vad skolverksamheten och den protestantiska inställningen till arbete har betytt.  14

 Åhman, Bertil. Daniel Ndoundou: Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo. Diss., Uppsala: Uppsala 12

Universitet, 2014, s. 15

 Åhman, Bertil; teologie doktor. ”Re: Mer om Kongo”. E-mail 2015-04-21.13

 Sundberg, Anne; socialantropolog. Telefonintervju 2015-05-12.14
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2 - Bakgrund och kontext	

!
Detta kapitel är avsett att ge en bakgrund till uppsatsens ämne genom att närmare introducera 

läsaren för Svenska Missionsförbundet, Kongo-Brazzaville samt de mänskliga rättigheterna. 	


!
2.1 Vad är mission?	
!
Missionen har varit en viktig del av den kristna kyrkans historia och verksamhet ända sedan dess 

början. Man har genom åren använt olika metoder och backats upp av olika understödjare såsom 

stater, missionssällskap, ordnar (t.ex. jesuiterna), samfund eller privata initiativ. Under 

upptäckarepoken på 1400-talet ville katolska kyrkan utvidga sig till områden som var nya för de 

europeiska sjöfartsmakterna. Att religionen spelade en väsentlig roll i utforskandet visar sig 

exempelvis i att påven 1493 valde att ”dela upp” den hitintills okända världen, där Spanien fick 

mandat att utforska och missionera länderna väster om Atlanten och Portugal öster om densamme.  15

Portugal fick därmed påvligt mandat att utforska och missionera Afrikas kuster, vilket ledde dem till 

Kongoflodens mynning som första européer.	


!
Ur protestantisk synvinkel är 1800-talet ”missionens århundrade”, då europeiska stormakter 

utforskade och koloniserade Afrikas inland. I spåren av upptäckarna bildades flera missionssällskap 

för att evangelisera de av kristendomen onådda folkgrupperna. Jonathan Hill menar att sällskapen 

till en början hade ”mycket lite med modern sekulär imperialism att göra”, och att de snarare kunde 

utgöra en motkultur till kolonialmakterna.  Men den inställningen förändrades vid mitten av 1800-16

talet då även missionssällskapen kunde börja omfatta tanken att Europa inte bara skulle utforska 

utan även styra över Afrika. Den skotske missionären David Livingstones upptäcktsresor tjänade 

som inspiration, och Livingstone menade att ”affär och evangelium” skulle kunna gå hand i hand på 

den nya kontinenten. Vid denna tid börjar dessutom tanken om den vita rasens överlägsenhet 

påverka missionärerna.  Mot slutet av 1800-talet tog ”kapplöpningen om Afrika” fart med kolonial 17

erövring, upptäcktsresor och nya missionssatsningar. Denna era sammanföll med den svenska 

folkväckelsen, då många anslöt sig till evangeliskt kristna nybildade samfund där evangelisation var 

 Sundkler, Bengt. Missionens värld. Stockholm: Verbum, 1970, s. 7015

 Hill, Jonathan. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris, 2008, s. 37416

 ibid, s. 38117
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grundläggande för hela verksamheten. Flera svenskar tog anställning som sjömän på Kongofloden, 

och skulle alltså senare åtföljas av kristna missionärer.	


!
I samband med de mänskliga rättigheternas intåg på den internationella politikens arena har de även 

fått ta plats i de olika samfundens verksamhet. Från ungefär 1960 och framåt har en av de stora 

frågorna för den globala kristenheten varit hur man kunna arbeta för rättvisa för de fattiga.  När 18

missionskritiken började växa fram på 1970-talet ändrade många missionsorganisationer fokus till 

utvecklingsbistånd, vilket Dana L. Robert kallar en slags ursäkt för kolonialismens arv.  Vid denna 19

tid började även missionen fördömas av icke-västliga kyrkor och nationalister för deras rasism, 

paternalism och kolonialism. Kyrkoråd i Asien, Afrika och Latinamerika diskuterade införandet av 

”moratorium”, ett stopp för västerländska missionärer och finansiering, för att deras egna kyrkor 

skulle kunna få utvecklas själva utan att kontrolleras från väst. 	
20

!
2.2 Kongos historia	
!
Kongo-Brazzaville har en lång historia, men de skrivna källorna är främst ur ett europeiskt 

perspektiv. De nationsgränser som finns idag är inte dragna efter geografiska eller etniska gränser, 

utan definierades vid Berlinkonferensen 1884-1885 där de europeiska kolonialmakterna delade upp 

Afrika i intressesfärer som man kunde erövra var för sig utan att behöva tävla med varandra. Vid 

1901 var de flesta koloniala gränserna utmärkta.  Inom den franska kolonin Ekvatorialafrika fanns 21

flera olika folk- och språkgrupper, alla med sin egen tradition och historia. Eftersom SMF:s 

Kongomission främst riktades till det kikongotalande kongofolket är det den folkgruppen som 

främst kommer belysas här.	


!
2.2.1 Kongos äldre historia	
!
De första invånarna i Kongo var troligtvis pygméer, som trängdes undan av bantufolk som vandrade 

söderut när Sahara började förvandlas till en öken. Bantufolk utgör den huvudsakliga befolkningen i 

tropiska Afrika och bantu betyder helt enkelt ”människor”. Bakongo hör till bantufolken och slog 

 Kirk, Andrew. What is Mission? Theological Explorations. London: Darton, Longman and Todd, 1999, s. 9618

 Robert, Dana L.. Christian mission: How Christianity became a world religion. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, s. 19

68f

 ibid, s. 9220

 Davidson, Basil. Afrika i det tjugonde seklet. Stockholm: Nordiska Afrikainstitutet, 2001, s. 15.21
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sig ner i Nedre Kongo runt 13- och 1400-talen.  När portugisiska upptäcktsresande nådde 

Kongofloden på 1470-talet hade bakongo redan etablerat ett expansivt rike i området med 

huvudstad i Mbanza Kongo i nuvarande norra Angola.  En tämligen god relation kom att etableras 22

mellan Portugal och Kongoriket, och den katolska kristendomen fick ett visst fotfäste i området. Vid 

den kristne kungen Nzinga Mvembas (”Afonso”) död 1543 fanns det två miljoner kristna i Kongo, 

vilket var hälften av hela befolkningen. Vid det här laget hade dock slavhandeln etablerats vilket 

fick fruktansvärda följder för befolkningen.  Uppskattningsvis deporterades 13 miljoner människor 23

från landet, av européer i väst och av arabiska slavhandlare i östra delarna av området, och det 

förekom också intern slavhandel.  Portugiserna var angelägna att exportera samt betala för slavarna 24

med vin och sprit, vilket tacksamt togs emot av kongoleserna men också fick svåra följder.  25

Slavhandeln avvecklades successivt under 1800-talet, men när den europeiska slavhandeln i stort 

sett var avskaffad blev ironiskt nog den arabiska diton ett alibi för erövringen av Centralafrika. 	
26

!
2.2.2 Det koloniserade Kongo	
!
Den man som på allvar banade väg för den europeiska erövringen av Kongoregionen var 

engelsmannen Henry Morton Stanley, som företog flera upptäcktsresor längs med Kongofloden 

under 1800-talets senare del. Av hans och hans manskaps sätt att forcera både naturliga och 

mänskliga hinder fick de smeknamnet Bula Matadi, stenkrossare. Man tvångsrekryterade 

kongoleser att bära deras material genom terrängen, och införde så bärarsystemet som var i funktion 

långt in på 1900-talet.  Det var Stanley som på uppdrag av Belgien etablerade Kongofristaten, 27

nuvarande Kongo-Kinshasa, i sin vision om att förena östra och västra Afrika. Nordväst om 

Kongofloden utforskade Pierre Savorgnan de Brazza västra Centralafrika för Frankrikes räkning. 

1880 slöt han ett avtal med den lokala kungen Makoko för att skapa ett nytt handelscentrum, vilket 

kom att bli Brazzaville. Det kom att uppstå en konflikt mellan Frankrike och Belgien kring området, 

vilket var en anledning till Berlinkonferensen 1884-1885. Här tilldelas den belgiske kungen 

Leopold II Kongofristaten som personlig egendom, och en mycket grym exploatering av resurser 

 Axelson, Sigbert. Kulturkonfrontation i Nedre Kongo. Uppsala: Tvåväga förlags AB, 1971, s. 32f22

 Hill, Jonathan. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris, 2008, s. 27923

 Sundkler, Bengt och Steed, Christopher. A History of the Church in Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 24

2000, s. 281

 Axelson, Sigbert. Kulturkonfrontation i Nedre Kongo. Uppsala: Tvåväga förlags AB, 1971, s. 5325

 Ferro, Marc. ”Slaveri och människohandel.” ur Ferro, Marc (red). Kolonialismens svarta bok: 1500-2000: Från 26

utrotning till självrannsakan. Stockholm: Leopard förlag, 2005, s. 116, 129f

 Axelson, Sigbert. Kulturkonfrontation i Nedre Kongo. Uppsala: Tvåväga förlags AB, 1971, s. 11227
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och människor tog sin början.  ”Leopoldsystemet” infördes 1891, där det vanliga mönstret var att 28

varje by fick en kvot av insamlad gummi de var tvungna att uppfylla. Byhövdingen hölls ansvarig, 

och repressalier var att vänta om kvoterna inte uppfylldes. Bland bestraffningarna förekom slaveri, 

tortyr, mord och stympningar. Bruket att hugga av händer på män, kvinnor och barn väckte stor 

internationell avsky och är ett talande exempel på Fristatens aggression mot befolkningen.  	
29

!
Frankrike hade en något annan syn på sina kolonier och vad som utgjorde en nation. Nationen var 

där franska talas och den franska kulturen dominerar, och kolonierna kunde på så sätt ses som den 

utvidgade nationen. Men inte desto mindre såg även Frankrike Afrika som ”ett stort skafferi” med 

råvaror.  Även i Franska Kongo förekom en grym exploatering även om det inte fått lika mycket 30

uppmärksamhet som övergreppen i Belgiska Kongo. Under det tidiga 1900-talet slog sig många 

koncessionsbolag ner i Franska Kongo, företag som köpte upp stora landområden och inte skydde 

några medel för att öka produktionen. Man utnyttjade människor genom tvångsarbete, och om 

kvoterna för insamlat rågummi inte uppfylldes kunde de svara med massakrer eller genom att 

bränna ner hela byar.  Ett annat kolonialt projekt som kraftigt påverkade befolkningen i området 31

var anläggandet av den 51 mil långa järnvägen mellan huvudstaden Brazzaville och Pointe-Noire 

vid Atlantkusten. För att kunna genomföra projektet tvångsrekryterades arbetare som fick jobba 

under svåra förhållanden. Enligt Bertil Åhman finns det ingen tillförlitlig statistik över hur många 

arbetare som dog, men hänvisar till N. Ballif som menar att antalet döda var långt över den 

officiella siffran på 10 000 människor. 	
32

!
På 1920-talet uppstod en rörelse som kom att påverka såväl missionen som samhället i stort, 

nämligen ngunzismen eller profetrörelsen. Upphovsman var Simon Kimbangu, som fick ett rykte 

som helbrägdagörare och extatiska fenomen följde hela hans verksamhet. De extatiska uttrycken 

och kraften i själva folkrörelsen gjorde dock att de protestantiska missionärerna inte fick förtroende 
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för rörelsen.  Kimbangu hade inte själv som målsättning att störta kolonialmakten, men hans 33

anhängare radikaliserades och såg honom som en Messias som skulle befria Kongo från 

européernas förtryck. Rörelsen utvecklades till en politisk befrielserörelse som de belgiska 

myndigheterna valde att motarbeta med våld, och lyckades 1921 fängsla Kimbangu som förblev i 

fångenskap fram till sin död 1951. Rörelsen uppstod i Belgiska Kongo, men spred sig över gränsen 

till den franska kolonin. Myndigheterna var oroade över händelseutvecklingen i Belgiska Kongo 

och använde hårda metoder för att slå ner rörelsen när den nådde deras område.  	
34

!
FN:s grundande 1945 innebar ingen omedelbar förbättring för de koloniserade, men 

kolonialmakterna ålades att avlägga årliga rapporter om tillståndet i kolonierna. I förlängningen 

blev dock FN en kraft och ett forum för avkolonialiseringen. 	
35

!
2.2.3 Det självständiga och moderna Kongo i korthet	
!
Efter andra världskrigets slut vaknade den afrikanska nationalismen på allvar, där en av 

anledningarna var att illusionen om den vite mannens överlägsenhet hade fått en törn av krigets 

grymheter. Kongo-Brazzaville blev självständigt 1960 och dess första president kom att bli prästen 

Foulbert Youlou, som 1963 följdes av en av EEC:s medlemmar, Massamba Débat. Enligt Kajsa 

Ekholm Friedman var Kongo-Brazzaville relativt rikt och utvecklat vid tiden för självständigheten. 

Under 1960-talet fortsatte industrin att utvecklas, men kring 1970 inleddes en kraftig recession. 

Bland orsakerna kan nämnas militärkuppen 1968, ökad industriell konkurrens i grannländerna, och 

flykten av utländsk kapital.  Resten av 1970-talet blev en politisk turbulent tid. Kontakterna med 36

Sovjetunionen utökades, landet bytte namn till Folkrepubliken Kongo, och man införde en ny 

flagga, röd med hammare, skära och palmer. Regimen var under detta decennium öppet ateistisk 

vilket innebar en svår tid för de olika kyrkorna. 1978 förbjöds all religiös verksamhet förutom för 

islam, Zéphirin-rörelsen samt kyrkorna i Kongos kristna kyrkors ekumeniska råd; katolska kyrkan, 
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EEC, Frälsningsarmén och Kimbanguistkyrkan.  Av dessa är katolska kyrkan störst, medan EEC är 37

det största protestantiska samfundet med ca 150 000 medlemmar i sina 118 församlingar (2006). 	
38

!
1991 genomfördes en allmän folkkongress, och allmänna val hölls igen 1992. En konstitution med 

demokratisk parlamentarism infördes 1992. Trots dessa steg mot ett mer demokratiskt samhälle 

präglades 1990-talet av oroligheter mellan politiska grupperingar, och 1997 bröt ett inbördeskrig ut 

som varade till 1999.  2000-talet har varit lugnare, och landet har idag ca 4,4 miljoner invånare.	
39

!
2.2.4 Kongo och de mänskliga rättigheterna idag	
!
Kongo har ratificerat de viktigaste MR-konventionerna och är även part i Romstadgan och 

Internationella brottsmålsdomstolen. I konstitutionen från 2002 är det i förordet angivet att 

principerna från FN-stadgan, UDHR, Afrikanska MR-stadgan samt alla ”vederbörligen ratificerade 

relevanta internationella texter relaterade till människans rätt” ska vara en integrerad del av 

konstitutionen.  I sin rapport från 2013 pekar Amnesty International ut några områden där Kongo 40

brister i att uppfylla medborgerliga och politiska rättigheter. Säkerhetsstyrkor har utfört tortyr och 

kränkande behandling utan att straffas, flyktingar från Kongo-Kinshasa har fängslats utan vare sig 

åtal eller rättegång, och regeringskritiker har varit fängslade under flera månaders tid i strid mot 

yttrandefriheten.  Enligt UD förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter trots det 41

stabilare läget efter 1990-talets konflikter. Korruptionen och straffriheten är utbredd, våld mot och 

diskriminering av kvinnor förekommer och fängelseförhållandena är mycket svåra. Fattigdomen är 

utbredd, oljeindustrin genererar stora inkomster men de kommer inte folket till del. Makten är 

koncentrerad till presidenten och pressfriheten inskränks ibland. 	
42

!
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För att få ytterligare en indikation på de demokratiska förhållandena vänder jag mig till The 

Economists demokratiindex, där världens länder får ett sifferomdöme från 1 till 10 beroende på väl 

de uppfyller demokratiska värden i kategorierna valprocess och pluralism, fungerade regering, 

politiskt deltagande, politisk kultur samt medborgerliga rättigheter. I rapporten från 2012 placerar 

sig Kongo-Brazzaville på en delad 144:e plats av 167 undersökta länder med en  snittpoäng på 2.89 

av 10 och placeras i kategorin ”auktoritära regimer”.  Det finns alltså stora brister i både 43

människorätts- och demokratiförhållandena i dagens Kongo-Brazzaville.	


!
2.3 Svenska Missionsförbundet	
!
Under 1800-talet förekom en väckelse i Sverige, där kristna organiserade sig i grupper och 

missionssällskap utanför den för den tiden hegemoniska Svenska kyrkan. Den pietistiskt influerade 

fromhet som låg till grund för väckelsen betonade den personliga omvändelsen och läsning av 

Bibeln, därav öknamnet läsarna. Det som kom att bli SMF var från början en del av den 

evangeliska väckelsen inom Svenska kyrkan, men på grund av konflikter kring bland annat lära och 

nattvardsordning bröt sig en stor del av rörelsen ur kyrkan för att grunda SMF 1878. 	


!
I motsats till ”inre misson” som innebar evangelisation i Sverige har SMF använt ”yttre mission” 

som samlingsnamn för missionsverksamhet utomlands. I dokumentet Mission som förändrar 

världen från 2014 beskriver Equmeniakyrkan sin nuvarande missionssyn, med syfte att materialet 

ska användas som inspiration i lokala församlingar. Mission är, enligt dokumentet, en del av 

kyrkans väsen och en självklar verksamhet. Man betonar begreppet ”integral mission” och 

helhetssyn på mission. Det handlar inte bara om att sprida den kristna tron utan att arbeta mot 

orättvisor och påverka hela samhället. Man påpekar att budskapet behöver formas i den lokala 

kultur och det sammanhang man verkar och nämner betydelsen av miljöfrågor. Mänskliga 

rättigheter som begrepp förekommer dock inte i detta dokument. 	
44

!
2.4 Översikt över Svenska Missionsförbundets Kongomission	
!
Detta avsnitt är avsett att ge en kort sammanfattning av den svenska evangeliska missionen i 

Franska Kongo. Eftersom den i allt väsentligt började som en expansion av missionsverksamheten i 
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Belgiska Kongo är det med den jag inleder avsnittet. Flera av punkterna som tas upp kommer att 

utvecklas närmare i följande kapitel, därför kommer jag att hålla detta avsnitt tämligen kort. 	


!
2.4.1 Ankomst och etablering	
!
Att SMF skulle välja Kongo som missionsfält var enligt missionär C. W. Lembke naturligt då 

samfundets bildande 1878 sammanföll med upptäckterna av Centralafrikas inland, floder och sjöar, 

i synnerhet Kongofloden. Beslut om detta fattades 1880 och de första missionärerna sändes ut året 

därpå, alltså ett par år innan Kongofristatens bildande. Till en början samarbetade man med 

Livingstone Inland Mission, som 1886 överlämnade missionsstationen i Mukimbungu till SMF som 

räknar detta år som inledningen för sin egna Kongomission.  År 1909 expanderade man 45

verksamheten till Franska Kongo. Man ville etablera sig i de södra delarna av landet eftersom man 

då skulle kunna fortsätta använda sig av kikongo-språket, som i olika varianter talades i Nedre 

Kongo och som man redan producerat en mängd material på. Man ansökte hos de franska 

myndigheterna om tillstånd att slå sig ner redan 1907, och kunde år 1909 anlägga Madzia 

missionsstation. 	
46

!
2.4.2 Verksamhetsområden	
!
Centra för verksamheten var missionsstationerna, för SMF precis som för andra 

missionsorganisationer. De har beskrivits som ett ”Europa i miniatyr” med förhållandevis moderna 

bostäder, lokaler och teknik. Stationen kretsar kring de tre viktigaste institutionerna: skolan, 

sjukvården och kyrkan som byggdes enligt europeisk modell. Förutom det byggde man även 

bostäder åt missionärer och de afrikanska arbetarna. Axelson kommenterar att missionärernas 

bostäder alltid var av betydligt högre kvalité än övriga fastigheter, vilket var en känslig fråga för 

dem samtidigt som rätten till rymliga och hälsosamma bostäder i det tropiska klimatet kunde ses 

som en självklarhet för missionärerna. Missionsstationerna brukade utrustas med fruktträdgård och 

hönsgård, och med hjälp av billig afrikansk arbetskraft kunde man därmed bli delvis 

självförsörjande. 	
47
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Från början har man i huvudsak haft tre stora verksamhetsområden, nämligen evangelisation, 

sjukvård och utbildning. Förutom denna tydligt definierade verksamhet har man även haft indirekt 

påverkan på området kring missionsstationerna. Byggnadskonsten utvecklades genom att 

missionärerna uppförde bostäder åt sig själva samt dispensärer och kyrkor. En närmare beskrivning 

av missionens verksamhet kommer i nästa kapitel, där jag också kommer införa ett 

människorättsperspektiv.	


!
2.4.3 Utveckling och överlämning	
!
1947 började en väckelse som har kommit att påverka den evangeliska kyrkan i Kongo ända tills 

idag. Väckelsens början härleds till Ngouedi missionsstation, där även missionens pastorsutbildning 

var lokaliserad. Profetrörelsen från 1920-talet och framåt hade ställt till med bekymmer för de 

franska myndigheterna, men i det här fallet kunde rektorn på seminariet, Efraim Andersson, lugna 

myndigheterna med att väckelsen skulle hållas skild från både politiken och fiendskap mot 

européer.  Även om det dröjde var visionen ända från början en självständig kongolesisk kyrka 48

som klarade sig utan svensk inblandning. Nyckelorden var enligt tre själv-principen att kyrkan ska 

vara självstyrande, självförsörjande och självutbredande. Missionärernas mål var alltså att göra sig 

själva överflödiga.  1961 blev kyrkan formellt självständig och från denna tid kan man alltså tala 49

om EEC. Kongoleserna tog över skötseln av församlingarna, men missionärerna behöll ansvaret för 

sjukvården, yrkesutbildningen och skolorna som krävde tekniskt kunnande men framför allt 

ekonomiska insatser.  På senare tid har urbaniseringen lett till att landsbygden avfolkats, och flera 50

missionsstationer har lags ner då det inte finns underlag att bedriva verksamhet där längre. 	
51

!
Ett annat svenskt samfund, Örebromissionen (idag del av Evangeliska Frikyrkan), hade även de 

missionsverksamhet i Franska Kongo. De hade dock sämre relation med myndigheterna både före 

och efter självständigheten, och 1978 gick de upp i EEC för att inte riskera att förbjudas.  Idag har 52

det nya samfundet Equmeniakyrkan fortfarande arbete i de båda Kongo-staterna. I Kongo-

Brazzaville samarbetar man med EEC kring teologisk utbildning, jord- och skogsbruksprojekt samt 
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sociala projekt. Man driver freds- och försoningsprojekt för ungdomar som drabbats av konflikterna 

i området och man samarbetar också i ett omfattande hälsovårdsarbete.  Så presenteras det 53

nuvarande arbetet i boken Mission som förvandlar världen från 2014.	


!
2.5 De mänskliga rättigheterna	
!
De mänskliga rättigheterna fick 1948 ett internationellt viktigt dokument i den allmänna 

deklarationen (UDHR). Den skrevs kort efter andra världskrigets slut, vars katastrofala 

konsekvenser och utstuderade grymheter motiverade FN:s grundande på det att något liknande 

aldrig skulle få inträffa igen. Detta avsnitt kommer att ge en kort introduktion till de mänskliga 

rättigheterna såväl som FN:s grundande och den senare utvecklingen.	


!
2.5.1 Förenta Nationernas grundande och den allmänna deklarationen	
!
Andra världskriget medförde ett stort trauma, inte bara för de länder som drabbats hårdast utan 

också för övriga världen. I sviterna av detta bildades FN med syfte att bevara freden och säkra 

mänskliga rättigheter. Den motvilja man kände internationellt mot övergreppen begångna av Tredje 

riket  kombinerat med optimismen man kände av att kriget var över gjorde det relativt enkelt att 

göra en generell överenskommelse om internationella principer avsedda att hindra kränkningar av 

grundläggande rättigheter. 	
54

!
Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter lanserades så 1948. Att det blev just en 

deklaration, en viljeyttring, snarare än en juridiskt bindande konvention berodde på flera 

anledningar. Flera länder, däribland Frankrike, var pragmatiska och menade att en deklaration skulle 

gå lättare att komma överens om och därmed kunna skrivas fortare. De vaga formuleringarna som 

lämnar utrymme för artiklarna att tolkas på olika sätt är alltså ett sätt att kunna uppnå konsensus 

mellan världens länder. 	
55

!
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2.5.2 Diskursen utvecklas och konventioner formuleras	
!
Hur viktig UDHR än var som symbol, har den i sig ganska liten reell kraft då den inte är juridiskt 

bindande. För att stärka MR-skyddet har det internationella samfundet därför utvecklat 

konventioner, resolutioner och tillägg till de befintliga dokumenten. Fördelen med konventioner är 

att de är juridiskt bindande och länder kan därför ställas till svars i internationella organ för att ha 

brutit mot konventionerna. 	


!
De två mest centrala konventionerna är konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

(International Convention on Civil and Political Rights, ICCPR) samt konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (International Convention on Economic, Social and 

Cultural Rights, ICESCR). Anledningen till att det blev två konventioner istället för en står att finna 

i det kalla krigets kontext. Den politiskt liberala västvärlden tyckte att de medborgerliga och 

politiska friheterna var viktigast, så kallade negativa rättigheter där fokus ligger på att hindra staten 

från att kränka individers frihet och rättigheter. Den socialistiska världen med Sovjetunionen i 

spetsen ville däremot lägga vikten på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De kallas även 

för positiva rättigheter, med innebörden att staten har ansvar för individers välfärd och därför 

ansvaret att förverkliga rättigheterna. Efter kalla krigets slut och Sovjetunionens sönderfall har 

denna konflikt mildrats, och i Wiendeklarationen 1993 förklarade man att de mänskliga 

rättigheterna är universella, odelbara, ömsesidigt beroende och ömsesidigt förstärkande (universal, 

indivisible, interdependent and interrelated ). Det ska alltså inte föreligga någon konflikt mellan 56

olika grupper av rättigheter, utan rättigheterna är avsedda att förstärka varandra snarare än att 

konkurrera med varandra. 	


!
Man har också tagit fram konventioner som adresserar specifika områden där ett förstärkt skydd 

ansetts nödvändigt. Vissa anses särskilt viktiga och kallas därför för FN:s kärnkonventioner. Dessa 

är, utöver ICCPR och ICESCR, Barnkonventionen, Konventionen om funktionshindrades 

rättigheter, Konventionen om skydd för migrantarbetare, Konventionen mot diskriminering av 

kvinnor, Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Konventionen mot rasdiskriminering och 

Konventionen mot tortyr.  Några av konventionerna har dessutom viktiga tilläggsprotokoll som 57

förtydligar konventionen och utvecklar skyddet. 	


!
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 Fonden för mänskliga rättigheter. Kärnkonventioner. http://www.humanrights.se/mr-kunskapsbank/lankkategorier/57

karnkonventioner/ (Hämtad 2015-04-09)



���30

Förutom det globala FN finns regionala organ som arbetar med MR-skydd på lokal nivå. 

Europarådet bildades 1949 och har genom den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter 

och Europadomstolen utvecklat ett system där medborgare från rådets 47 medlemsstater kan åtala 

stater för brott mot Europakonventionen. På grund av uppsatsens ämne får även det afrikanska MR-

systemet ett omnämnande. Det som sedan år 2000 är Afrikanska Unionen (AU) började som 

Organisationen för afrikansk enhet (Organization for African Unity, OAU) som antog OAU-stadgan 

1963. Den behandlar inte MR i någon större utsträckning utan är inriktad på frågorna som 

dominerade i Afrika vid denna tid, nämligen självständighet för de ännu koloniserade afrikanska 

folken, fördömande av apartheidregimen i Sydafrika samt skydd av de nya, självständiga staterna. 

Stadgan talade alltså om skydd för staten snarare än individen, utöver individens självbestämmande 

i avkoloniseringens kontext.  1981 kom Afrikanska stadgan för mänskliga och folkens rättigheter 58

(African Charter on Human and Peoples’ Rights, ACHPR) som trädde i kraft 1986. Den kallas 

också för Banjulstadgan. Trots svaga mekanismer för att förverkliga stadgan innebar den ett 

officiellt erkännande av de mänskliga rättigheterna inom OAU.  Det som särskiljer den afrikanska 59

stadgan från andra MR-dokument är dels den explicita inkluderingen av folkens rättigheter utöver 

individens, grupprättigheter har en stark status och självbestämmande betonas. Dels att den inte 

bara innehåller människans rättigheter utan även plikter mot samhället. 	


!

 Murray, Rachel. Human Rights in Africa: From the OAU to the African Union. Cambridge: Cambridge University 58

Press, 2004, s. 7f

 ibid, s. 2259
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3 - Missionen och mänskliga 
rättigheter	

!
Det är i detta kapitel jag utför själva undersökningen, där jag granskar SMF:s missionsverksamhet i 

Kongo-Brazzaville från dess början 1909 och fram till kyrkans självständighet 1961. Föregående 

kapitel har gett en bakgrund för att förstå kontexten i vilken rättigheterna appliceras. Vi har fått en 

introduktion till Kongos historia, SMF som samfund, missionsverksamheten i Kongo samt 

konceptet kring de mänskliga rättigheterna. Nu ska vi titta närmare på de aspekter av 

missionsverksamheten som fått konsekvenser för de mänskliga rättigheternas förverkligande.	


!
3.1 Kolonialismens konsekvenser	
!
Förhållandet mellan mission, kolonialism och imperialism har ofta debatterats, och är minst sagt 

tvetydigt. I vissa fall har missionen varit en drivande kraft eller ett alibi för kolonial erövring. I 

andra fall har missionärer varit starka röster mot koloniala övergrepp och till försvar för den 

koloniserade människan. När spanska conquistadorer krossade aztekernas och inkafolkets riken på 

1400-talet skedde det med en retorik av evangelisation. Samtidigt var missionären Bartolomé de las 

Casas den kanske allra mest profilerade motståndaren mot förslavandet av Amerikas ursprungs-

befolkning.  Ett annat exempel är Edward Sjöblom som gav internationell uppmärksamhet åt 60

övergreppen i Belgiska Kongo. Marcel Merk menar att kolonialstaternas ”kristna alibi”, visionen att 

hela världen behövde kristnas, medförde att staternas agerande kritiskt granskades av kyrkorna. 

Merk påstår att den utbredda, entydiga, bilden av missionärer som kolonialstaternas medhjälpare är 

osann och ger exempel på missionärer som dragit gränser och gjort motstånd mot kolonialismen.  61

Men det är också tydligt att man i många fall sett det europeiska styret som något självklart, och 

villigt deltagit i ”civiliseringen” i den mån man delade kolonialmaktens visioner.	


!
Under tidsperioden som undersöks skedde allting i en kolonial kontext. Kongo-Brazzaville styrdes 

av Frankrike och grannlandet där SMF också verkade styrdes från Belgien. Från den postkoloniala 

kontext vi befinner oss i nu behöver vi alltså ta dessa omständigheter i beaktande för att bättre förstå 

 Robert, Dana L.. Christian mission: How Christianity became a world religion. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, s. 60

100

 Merk, Marcel. ”Antikolonialismen”. ur Ferro, Marc (red). Kolonialismens svarta bok: 1500-2000: Från utrotning till 61

självrannsakan. Stockholm: Leopard förlag, 2005, s. 690-693
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missionärernas handlande i olika situationer. I detta avsnitt kommer jag också att behandla frågan i 

vilken mån missionärerna samarbetade med kolonialmakten och med vilka konsekvenser.	


!
3.1.2 Koloniala övergrepp i Franska Kongo	
!
En del av de koloniala övergreppen i Franska Kongo är tidigare beskrivna i kapitel 2. 

Kolonialismen drabbade i stort sett hela Afrika hårt. Nationsgränser drogs utan hänsyn till naturliga 

stam- och språkgränser. De lokala folkgrupperna splittrades och försvagades, och där man gjorde 

motstånd slogs det ner för att pacificera kolonierna. Afrikanerna själva fick inget inflytande över 

styret av deras land, däremot fick de betala skatt för att bekosta den europeiska administrationen.  62

Vi har också sett hur den franska administrationen i Mellersta Kongo inspirerades av Leopold II:s 

grymma metoder för att göra kolonin så lönsam som möjligt, med grymma straff där kvoterna av 

insamlat råmaterial inte uppfylldes. Statliga övergrepp och epidemier ledde till en befolknings-

katastrof i Franska Kongo, där befolkningen i regionen Niari sjönk till hälften mellan 1900 och 

1910.  1889 hade staten förklarat sig staten ägare av alla ”lediga” landområden, vilket liksom i 63

Belgiska Kongo var ett steg mot statligt monopol. 	
64

!
Bland övergreppen jag tidigare nämnt förekommer tvångsarbete i samarbete med järnvägsbygget 

och bärarsystemet samt koncessionssystemet, vilket vi idag skulle kalla landgrabbing.  Det 65

förekom också tvångsförflyttningar i olika former. Det kunde innebära att koloniala företag lade 

beslag på den bördiga marken och tvingade kongoleserna att söka sig till skogspartier eller 

sluttningar, och när man hade etablerat ett modernt jordbruk av europeiskt snitt anställde man bara 

män att arbeta där.  Innan järnvägen byggdes var bärare nödvändiga för att transportera material 66

från kusten till Brazzaville, en sträcka som tog ungefär 20 dagar för en bärare som vanligtvis bar 

omkring 30 kg. Arbetet var hårt och livshotande, men afrikanernas motvilja att arbeta för de vita 

skylldes på lathet och vidskeplig rädsla. 	
67

 Davidson, Basil. Afrika i det tjugonde seklet. Stockholm: Nordiska Afrikainstitutet, 2001, s. 21f, 2662

 M’Bokolo, Elikia. ”Centralafrika - massakrernas tid”. ur Ferro, Marc (red). Kolonialismens svarta bok: 1500-2000: 63

Från utrotning till självrannsakan. Stockholm: Leopard förlag, 2005, s. 510f

 Ekholm Friedman, Kajsa. Catastrophe and creation: The transformation of an African culture. Chur: Harwood 64

Academic Publishers, cop. 1991, s. 68

 Åhman, Bertil; teologie doktor. Intervju 2015-03-25.65

 Axelson, Sigbert; docent och universitetslektor. Intervju 2015-04-13.66

 Ekholm Friedman, Kajsa. Catastrophe and creation: The transformation of an African culture. Chur: Harwood 67

Academic Publishers, cop. 1991, s. 77
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Under 1930 och 40-talen infördes penningekonomin, vars konsekvenser vi kommer att återkomma 

till. Det blev en svår anpassning för kongoleserna, och stölder började bli ett problem. Frankrike 

använde en ”söndra och härska-taktik”, vilket ledde till att stammar splittrades och kunde vändas 

mot varandra. Dessutom hade man överskott av administratörer och underskott på produktiv 

arbetarklass, vilket försvårade ekonomin.  Vi förstår att förda politik hade inneburit en mängd brott 68

mot de mänskliga rättigheterna. Idag har folk rätt till självbestämmande, samtidigt som exempelvis 

tvångsförflyttningar, tvångsarbete samt grym och omänsklig behandling är strängt förbjudet. 	


!
3.1.3 Missionens relation till kolonialmakten	
!
Generaliseringen om missionens tvetydiga förhållande till kolonialismen gäller även Svenska 

Missionsförbundet. I grund och botten ifrågasatte man inte själva strukturen, utan såg det som något 

självklart. Däremot kunde de kritisera enskilda företeelser inom systemet, men inte det europeiska 

styret i sig.  Simon Larsson poängterar att missionärerna utgick från den lutherska 69

maktdelningsläran, som innebär att kyrkan och staten har olika ansvarsområden och inte ska lägga 

sig i varandras verksamhet i onödan. Missionärerna ville ha ett externt politiskt styre, en rättsstat, 

även om missionärernas vision om samhällsbygget inte stämde så väl med hur kolonierna faktiskt 

sköttes.  Samtidigt som man var medveten om övergrepp mot kongoleser var man beroende av de 70

franska administratörernas välvilja för att kunna bedriva någon verksamhet över huvud taget, vilket 

medförde en svår balansgång. Till detta kommer den naturliga anknytning man hade till sitt 

hemland och sin egen kultur. Sundkler benämner det som en ”nationell bundenhet”, att det var 

naturligt för svenska missionärer att främja den kristna västvärldens intressen i andra delar av 

världen.  Det fanns alltså en dubbel lojalitet för missionärerna, där lojaliteten mot hemlandet eller 71

andra européer kunde hamna i konflikt med lojaliteten mot kongoleserna de betjänade. 	


!
I vissa frågor samarbetade missionärerna gärna med myndigheterna, i andra kunde det uppstå 

konflikt. I vilket fall som helst verkade de svenska missionärerna som européer i ett kolonialt 

sammanhang, och blev så i praktiken en del av den koloniala maktstrukturen. När man slöt avtal om 

att köpa mark eller behövde transportera material skedde det visserligen inte genom tvång och våld, 

men ur en position som européer i ett sammanhang där de vita hade all makt och ekonomisk styrka. 

 Tillsammans mot framtiden. Stockholm: Missionsförbundet, 1990, s. 2768

 Axelson, Sigbert. Missionens ansikte. Lund: Signum, 1976, s. 10669

 Larsson, Simon; doktorand och socialantropolog. Telefonintervju 2015-05-1370

 Sundkler, Bengt. Missionens värld. Stockholm: Verbum, 1970, s. 8971
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Kontrakt formulerades efter europeisk modell, och den koloniala samhällsstrukturen gav inte 

kongoleserna många andra val än att arbeta som bärare även om det i det här fallet inte var fråga om 

någon tvångsrekrytering.  Missionärerna var helt enkelt barn av moderniteten och del av den 72

europeiska politiska expansionen. Upplysningens ideal om teknologisk och ekonomisk utveckling 

var internaliserade, och man delade sin samtids tro på framsteg och Europas roll i att sprida 

civilisationen över världen. 	
73

!
Vid Berlinkonferensen 1884-1885 beslutades om religionsfrihet och särskilt skydd för missionärer i 

Afrikas kolonier, liksom religions- och samvetsfrihet för infödda.  Det fanns alltså en öppenhet 74

gentemot missionärer av olika konfessioner från kolonialmakternas sida, vilket förmodligen 

underlättade för protestantiska missionssällskap som SMF att verka i kolonier med katolska 

regimer. Men förhållandet mellan administration och religion var annorlunda i Franska Kongo 

jämfört med Belgiska Kongo eller Angola. I de två senare fanns det ett nära samarbete mellan kyrka 

och stat. De franska administratörerna i sin tur behandlade religiösa ärenden på distans, ibland med 

lite förakt.  Ibland blev det konflikter mellan katolska och protestantiska missionärer, men den 75

franska kolonialregimen höll sig för det mesta opartisk och föredrog att hålla sig utanför snarare än 

att gå emellan vid konflikt. Södergren påpekar här att den franska administrationen förhöll sig 

förstående och sympatiska mot den protestantiska missionen trots att de själva var katoliker.  76

Däremot ser man att när SMF fick tillstånd att anlägga missionsstationer, var det inte vid 

centralorterna utan ute på landsbygden. Senare tillkom stationer i Brazzaville och Pointe-Noire, 

men i övrigt påverkades myndigheterna av katolska kyrkan som inte ville ha konkurrens. 	
77

!
Ett typiskt förhållningssätt för missionärer beskrivs av Einar Thurfjell i Svensk missionstidskrift 

1954, alltså när den koloniala eran i Afrika började närma sig sitt slut. Han beskriver missionären 

som en gäst, som är i beroendeförhållande till statsmakten och därför bör ha en positiv 

 Östberg, Wilhelm. När Afrika kom oss nära: Missionen och den svenska Afrikabilden. Stockholm: Etnografiska 72

Museet, 2002, s. 6f

 Simensen, Jarle. ”Kristendom, stat og modernitet i Afrika”. ur Axelson, Sigbert (red). Kristna organisationer och 73

internationellt bistånd i det civila samhället. Uppsala: Svenska institutet för missionsforskning, 2006, s. 79

 Sundkler, Bengt och Steed, Christopher. A History of the Church in Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 74

2000, s. 283
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 Södergren, John. ”Katolsk och protestantisk mission sida vid sida i Kongo”. ur Svensk missionstidskrift. Årgång 33, 76

nr 4 1945, s. 216f
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grundinställning till den. Enligt Thurfjell är missionären inte i landet ”för att härska eller ställa 

anspråk, utan för att tjäna”, och bör underlätta myndigheternas arbete såvida det inte innebär ett 

brott mot missionärens samvete eller kallelse. Thurfjell erkänner att missionären på ett eller annat 

sätt är medaktör i vad som sker i landet, och att gränsen är svår att dra för till vilken grad 

missionären ska anpassa sig till statsmyndigheternas ageranden. 	
78

!
Jag har tidigare nämnt kolonialmakternas övergrepp. Sundkler/Steen menar att då kommunikations-

medlen var minst sagt bristfälliga vid denna tid kunde det vara svårt för missionärerna att veta vad 

som pågick. SMF höll till i de sydliga delarna av Franska Kongo, nära Atlanten, medan situationen 

för kongoleserna var svårare längre inåt landet. En del missionärer såg övergreppen och valde att 

berätta om dem. En av dem är just Edward Sjöblom i Belgiska Kongo, som på 1890-talet kritiserade 

belgarnas behandling av kongoleser på ett sätt som fick internationell uppmärksamhet.  Även 79

SMF:s missionärer rapporterade om övergrepp genom tidningen Missionsförbundet. Östberg 

konstaterar att missionärerna kunde se vad den koloniala exploateringen faktiskt innebar och alltså 

var i en position att vittna om vad som skedde. Missionärerna verkar inte uppfattats som en del av 

förtrycket, även om missionärer kunde underrätta myndigheterna om var de kunde finna 

upprorsmän vid oroligheter i Belgiska Kongo och på så sätt hjälpa statsmakten.  	
80

!
C. W. Lembke beskriver i Dagbräckning i Kongo missionens förhållande till Kongostaten under de 

första 25 åren av missionsverksamhet i Nedre Kongo. Det finns en medvetenhet om grymheterna 

myndigheterna begår mot befolkningen, men Lembke konstaterar att det är relativt lugnt i Nedre 

Kongo jämfört med Övre Kongo, och att att engelska och amerikanska missionärer inåt landet flera 

gånger tvingats protestera mot det ”gräsliga förtrycket”.  Stenström hävdar att när missionärerna 81

först etablerade sig i Nedre Kongo var de angelägna om att visa att man inte kommit för att 

”kolonisera och utsuga folket”, och byggde därför sina stationer så långt från Stanleys posteringar 

som möjligt, undvek vägarna ”stenkrossarna” byggt och tog avstånd från våldet kolonisatörerna 

 Thurfjell, Einar och Lundgren, Manne. ”Missionens förhållande till statsmyndigheterna på missionsfälten”. ur Svensk 78
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använde.  Detta gäller dock tiden innan Kongofristaten bildades. I övrigt tycks man vid denna tid 82

haft ett ganska gott förhållande till de belgiska myndigheterna, missionen tvingades betala skatt och 

importavgifter men hade fått både förståelse och uppmuntran från myndigheterna. Missionärerna 

har dessutom hjälpt till med att sprida kännedom om statens lagar och förordningar, bland annat 

genom månadstidningen Minsamu Miayenge (Fridsbudskapet), och lagarna sågs som en stor hjälp 

”i civilisationens tjänst” vid ”undertryckandet av orättfärdiga och grymma hedniska seder och 

bruk”.  Även J. Nyrén talar gott om samarbetet mellan missionärerna och kolonialmakten. 83

”Statsmännen och missionärerna stå i allmänhet i det bästa av förhållande till varandra” skriver han 

och betonar att statens övervakning av personlig frihet och exekutiva makt ”väl behövs bland detta 

primitiva folk” då den ger respekt åt lagarna som stiftas. 	
84

!
Att civilisation och kristendom förknippades med varandra ser vi bland annat hos Ax. Ihrmark, som 

1913 skriver att ”religionen är den grund, på hvilken vår civilisation är byggd”. Men Ihrmark kallar 

även Kongofristaten ”det mest skriande exemplet” på hur en kristen regering av girighet förtrycker 

och bedrar infödda folk.  För Ihrmark är kristendom och civilisation tätt förknippade, men 85

religionen är också ett rättesnöre eller en moralisk kompass för staten som inte får ignoreras. Även 

K. E. Laman betonar vikten av ”missionskultur” i kolonierna. Laman hävdar att koloniernas syfte är 

makt och ekonomisk vinning, och utan ordningen som missionen och kolonialregeringarna står för 

blir kolonierna en ”afstjälpningsplats för den västerländska kulturens afskräde” med ”de grymmaste 

våldsamheter”.  Även för Laman är alltså missionen eller kristendomen, tillsammans med 86

kolonialregeringen som han skiljer från ”kolonialkulturen”, en förutsättning för ett humant kolonialt 

samhälle. Men Laman fortsätter genom att kritisera kolonialmakten för att skapa materiella behov 

för att binda afrikanerna till sig, och menar att myndigheterna är oroliga för att afrikanerna ”genom 

missionen skall komma till allt för stor själfständighet och utveckling, så att de en dag vända sig 

mot sina plågoandar”. Vidare förklarar Laman motvilja mot missionen med att de antas svika sin ras 

genom att ta ställning för de infödda mot de vitas övergrepp. I denna artikel förklarar han också 
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SMF:s princip i Kongo, nämligen att inte avvisa kolonins utveckling utan tvärtom ”följa den med 

vaken blick och arbeta därför”.  Vi ser alltså hos både Laman och Ihrmark att de inte ifrågasätter 87

kolonialstyret i sig, däremot övergrepp och brott som förekommer, och verkar vilja se ett humant 

kolonialstyre med kristna förtecken.	


!
Överlag var ”civiliseringen” av Kongo ett område där missionärer gärna samarbetade med 

myndigheterna. Detta kunde innefatta sociala insatser som utbildning och utbyggd sjukvård, men 

också aktiva åtgärder för att införa kristna eller europeiska kulturella och juridiska normer. Ett 

system som missionärerna medverkade till att införda var penningekonomin, som hjälpte handeln 

och marknadsekonomin att expandera men också kunde leda till ökad fattigdom då all vinst 

hamnade i Europa.  Penningekonomin fick även konsekvenser för kvinnornas ställning i Kongo, 88

vilket jag återkommer till senare i ett senare avsnitt. Manne Lundgren, pastor i Brazzaville, 

beskriver hur förhållandet mellan SMF och de franska myndigheterna såg ut 1954. Han beklagar att 

myndigheterna inte förstår den ”andliga”, eller evangeliska, sidan av missionen utan dömer den 

blott efter dess kulturinsats. Gällande den kulturella och sociala verksamheten har missionen dock 

fått en hel del uppskattning. Statens anslag täcker lönerna för missionsskolornas afrikanska lärare, 

även om lönerna förblir lägre än i statliga skolor. Lundgren ifrågasätter här statens princip att 

”fostra blott en elit av befolkningen”, och menar att det inte stämmer med missionens vilja. 

Förutom utbildningen samarbetade stat och mission framför allt på sjukvårdsområdet, men statens 

bidrag sträckte sig bara till en ”mindre tilldelning av medicin till klinikerna”. Lundgren 

kommenterar också ”missionärens nationella inställning”, och menar att svenskarna här är 

privilegierade då Sverige inte ses som en rival och missionärerna inte misstänkliggörs på samma 

sätt som missionärer från större nationer. 	
89

!
Vissa aspekter av kolonialmakternas agerande omnämns i enbart positiva ordalag. År 1933 skriver 

dåvarande missionssekreterare Georg Palmær i Svensk missionstidskrift om barnavård i Kongo, och 

beskriver en mörk bild där ”okunnighet” och ”vidskepelse” regerar. Enligt Palmær har tidigare barn 

med medfödda anomalier dödats, eller blivit levande begravda med sin döda moder. Enligt honom 

har missionen tillsammans med ”kolonialregeringarnas humana lagstiftning” motverkat 

”hedendomens mörkaste grymhet och obarmhärtighet” och här bidragit till att barnen behandlats 

 Laman, K.E.. ”Mission och kultur”. ur Svensk missionstidskrift. Årgång 11, nr 3-4 1923, s. 122-12487
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bättre.  Bland grymheten och obarmhärtigheten Palmær nämner torde exempelvis vissa 90

straffmetoder kongoleserna använde räknas in. Ekholm Friedman talar om grymma bestraffningar i 

samband med ”kulturella uttryck för traditionell makt”, som försvann tillsammans med ”de stora 

hövdingarna” i samband med att kolonisatörerna övertog makten och anställde egna så kallade 

medaljhövdingar. Bland sederna som försvann hörde bland annat att begrava fruar tillsammans med 

sina döda makar, något som ska ha inträffat för sista gången 1887. Det berodde delvis på 

kolonialmaktens direkta ingripande, men också på grund av att traditionella maktstrukturer föll 

samman i och med att samhället förändrades. De mest inflytesrika personerna i Nedre Kongo kom 

istället för hövdingarna att bli missionärer och nganga (plural: banganga), som kombinerade 

prästens, läkarens och domarens funktion. Kongofolket blev även fridfullare och mindre krigiska 

gentemot andra, även om de redan innan kolonialismen hade varit fridfulla jämfört med andra 

folkgrupper.  Denna förändring omvittnas även av några skribenter i Vildmarkens vår, men där 91

tillskrivs denna förändring kunskap om Gud, Bibeln och missionärernas förkunnelse.  Här får man 92

notera att det förekom uppror mot kolonisatörerna i Nedre Kongo, men överlag tycks småkrigen 

minskat av olika anledningar som mission, kulturella förändringar och kolonial pacificering.	


!
Förhållandet mellan kolonialregeringen och missionen var inte statiskt under decennierna man var 

verksam. Palmær berättar 1946 att missionens kulturella och filantropiska arbete uppskattas av 

”ansvarskännande kolonialmän” och att en fransk representant för regimen uttryckte tacksamhet 

även över det rent evangeliserande arbetet. Vidare beskriver Palmær dåtidens kolonialpolitik som ”i 

stort sett liberal och human”, och påpekar att ”exploateringens tid” visserligen ligger nära i tiden 

men att ”det hänsynslösa, själviska utnyttjandet av landet och folket hör dock i allmänhet till det 

förgångna”. Han reflekterar vidare över att de demokratiska staterna måste ”tillfredsställa de svartas 

krav på ett annat sätt än förr”.  Även J. Nyrén berättar om uppskattningen från den franska 93

administrationens sida. Han får berättat för sig att ”missionens folk [är] föredöme för alla i allting” 

och att verksamheten har lett till att ”folk har lärt sig att arbeta och har fått det bättre”.  	
94
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Ett skede där staten skapade problem för missionen var tidigt under 1930-talet, då ngunzismen 

(profetrörelsen) spridit sig över gränsen till Franska Kongo och myndigheterna vidtog hårda 

åtgärder för att kväsa alla former av religiös aktivitet av rädsla för ngunzisterna. Medlemmar i 

SMF:s församlingar i området vågade inte längre besöka kyrkorna och samlingar i hemmen möttes 

av misstänksamhet från myndigheternas sida. Några arresterades och behandlades som ngunzister, 

andra besökte missionärerna nattetid i hemlighet för att ta del i nattvarden.  Oron för liknande 95

rörelser ledde till att både de franska och belgiska myndigheterna krävde att missionärerna skulle 

utöva större kontroll och ett mer auktoritärt ledarskap över församlingarnas lärare och 

evangelister.  Vid tiden för självständigheten förekom det i många afrikanska stater att missionärer 96

hävdade att deras skolor hade verkat för självständighet. Till viss del kan detta stämma, missionen 

hade genom tre själv-principen en egen modell för avkolonisering ända från början och afrikanska 

präster och evangelister var nyckelpersoner i självständighetsrörelserna. Simensen konstaterar dock 

att det blev väldigt lite gjort på området så länge kolonialstyret varade, och att det snarare var den 

politiska självständighetsrörelsen som satte fart på den kyrkliga.  Jag återkommer till detta i nästa 97

avsnitt.	


!
En förutsättning för missionens arbete var goda kommunikationer. För att transportera både 

personal och material krävdes stora ansträngningar då missionsstationerna kunde ligga otillgängligt 

till och terrängen kunde vara svår. Järnvägen underlättade långväga transport, men det var 

fortfarande ett avstånd från järnvägen till missionsstationerna på landsbygden. Liksom 

kolonialmyndigheterna anlitade man kongolesiska bärare, som kunde få bära packning i flera mil. 

Arbetet var slitsamt och betalningen liten, och SMF använde samma avlöningssystem som 

myndigheterna. Åhman berättar att man i missionsstationernas dagböcker ofta återkommer till 

problemet med att få tag i bärare till långa transporter.  Det var inte fråga om något tvångsarbete, 98

däremot utnyttjade man uppenbarligen det koloniala systemet.	


!
Generellt verkar SMF haft få konflikter med den franska kolonialmakten. Som en jämförelse hade 

Örebromissionen, som verkade i norra delarna av Franska Kongo, under en period svårt att få visum 
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för sina missionärer då de tagit för starkt parti för kongolesiska arbetare under en konflikt med 

franska arbetsgivare. Att något liknande inte tycks ha inträffat för SMF tror Åhman kan bero på att 

de var försiktigare och i högre grad anpassade sig till rådande strukturer.  En del av källorna är 99

tydliga med denna dubbelhet. Gust. Lindeberg utvecklar detta och menar att sambandet mellan 

upptäcktsresor, kolonialism och mission är allra mest intimt i Afrika. Han påpekar att missionen 

befinner sig i en kontext som prioriterar ekonomisk exploatering, men att samarbete ”för svartas 

väl” borde vara självklart. Samtidigt måste missionen ibland förhålla sig neutral, eller rentav ”göra 

front mot kolonialpolitikens principer”.  Av det senare har vi inte sett särskilt många exempel just 100

när det gäller SMF i Kongo-Brazzaville, men det tycks i varje fall ha funnits en medvetenhet om 

problematiken. Det visar sig exempelvis i att man i Belgiska Kongo nöjde sig med att stanna i 

Nedre Kongo och aldrig expanderade missionsfältet bortom Malebodammen/Stanley Pool. Detta på 

grund av att vägarna inåt landet hade öppnats med grovt våld, något som pionjären Nils Westlind 

inte kunde acceptera utan tvärtom kritiserade han kolonisatörernas bruk av vapen mot afrikaner. Här 

kan det noteras att (manliga) missionärer brukade vapen för jakt, men att det inte verkar ha utgjort 

något problem för kongoleserna då de gjorde en klar åtskillnad mellan kolonisatörer och 

missionärer.  Tvärtom kunde missionen få kritik för att inte bruka våld, då det av några ansågs 101

behövas för att Kongo skulle kunna civiliseras.  	
102

!
3.1.4 Diskussion	
!
Som nutida betraktare behöver vi få en grundläggande förståelse för hur det var för missionärerna 

att arbeta i en kolonial kontext. Missionärernas tvetydiga förhållningssätt till kolonialmakten är 

tydlig. Å ena sidan ifrågasatte de inte själva styrelseformen, tvärtom kunde kolonialregeringen ses 

som en resurs i kampanjen för att kristna och civilisera Afrika, och de var tvungna att anpassa sig 

till en viss mån för att över huvud taget kunna verka i landet. Å andra sidan finns det en 

medvetenhet kring de övergrepp som begåtts, men denna medvetenhet tycks yttra sig i beklagande 

snarare än aktivt motstånd mot förtrycket. Snarare än att protestera mot systemet har man stöttat 
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individer, exempelvis genom att ha en kaplan som särskilt jobbade med järnvägsarbetarna.  Det 103

tycks finnas en vilja att ställa sig på konsolernas sida när statsmakten agerar orättfärdigt, men å 

andra sidan har vissa aspekter av missionärernas handlande också anklagats för att strida mot 

kongolesernas rättigheter, vilket vi kommer att återkomma till.	


!
I stora drag tycks missionärerna helt enkelt varit pragmatiska, som Bertil Åhman uttrycker det.  104

Uppfattningen om statens funktion och den koloniala kontexten gav ett begränsat 

handlingsutrymme när det gäller att göra motstånd mot statliga övergrepp. Å andra sidan har vi sett 

att det var lugnare i området där SMF verkade jämfört med längre inåt landet, så det är tveksamt till 

vilken grad man kan anklaga missionärerna för underlåtenhet. Även om de i viss utsträckning 

samarbetade med kolonialmakten, levde i det koloniala systemet och spelade en roll i den 

europeiska expansionen verkar det som att de uppfattades i större utsträckning vilja kongoleserna 

väl, exempelvis genom sitt avståndstagande mot våldsanvändning och de sociala insatserna.	


!
Gällande detta område kan man inte anklaga missionärerna för att direkt ha bidragit till MR-

kränkningar. Samtidigt finns det förmodligen mer de kunnat göra för att motverka övergrepp. Att 

man bidragit till att sprida exempelvis nya lagar genom sina kommunikationskanaler till 

befolkningen måste förstås bedömas efter lagarnas innehåll, och de vet vi inte särskilt mycket om 

utöver uppgifterna att de uppfattas som ”civiliserande”. Missionärerna utgjorde en aspekt av den 

europeiska dominansen, samtidigt som de var mer välvilligt inställda till kongoleserna än 

statsmakten och rentav kan ha utgjort en slags buffertzon mellan dem. Förhållandet till 

kolonialmakten och kolonialismens konsekvenser måste alltså fortsatt beskrivas som tvetydigt.	


!
3.2 Rätten till utbildning	
!
Vi har tidigare nämnt att skolverksamheten var ett av missionens viktigaste verksamhetsområden. 

Nu ska vi studera utbildning som mänsklig rättighet, och se närmare på hur SMF arbetat med 

utbildning i Kongo-Brazzaville. I detta avsnitt fokuserar jag främst på primärutbildning, snarare än 

yrkesutbildning eller kristendomsundervisning. Detta eftersom primärutbildningen utgjorde den 

större delen av missionens skolarbete, och är mer noggrant reglerad än senare utbildning i MR-

dokumenten.	


!
 Åhman, Bertil; teologie doktor. Intervju 2015-03-25.103

 ibid.104



���42

3.2.1 Vad innefattar rättigheten?	
!
Utbildning är inte bara en mänsklig rättighet i sig, det är också en förutsättning för att kunna utöva 

och göra anspråk på sina egna rättigheter likväl som att lära sig respektera andras.  Att få 105

grundläggande utbildning är viktigt för såväl den personliga utvecklingen som för samhället i stort, 

vilket gör det naturligt att rättigheten ska skyddas av mänskliga rättigheter. I konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter återfinns den i artikel 13, som är väl tilltagen. 

Utbildningen ska ”till fullo utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och att 

stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.” Vidare ska 

grundskoleutbildning vara kostnadsfri och tillgänglig för alla, och konventionsstaterna åtar sig att 

utveckla ett system med skolor på alla stadier. Artikel 14 vidareutvecklar rättigheten genom att 

ålägga konventionsstater som ännu inte har obligatorisk och fri grundskoleutbildning åt alla att 

inom två år ha formulerat en detaljerad handlingsplan för dess införande.	


!
Regionalt har OAU/Afrikanska unionen betonat utbildning som en hörnsten för utveckling, och 

dessutom viktig för social integrering och individuellt fullgörande (fulfillment). Grundläggande 

utbildning ska vara tillgänglig för alla, men det är inte tydligt vilken nivå på utbildningen som 

staterna förväntas förverkliga och staterna har viss handlingsfrihet gällande vilka faciliteter de ska 

ansvara för.  Grundläggande för rättigheten är just tillgången till utbildning. Två förutsättningar 106

som krävs för att detta ska kunna förverkligas är dels gratis grundutbildning, och dels icke-

diskriminering. Högre utbildning behöver dock inte vara gratis.  Alla människor ska alltså ha råd 107

att få en grundläggande utbildning, och ingen ska förvägras utbildning på grund av etnicitet, kön 

eller något annat.	


!
3.2.2 Missionens skolväsende	
!
En grundsten i de svenska väckelserörelsernas ideologi och natur är att alla människor ska ha 

möjlighet att själv läsa och tolka Bibeln, vilket visade sig bland annat i devisen ”Bibeln åt folken”. 

Centralt för missionärerna var att folken de mötte skulle ha tillgång till Bibeln på sitt eget språk, och 
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förmåga att läsa den. Detta var grunden för missionens skolverksamhet och litteraturgärning, men 

andra viktiga aspekter var att fostra barnen och omvända dem från traditionella seder och 

tankemönster. Målet med skolan var ”nyttiga samhällsmedlemmar och lyckliga evighetsvarelser”.  108

Karlman beskriver det 1911 som att missionärerna vill frigöra kongoleserna från ”hedendomens och 

vidskepelsens nät”, och att skolan går hand i hand med den direkta missionen.  Efraim Anderson 109

kallar år 1943 skolan för ”den dominerande missionsmetoden” och anger att SMF enligt den 

officiella statistiken 1939 i de båda Kongostaterna hade 694 söndagsskolor och religionsskolor för 

barn, samt 573 småskolor och lägre folkskolor.  Det finns också exempel på att man har friköpt 110

barn födda som slavar för att de ska kunna gå i skolan. Detta skedde i början av verksamheten då 

många kongoleser fortfarande var skeptiska mot missionärerna och deras skolor, men när 

kongoleserna efterhand började se nyttan med undervisningen och skolan populariserades upphörde 

man med bruket. 	
111

!
För att kunna undervisa och sprida Bibeln och annan litteratur på kikongo var missionärerna 

tvungna att själva bemästra språket. Att lära sig kikongo blev en prioritet för missionärerna, och 

studier av språket gick hand i hand med att studera den kongolesiska kulturen och kanske i 

synnerhet den religiösa begreppsvärlden som enligt Stenström utgjorde den kanske väsentligaste 

delen av kulturen.  Den första boken som gavs ut på kikongo var Nils Westlinds översättning av 112

Nya Testamentet, och hela Bibeln inklusive Lamans översättning av Gamla Testamentet kom 

1905.  SMF låg även bakom den första tidskriften på språket, Minsamu Miayenge 113

(Fridsbudskapet).	


!
En annan viktig aspekt av verksamheten var att missionärerna inte själva skötte all undervisning, 

utan det var vitalt att utbilda kongolesiska lärare och evangelister. Dessa sändes ut till byarna 

utanför missionsstationerna för att grunda utposter och byskolor vilket gav en mycket större 

spridning för missionens verksamhet. Axelson menar att dessa lärare och evangelister fick mycket 
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stor betydelse för att läskunnighet spreds inte bara över Kongos landsbygd utan över hela Afrika, 

där andra missioner arbetade på liknande sätt.  Läskunnigheten tycks ha varit utbredd tidigt i 114

Kongo. Axelson berättar att de officiella siffrorna då han arbetade i landet omkring 1964-65 var 

95,5% läskunnighet, men han ifrågasätter deras metoder och mått för att komma fram till denna 

siffra.  Även om vi utgår från att den siffran är överdriven framgår det att läskunnighet var viktig 115

för den postkoloniala regeringen ledd av Massamba Débat, som själv tillhörde EEC. Även Åsa 

Dalmalm noterar att Kongo-Brazzaville (1988) är ett av de afrikanska länder som sköter sig bäst på 

utbildningsområdet med 89% inskrivna i skolorna, en konsekvent och betydande budget för skolor 

samt satsningar för att öka läskunnighet. Dock noterar Dalmalm att det är främst kvinnor som lider 

av analfabetismen och kvalitén på undervisningen är otillräcklig.  2010 uppskattar UD att 80% av 116

den vuxna befolkningen är läskunniga, då utbildningssystemet förstördes på 1990-talet efter att 

landet tidigare satsat relativt mycket på utbildningen. Numera behöver man dessutom betala 

skolavgifter och -material. 	
117

!
Även på utbildningsområdet är det viktigt att beröra relationen mellan SMF och kolonialmakten. 

Sundkler/Steed anger att först mellan åren 1920 och 1945 blev skolor en angelägenhet för 

kolonialmakterna, innan dess hade 90% av Afrikas byskolor tillhört olika missioner. För Frankrike 

var en del av detta intresse visionen att skapa en politisk och professionell elit som skulle identifiera 

sig med fransk kultur. Även de mest avlägsna byskolorna vara därför vara franskspråkiga.  Detta 118

gällde även den svenska missionens skolor. För SMF komplicerade detta skolverksamheten då all 

undervisning i primärskolan skulle vara på franska, vilket också innebar att missionens 

skolverksamhet utvecklades olika i Franska respektive Belgiska Kongo. Kurser, dopundervisning 

etc kunde däremot hållas på  de lokala språken.  Överlag formades missionsskolorna efter 119

europeisk modell. För de svenska skolorna i Kongo stod folkskolan, realskolan och i viss mån 

gymnasiet modell. Axelson kommenterar att resultatet av den franska kolonialmaktens skolpolicy 

mycket riktigt blev att kongoleserna förfranskades.  Palmær berättar 1946 att de protestantiska 120
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skolorna ”sedan några år tillbaka” fått statligt stöd för att bedriva sin verksamhet. Ett bekymmer för 

missionen var dock statens lönepolitik med minimilöner som missionen hade svårt att leva upp till 

när det gäller dess evangeliska arbetare, vilket gjorde dessa svårare att rekrytera jämfört med 

lärare.  Att det dröjde så pass länge för SMF:s skolor att få bidrag beror enligt Åhman på att 121

katolska kyrkan motsatte sig subventioner till protestantiska skolor.  Skolorna finansierades alltså 122

genom bidrag från Sverige och från den statliga administrationen.	


!
Utöver missionsstationerna etablerade man byskolor runt om stationerna, vilket gjorde att man 

kunde nå fler människor över ett större geografiskt område. Enligt J. Nyrén hade Musana 

missionsstation i Franska Kongo år 1921 verksamhet i över etthundra byar i distriktet, med en 

personalstyrka bestående av 17 lärare och 67 hjälplärare.  Enligt Bertil Åhman hade de 123

protestantiska missionsskolorna gott rykte, och tar Ngouedi station där man kunde få motsvarande 

realexamen samt yrkesutbildning och som uppvisade goda resultat som exempel.  När jag frågar 124

Axelson om vilka långsiktiga effekter missionsverksamheten kan ha haft på samhället är just 

läskunnighet och utbildning hans svar. 	
125

!
Det finns en generell kritik mot utbildningens innehåll, att man i de koloniala skolorna 

nedvärderade Afrikas egen utveckling och historia till förmån för europeiska bedrifter och kultur. 

Enligt Davidson bedrevs utbildningen ”ur en rasistisk synvinkel: den syftade till att visa att allt som 

kom från Europa var bra och viktigt, medan allt som kom från Afrika var antingen motsatsen eller 

inte värt att studera”.  Även Anne Sundberg kommenterar att hon sett att skolböckerna fokuserade 126

väl lite på afrikansk geografi och historia, och istället var inriktade på Europa. Dock tror hon att de 

svenska missionärerna i Kongo ”försökte och ville något annat”.  I Dagbräckning i Kongo från 127

1911 berättar Karlman att ämnena man lär ut i Nedre Kongo är naturkunskap, geografi, räkning, 

slöjd, teckning, gymnastik, kristendom samt mycket läsning och skrivning. Han betonar dock att 
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Kongos land och folk ”naturligtvis” är huvudämnet i geografin.  Förmodligen var SMF:s 128

undervisning i alla fall till en början europeiskt präglad, men det tycks ändå ha funnits en viss 

medvetenhet om att, med Lamans ord, inte göra kongoleserna till européer.	


!
En viktig aspekt av rätten till utbildning är vikten av kunskap om ens egna och andras rättigheter. 

Axelson berättar att han undervisade om mänskliga rättigheter under sin tid på seminariet på 

Ngouedi. Då utgick han från rättsstaten som princip, att alla ideologier och religioner skulle 

underordna sig rätten, och hur man ska kunna bygga upp ett samhälle där de mänskliga rättigheterna 

vårdas.  Stenström menar att det var i byskolorna kongoleserna lärde sig att följa den ideologiska 129

och politiska debatten, och att det var där Kongos frigörelsekamp kunde utvecklas och växa. 

Stenström förnekar liksom Simensen att det var den kristna församlingen som gick i bräschen i 

frihetskampen, däremot vore det lika fel att påstå att den inte hade någon del i den, inte minst 

eftersom de flesta av Afrikas politiska ledare fostrades i kristna församlingar.  Även Sundkler/130

Steen noterar att alla stora politiska ledare i Afrika började sin karriär som lärare, och att lärarna var 

viktiga faktorer för förändring då de förde vidare nya politiska och kulturella idéer. De menar rentav 

att ”den kristna byskoleläraren byggde det moderna Afrika”. 	
131

!
3.2.3 Diskussion	
!
Det är svårt att argumentera mot att SMF haft stor inverkan på utbildningsnivån i Kongo. Att det var 

deras missionärer som konstruerade skriftspråket och översatte de första texterna till kikongo har 

varit viktigt på många sätt, och det kan också anses vara en kulturgärning att använda kikongo i 

skrift och i högre utbildning. Detta eftersom obligatoriet att använda franska i all 

primärundervisning riskerar att ha negativ effekt på bevarandet av språket. Laman kommenterar 

redan 1911 att ”Genom de vitas inflytande har språket lidit ofantligt mycket”.  På detta område 132

tycks SMF rentav i vissa, om än inte i alla, avseenden utgjort en motkraft till den assimilerande 

 Karlman, Edv.. ” Våra skolor och deras mål”. ur Sjöholm, Wilhelm och Lundahl, Jakob E. (red). Dagbräckning i 128

Kongo: Svenska Missionsförbundets Kongomission. Stockholm: Svenska missionsförbundets expedition, 1911, s. 
235-238

 Axelson, Sigbert; docent och universitetslektor. Intervju 2015-04-13.129

 Stenström, Arvid. Mission blir kyrka. Falköping: Gummessons, 1977, s. 59130

 Sundkler, Bengt och Steed, Christopher. A History of the Church in Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 131

2000, s. 640f
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kolonialpolitiken. Skolan var även en plats för kulturpåverkan med tanke på hur man betonar dess 

roll i kampen mot ”hedendomen”, men det är en fråga vi kommer att återkomma till.	


!
Det andra som är värt att nämna här är den rent kvantitativa effekten, med tanke på den stora 

utbredning skolorna fick och den mängd elever som gick i skolorna. I rätten till utbildning är 

tillgången till fri grundutbildning, som är öppen för alla, centralt. Att SMF:s skolmission kunde 

sprida ut sig så pass mycket som den gjorde på landsbygden, med en gratis och öppen utbildning, 

tyder på en viktig insats för uppfyllandet av denna rättighet. De kristna byskolorna har också spelat 

en fortsatt viktig roll i självständighetssträvanden och det kongolesiska samhället, även om man där 

ska vara försiktig med att dra allt för stora växlar på missionens roll utöver grundandet av skolorna.	


!
3.3 Rätten till hälsa och tillfredsställande levnadsstandard 	
!
Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard är en paraplyrättighet som i UDHR omfattar 

tillgången till mat, kläder, bostad, sjukvård, nödvändiga sociala tjänster samt trygghet vid olika 

anledningar till förlorad försörjning.  Rätten till hälsa är separat kodifierad i senare MR-dokument 133

och utgör så en rättighet i sig. Åtgärder i missionens arbete som mer eller mindre avsiktligt påverkar 

kongolesernas levnadsstandard kan alltså sägas knyta an till dessa rättigheter. Just arbetet med 

sjukvård och hälsa var ett av de större verksamhetsområdena i den svenska Kongomissionen och 

kommer därför undersökas särskilt.	


!
3.3.1 Rättigheternas omfattning	
!
Rätten till hälsa återfinns i flera globala och regionala MR-instrument, dock har den en svaghet i att 

den är något otydlig konceptuellt och därför har implementeringen varit svag både internationell 

och nationellt.  Artikel 25 i UDHR innehåller ett antal anspråk som behövs för att skapa en 134

tillfredsställande levnadsstandard. Artikeln anger inte specifikt hur detta ska förverkligas, där någon 

har ett anspråk finns det också en korresponderande plikt att uppfylla anspråket, men i det här fallet 

är det oklart vem som bär på plikten. I vanliga fall är det staten som är skyldighetsbärare, men man 

kunde inte enas om vad den plikten innebar i det här fallet vilket ledde till en separat artikel, 22, 

 Universal Declaration of Human Rights. 1948, Artikel 25133

 Toebes, Brigit C. A.. The Right to Health as a Human Right in International Law. Antwerpen: Intersentia, 1999, s. 134

84f
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som behandlar social trygghet där staten anges som skyldighetsbärare.  Under förarbetet till 135

deklarationen var framför allt hälsovården i fokus, men rättigheten utvecklades till en mer generell 

rätt till hälsa som förutom tillgång till medicinsk vård inkluderar tillgång till kläder, bostad och 

adekvat mat och näring.  De faktorerna får här ingå i begreppet ”tillfredsställande 136

levnadsstandard” då jag behandlar rätten till hälsa för sig.	


!
Konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) har däremot gett rätten 

till hälsa en egen artikel, nr 12. Bland punkterna i artikeln kan man notera att staten åläggs att 

erkänna ”rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa” och skapa 

förutsättningar för alla att få vård, bekämpa särskilda sjukdomar, förbättra sjukvården i stort samt 

minska spädbarnsdödligheten.  Även ”kvinnokonventionen” CEDAW tar upp rätten till hälsa ur 137

ett kvinnoperspektiv. Den anger att kvinnor inte på något sätt ska diskrimineras inom vården, samt 

att staterna ska säkerställa hälsovård när det gäller familjeplanering inklusive havandeskap, 

förlossning och barnavård. I denna undersökning kan jag alltså titta på hur missionens verksamhet 

har bidragit till dessa faktorer. 	


!
Dock har själva begreppet ”hälsa” orsakat debatt, då definitionen får direkta konsekvenser för 

staternas förpliktelser. Den mest använda definitionen av hälsa är Världshälsoorganisationens 

(WHO), som definierar hälsa som ett tillstånd av full fysiskt, mentalt och socialt välmående och inte 

bara innebär frånvaron av sjukdom eller svaghet. Toebes påpekar dock att även om begreppet hälsa 

är omdebatterat, är en exakt definition inte nödvändig för att förstå rättigheten till hälsa.  När hon 138

undersöker rättsfall gällande denna rättighet konstaterar hon att de främst fokuserar på två aspekter: 

hälsovård samt underliggande förutsättningar för hälsa.  Jag kommer inte heller att lägga utrymme 139

på själva hälsobegreppet, utan istället titta på hur missionen påverkat möjligheterna till en god hälsa 

i bred bemärkelse. Detta gäller alltså dels tillgången till hälsovård samt åtgärder som påverkar 

förutsättningarna för en god hälsa.	


!
 Eide, Asbjørn och Barth Eide, Wenche. ”Article 25”. ur Alfredsson, Gudmundur och Eide, Asbjørn (red.).  The 135

Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement. Haag: Martinus Nijhoff Publishers, 
1999, s 524
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 Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 1966, Artikel 12137

 Toebes, Brigit C. A.. The Right to Health as a Human Right in International Law. Antwerpen: Intersentia, 1999, s. 138
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3.3.2 Missionens sjukvårdsarbete	
!
Sjukvårdsarbetet har sedan länge varit centralt i missionsverksamheten. Det har dels att göra med 

synen att omsorg om människan var en självklar del av evangeliet samt att man ville skapa kontakt 

med och förtroende hos kongoleserna, men också akuta omständigheter i Kongo. De första 

missionärerna som anlände var känsliga för klimatet och sjukdomarna i Nedre Kongo, under 

Kongomissionens två första decennier sände SMF ut 80 missionärer, ”män och kvinnor i sin bästa 

åder”, till Nedre Kongo varav 32 avled. Den första missionsläkaren, Karl Walfridsson, avled efter 

bara två års arbete.  Dessutom var sömnsjukan ett akut problem i området och skördade många 140

liv. SMF deltog framgångsrikt i ett gemensamt arbete för att stoppa sömnsjukan fram till 1911, ett 

samarbete som utvecklades när de trädde in i en hjälpliga 1921.  Att sjukvårdsarbetet snabbt 141

etablerades och utvecklades påverkades av akuta behov både hos missionärerna själva och 

kongoleserna de slog sig ner bland. Även om man enligt Stenström inte hade räknat med att bedriva 

sjukvårdsarbete från början, kom den att bli ett måste för hela verksamheten och ett av de allra 

effektivaste medlen för att skapa kontakt med befolkningen. 	
142

!
Misionärerna byggde dispensärer (vårdcentraler) och sjukhus på missionsstationerna, inte på 

samtliga men ofta var det just på missionsstationer från olika samfund som det fanns grundläggande 

sjuk- och hälsovård i Kongo.  Sjukvården var inte gratis utan man tog ut en mindre avgift för 143

medicinen, däremot var den subventionerad. Till en början var allt gratis, men enligt Palmær fick 

det konsekvenserna att kongoleserna ”fostrades till otacksamhet” och blev allt för krävande 

gentemot missionärerna.  Denna kommentar påvisar ett paternalistiskt förhållningssätt, vilket vi 144

kommer att återkomma till. Den ekonomiska frågan nämns även av Einar Thurfjell 1954, där han 

uppger att den franska statens bidrag inskränker sig till någon mindre tilldelning av medicin till 

stationerna. Vid den tiden hade man även infört en lag om att all vård ska vara gratis, vilket enligt 

Thurfjell innebär stora utgifter för missionen. Hans bedömning är att staten här inte fullgjort sin 

 Vilén, Artur F.. ”Missionärens kropp och själ”. ur Svensk missionstidskrift. Årgång 32, nr 4 1944, s. 181140

 Palmær, Georg. I kärlekens tjänst: Några bilder från Svenska missionsförbundets sjukvårdsarbete i Kongo. 141
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plikt i att stödja missionens sjukvårdsarbete, men att missionen trots det inte kan sluta hjälpa 

folket. 	
145

!
En av konflikterna mellan missionen och det traditionella Kongosamhället uppstod just kring 

medicin och sjukvård. Även om missionärerna införde västerländsk medicin och byggde en mängd 

dispensärer, fanns det förstås redan metoder att behandla skador och sjukdomar på. Denna 

traditionella medicin kunde dock motarbetas friskt av missionärerna, en del var helt enkelt 

ohygieniskt medan annat tolkades som trolldom då den utfördes av banganga. En nganga utövade 

prästens, läkarens och domarens funktioner men beskrivs i missionslitteraturen oftast slarvigt som 

avgudapräst, trollkarl etc.  Banganga kom att bli något av missionärernas huvudmotståndare i 146

kampen för att kristna och civilisera Kongo då deras handlingar och metoder tolkades som 

avgudadyrkan och hedendom och därmed oförenligt med kristendomen. Denna oförsonlighet inför 

bangangas verksamhet gjorde att man även avfärdade uppenbart fungerade medicinska metoder. 

Denna motsättning minskade dock med åren, och det hände att man kunde dra nytta av varandras 

kunskaper. Exempelvis kunde banganga ha oöverträffad expertis när det gällde benbrott.  147

Kongoleserna själva har inte nödvändigtvis sett något motsättning mellan traditionell och modern 

medicin och har under senare tid konsulterat båda, och sökt upp traditionella botare om den 

moderna vården misslyckats.  Efter väckelsen 1947 började man dessutom använda sig av 148

”uppenbarad medicin”, en verksamhet med naturläkemedel som bedrivs i anslutning till samfundets 

kyrkor. Det har gett många människor möjligheten till billig vård, samtidigt som kvalitén på denna 

vård ifrågasatts.  Det fanns också fler aspekter av den traditionella kulturen som missionärerna 149

dömde ut som hedendom och därmed förbjöds för de kristna kongoleserna, men det behandlas 

närmare i ett senare avsnitt. 	


!
Senare jämförelser mellan missionens sjukhus och de statliga talar till fördel för missionens 

verksamhet. New Internationalist kallar 1988 Kongo-Brazzaville för ett ”klassiskt exempel på ett 

 Thurfjell, Einar och Lundgren, Manne. ”Missionens förhållande till statsmyndigheterna på missionsfälten”. ur 145
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land som prioriterar fel”. 1986 genomförde staten nedskärningar ”på sämsta sätt”, nämligen genom 

att skära ner på primärvården och lägga 90% av hälsobudgeten på ett högteknologiskt 

universitetssjukhus i Brazzaville.  Ekholm Friedman skriver i ett av Kongoutredningens dokument 150

från runt 1990 att ”sjukhus och statliga dispensärer är som regel i dåligt skick”, men att kyrkans 

dispensär i Madzia fungerar bättre än den statliga och dessutom är billig.  Enligt Daniel Perers var 151

hälso- och sjukvården i Kongo-Brazzaville på 1980-talet mycket eftersatt även jämfört med andra 

afrikanska stater, däremot menar han att svensk läkarmission utfört ”ett betydande pionjärarbete i 

dessa delar av Afrika”. Det var svårare för SMF att få kontinuitet i arbetet i Kongo-Brazzaville 

jämfört med Kongo-Kinshasa, en anledning kan ha varit att de franska myndigheterna inte tillät 

svenska läkare. Däremot var svenska barnmorskor och sjuksköterskor på dispensärerna välkomna. 

Man utbildade också infödda medarbetare vilket gjorde att man kunde etablera ett mycket 

omfattande sjukvårdsarbete. Enligt Perers artikel, som saknar datering men verkar enligt 

tidsangivelser i texten vara från 1977, har folket ”ett oerhört förtroende för kyrkans sjukvårdsarbete 

och maternitéer” och föredrar dem framför statens. 	
152

!
3.3.3 Övriga effekter på levnadsstandarden	
!
Ett av de stora problemen i Afrika är fattigdomen. Vi har redan sett hur kolonialismens 

exploateringar tvingat afrikanska folkgrupper till hårt arbete utan att själva få ta del av vinsten. 

Penningekonomin, som kyrkorna var aktivt deltagande i att införa i Afrika, utgör en av rötterna till 

dagens fattigdom enligt Mercy Amba Oduyoye. De afrikaner som fick möjlighet till anställning fick 

det via kyrkor, regeringen eller handelsbolagen. Kyrkorna hade dock få anställningsmöjligheter 

förutom predikan, undervisning och sjukvårdspersonal. I övrigt har många afrikaner informella jobb 

utan kvalifikationer, exempelvis gatuförsäljare.  Oduyoye skriver ur ett västafrikanskt perspektiv 153

och inte specifikt om Kongo, men vi förstår av andra källor att SMF bidrog till att införa 
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penningekonomin på Kongos landsbygd och mönstret verkar stämma. Men det är vanskligt att dra 

allt för långtgående slutsatser av detta gällande konsekvenser för dagens fattigdom och ojämlikhet.	


!
Missionsstationerna har även haft andra effekter på kongolesernas levnadsstandard. Missionärerna 

bidrog med en ny form av byggnadskonst då man brände tegel och uppförde långt mer avancerade 

bostäder än vad som funnits tidigare på Kongos landsbygd. Anne Sundberg kallar 

missionsstationerna för ”utvecklingsmotorer” för de omkringliggande samhällena, då de svenska 

missionärerna även tog för sig att anlägga vägar, gräva brunnar och ordna strömförsörjning.  Även 154

Josef Nsumbu menar att missionsstationerna var centra som bidrog till en reell utveckling, trots 

andra misstag som missionärerna kritiseras för.  Sundberg nämner även yrkesskolor där man 155

utbildade möbelsnickare som sedan bildade egna företag, något som även Simon Larsson 

kommenterar. Larsson problematiserar nyttan av denna utbildning då han menar att det ändå inte 

fanns någon som kunde köpa snickarnas produkter, och tar det som exempel på att missionärerna 

kunde ha bristfällig förståelse för vilken typ av utbildning, jordbruk eller levnadssätt som fungerade 

i den kongolesiska kontexten. 	
156

!
3.3.4 Diskussion	
!
Missionens dispensärer och personal, både svensk och kongolesisk, förbättrade helt klart 

förutsättningarna för människor att få olika typer av vård. Förutom allmänna dispensärer 

förbättrades mödravården och man bidrog till att hejda sömnsjukan. Det problematiska är 

förhållandet till traditionell medicin. I vissa avseenden var den västerländska medicinen och 

hygienen en klar förbättring, men alla aspekter av exempelvis bangangas kunnande hade man 

knappast behövt ta avstånd från. Anne Sundberg kommenterar förhållandet mellan den 

västerländska och traditionella medicinen med att den västerländska medicinen ”inte alltid svarar på 

kongolesernas frågor”, i bemärkelsen att kongoleserna också hade ett existentiellt perspektiv på 

sjukdom och medicin.  Missionärernas syn på hälsa och vård var mer västligt vetenskaplig, även 157

om verksamheten motiverades religiöst.	


!
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Inte desto mindre bidrog missionen till att skapa möjligheter för modern och fungerande vård där 

det tidigare inte fanns någon och har bidragit till en förbättring av människors hälsa. Man har även 

bidragit till att föra in ny teknik, textilmaterial, byggnadskonst, tryckpressar och andra europeiska 

uppfinningar. Även om importen av teknologi ibland medfört ny problematik, exempelvis i frågan 

om penningekonomi, har missionsstationerna bidragit till utveckling och därmed i vissa avseenden 

förbättrad levnadsstandard på Kongos landsbygd.	


!
3.4 Människosyn och rasism	
!
Som vi redan sett kunde svenska missionärer i Kongo ofta hamna i lojalitetskonflikt, mellan den 

europeiska kolonialmakten å ena sidan och folket missionen riktas mot å den andra. Förutom denna 

lojalitetskonflikt kunde missionärernas inställning mot kongoleserna variera. I detta avsnitt kommer 

jag att undersöka rasismen och människosynen i den koloniala kontexten.	


!
3.4.1 Rasism och mänskliga rättigheter	
!
I traumat efter andra världskrigets grymheter, då FN grundades och MR-dokumenten började 

formuleras, var konsekvenserna av institutionaliserad rasism plågsamt uppenbara i och med 

Förintelsen. Vikten av att inte diskriminera någon människa på grund av dennes ras eller etnicitet 

har varit självklar från diskursens början. I UDHR:s andra artikel tydliggörs det att ingen får 

diskrimineras på grund av exempelvis ras, hudfärg, språk, religion, nationalitet etc. Landets status, 

om det är självstyrande eller inte i någon form, får inte heller medföra någon form av 

diskriminering. Det mest centrala MR-dokumentet som rör detta ämne är konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) som antogs 1965. Begreppet 

rasdiskriminering innebär enligt konventionen:	


!
…varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, 

härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att 

omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella eller andra områden av det offentliga livet. 	
158

!

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. 1965, Artikel 1(1)158
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För att sammanfatta förhållningssättet till rasism inom de mänskliga rättigheterna kan man säga att 

all form av diskriminering är strängt förbjuden, och av historien har man lärt sig att alla åtgärder för 

att förhindra diskriminering och rasistiska strukturer är nödvändiga.	


!
3.4.2 Kolonialism, nationalism och raslära	
!
En redogörelse för hur missionärer relaterade till människor av annan hudfärg måste självklart ta 

samtidens kontext i beaktande. Under kolonialismens era är även nationalismen som ideologi på 

frammarsch i Europa, något som kom att spridas till koloniserade länder. Det var också nu 

raslärorna växte sig starka, inte minst i Sverige som under det tidiga 1900-talet var tongivande i 

diskursen och bland annat grundade ett statligt rasbiologiskt institut i Uppsala 1921. Hill berättar 

om hur missionärer under andra halvan av 1800-talet, till skillnad från tidigare sekler, började 

försöka ersätta inhemska seder och bruk med europeisk kultur. Detta förhållningssätt blev allt 

vanligare, och många började omfatta det rasistiska tänkandet att vita av naturen är överlägsna 

svarta. Detta hängde delvis samman med darwinismen som vid denna tid fått sitt genombrott och 

ibland tolkades på detta sätt.  Marc Ferro kallar de rasistiska attityderna ”ett av kolonialismens 159

strukturella kännetecken”, och identifierar två former. Den första är påståendet om olikheter, ibland 

baserat på en evolutionistisk syn på civilisationens ständiga framåtskridande där de utvecklade 

raserna driver utvecklingen och i olika utveckling assimilerar de andra. Den andra är mer biologiskt 

inriktad där man betonar naturliga, eller genetiska, skillnader mellan folkgrupper.  Europeiska 160

beskrivningar av kongoleser från 1800-talets slut är kraftigt negativa. Dåliga egenskaper framhävs 

och de jämförs med apor. Intelligens och kulturell förmåga underkänns, med vissa undantag.  Det 161

rasistiska tänkandet etablerade den tänkta överlägsenheten hos de vita människorna och kom att 

rättfärdiga politiska ambitioner om erövring och ekonomisk vinning. Enligt Coquery-Vidrovitch 

kom rasteorierna även att ”ge ny glöd till missionsverksamheten som skulle civilisera och kristna 

hedningarna”.  	
162

!
!

 Hill, Jonathan. Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris, 2008, s. 381159
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3.4.3 Möten mellan vita och svarta	
!
Mötet mellan vita européer och mörkhyade afrikanska folk var en kulturkrock för båda sidor, och 

båda tycks ha varit ambivalenta i sitt förhållningssätt till den andre. Exempelvis kan ambivalensen 

visa sig i ”white savior”- tendenser. Flera missionärer skriver uttryckligen om ”den vite mannens 

börda” att civilisera afrikanska folk. En av dem är Gust. Lindeberg som reflekterar över om många 

missionärer åker till Afrika just för att afrikaner är svarta, och därmed stämmer med svenskens bild 

av ”typiska hedningar”. Lindeberg kallar det en ansvarskänsla och ett ”konstruktivt drag i 

världsmissionen”, samt kommenterar att ”den vite mannens börda” delvis kan bero på skuldkänslor 

över äldre tiders slavhandel.  Även Palmær kommenterar relationen mellan vita och svarta 163

människor på missionsfältet i olika artiklar i Svensk missionstidskrift. Han kallar 1932 problemet att 

”ras och färg blivit ett mindervärdighetstecken” samt att vita behandlar andra som icke-människor 

för ”den största försyndelsen mot de primitiva folken” samt ”ett brott mot det kristna evangeliets 

budskap om allas jämlikhet inför Gud”. Han menar dock inte att olikheter inte finns eller att ”den 

ene icke skall stå högre än den andre”, utan att alla ska ha möjligheter att ”fritt utveckla sig till sin 

högsta fullkomlighet”. Palmær fortsätter med att påstå att ”Kulturen och ännu mer kristendomen 

förpliktar. Det är den starkes förpliktelse att skydda den svage, den kunniges att undervisa den 

okunnige” etc.  Palmær uttrycker här en tanke om den vite mannens börda i kombination med vad 164

som verkar vara någon slags rasteori, samtidigt som han skarpt fördömer rasism i bemärkelsen att 

alla människor inte ska vara lika mycket värda eller få samma möjligheter. Palmær fortsätter dock 

med att påstå att klyftan mellan svarta och vita i Franska Kongo snarare består av skillnaden mellan 

bildade och obildade, men eftersom de svarta i allmänhet är betydligt lägre utbildade blir klyftan 

mellan fransmän och kongoleser mycket djup.  Palmær delar även med sig av sin idé om hur ett 165

framtida samarbete ska se ut:	


!
1. de infödda och vita [ska] gemensamt överväga om de bäst framkomliga vägarna [för 

samarbete], 2. de inföddas människovärde utan omsvep erkännes, 3. att frihet lämnas åt 

dem att tillväxa i alla stycken efter sin egenart, 4. att rättigheter, sociala, ekonomiska 

 Lindeberg, Gust.. ”Svensk missions ställning i afrikanskt missionsliv”. ur Uppdrag i Afrika: Svenska 163

missionsinsatser i de svartas världsdel. Stockholm: Missionsförbundets förlag, 1947, s. 107

 Palmær, Georg. ”Kulturvärldens försyndelser mot och skuld till de primitiva folken”. ur Svensk missionstidskrift. 164

Årgång 20, nr 4 1932, s. 207f

 ibid, s. 208f165
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och politiska, lämnas dem i samma mån som de kunna bära ansvar, och slutligen att 

ingen rasbar finnes i Guds församling. 	
166

!
Det är intressant att Palmær här använder ett människorättsspråk och trycker på vikten av att 

erkänna afrikanerna samma värde som vita. Han medger en egenart, men det framgår inte vad han 

lägger för innebörd i egenarten. Att överlämna ansvar efterhand avspeglar missionärernas 

paternalism, vilket jag kommer behandla i nästa stycke. Med ”rasbar” förmodar jag att han menar 

”barriär mellan svarta och vita”, men det är en gissning. Även 1937 behandlar Palmær ämnet i 

Svensk missionstidskrift. Han menar att ”Ingen kan förneka rasernas inbördes olikheter”, men att 

alla likväl är människor och att olikheterna inte ska behöva leda till motsättningar.  Vidare menar 167

han att de vitas ”överlägsenhet har alstrat ett överlägsenhetskomplex, som i sin tur fött ett utpräglat 

förakt för lägre stående folk, men som även vänt sig mot andra kulturformer”.  Palmær verkar 168

alltså acceptera tanken på olikheter mellan ”raser”, samtidigt som han kraftigt vänder sig mot att 

dessa skillnader skulle innebära en skillnad i värde eller motivera den diskriminering och förtryck 

som förekommit.	


!
Det ord som kanske bäst beskriver de svenska missionärernas förhållande till kongoleserna är 

paternalism. Arvid Stenström förklarar det som att i ett fredligt möte mellan två kulturer blir de 

människor med störst ekonomiska och tekniska tillgångar nästan automatiskt ledare, lärare och 

förmyndare för de andra. Detta förhållningssätt förekom både inom missionen och inom 

kolonialismen, även om kolonialismens möte med andra kulturer knappast var fredligt alla gånger. 

Enligt Stenström utvecklades paternalismen inom kolonialismen mot imperialism, medan inom 

missionen fick den konsekvenserna av att missionärerna intog en föräldraroll och dominerade de 

kongolesiska församlingarna. K. E. Laman beskriver missionären som en äldre broder eller en far, 

men Stenström poängterar att det i Lamans beskrivningar inte finns några föraktfulla eller 

nedvärderande element. Det här synsättet bygger dock på en förståelse av den kongolesiska kulturen 

som primitiv och i behov av västerländsk hjälp. Denna värdering gjordes utan hänsyn till 

afrikanernas tänkesätt och är gjort strikt efter västerländska premisser.  Sundkler/Steed instämmer 169

 Palmær, Georg. ”Kulturvärldens försyndelser mot och skuld till de primitiva folken”. ur Svensk missionstidskrift. 166
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i att paternalismen var ett utslag av genuin omsorg från missionärernas sida, men att den av många 

kom att uppfattas som rasism jämförbar med den hos den övriga vita befolkningen. 	
170

!
Hur såg då i sin tur kongoleserna på de nyanlända vita? Redogörelserna vi har för den första tiden 

visar att det första mötet ofta präglades av rädsla. Den bleka hudfärgen gjorde att svenskarna ibland 

troddes vara döda människor som återvänt för att äta  byborna. Josefi Ndibu beskriver detta i 171

Vildmarkens vår, och kommenterar att hela byn var överens om att missionärerna inte skulle få 

stanna och bo hos dem. För att missionärerna skulle kunna välkomnas till Kingoyi (i Belgiska 

Kongo) fick en ”statsman” anlitas, men enligt Ndibus övriga skildring mötte missionärerna till slut 

stor uppskattning.  I samma antologi talar även Tomas Mbula om hur missionärerna hade svårt att 172

samla elever till sina skolor på grund av rykten om vitas trollkonst och anklagelser om att vara 

ndoki (häxa, ond person som brukar trolldom, kindoki). När sedan flera bybor omvände sig till den 

nya religionen ville flera av de äldre i byn stänga missionsskolorna. 	
173

!
Det inträffade också att generell motvilja mot vita riktades även mot missionärer. Exempelvis ville 

delar av profetrörelsen i Simon Kimbangus fotspår befria sig från allt europeiskt inflytande, både 

statligt och religiöst. Men andra kongoleser gjorde tydligt åtskillnad mellan kolonisatörer och  

missionärer. Stenström beskriver hur kongoleserna i Nedre Kongo skiljde mellan bula matadi, 

stenkrossarna, som var statens män och mindele mia Nzambi, alltså ”Guds vita”.  Märkbart är att 174

kongoleserna över huvud taget inte använde bantu, ”människor”, som beteckning för vita utan man 

höll sig till att använda mindele, ”vita”.	


!
!
!
!
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3.4.4 Missionärernas människosyn	
!
Här går det givetvis inte att göra en allmängiltig beskrivning då vi inte kan veta exakt vad varje 

missionär tyckte och tänkte, men vi kan läsa vad en del av dem skrev om människosyn och om 

kongoleserna de mötte. Flera av exemplen jag funnit i litteraturen kommer från Belgiska Kongo, 

men vi kan förmoda att de svenska missionärernas människosyn inte skilde sig åt på grund av vilket 

Kongo de arbetade utan från person till person. K. E. Laman berättar i ett brev år 1897 att många 

européer liknar kongoleser vid apor, men tar själv avstånd från den typen av jämförelser. Laman och 

en rad andra missionärer på 1890-talet gör en positiv bedömning av kongolesernas intelligens, 

särskilt hos barnen. Nils Westlind skriver redan under sitt första år i Kongo att svenskarna 

underskattat kongoleserna, och att barnen lär sig ”lika fort här som hemma i Sverige.” Däremot 

beskriver många kongoleserna som lata och slöa, vilket skylls delvis på klimatet men i första hand 

på moralen och levnadssättet. Övriga negativa egenskaper som nämns av skandinaver i Kongo är 

lögnaktighet, tjuvaktighet, feghet, grymhet, falskhet och otacksamhet. Bland de positiva omdömena 

märks godmodighet, gästfrihet och vänlighet.  	
175

!
Uppskattande omdömen blandas med kategoriska och essentialistiska beskrivningar av 

kongoleserna. Laman uppmuntrar till att lära känna karaktären hos folket genom att tränga in i 

språket. I Dagbräckning i Kongo från 1911 skriver Laman att kongofolket besitter ”en mångfald av 

intellektuella förmögenheter samt flera ädla och sköna karaktärsdrag”. Laman fortsätter dock med 

att hävda att själviskheten är folkets ”lag och drift”, och beskriver även religiositeten, känslolivet 

och flera andra egenskaper och talanger hos kongoleserna. Han ser missionärernas uppgift som att 

”dana folkkaraktären”, inte i bemärkelsen att göra kongolesen till europé, däremot att ”leda folket in 

i de rätta spåren”.  Även om Lamans beskrivning egentligen inte är negativ, återspeglar den ett 176

tänkande om inneboende egenskaper hos folk som var självklar vid den tiden men kan kännas 

främmande för vår tid. Han ger också uttryck för en paternalistisk ansvarskänsla att uppfostra 

kongoleserna. Det kan påpekas att just Laman är den tidiga missionär jag uppfattar vara allra mest 

positivt inställd till Kongos folk och kultur.	


!
Under denna tid fanns en rasistisk teologi om ”Hams förbannelse” utbredd i delar av den kristna 

världen. Enligt den var svarta människor ättlingar till Noas son Ham, som förbannats av Gud till att 

 Axelson, Sigbert. Kulturkonfrontation i Nedre Kongo. Uppsala: Tvåväga förlags AB, 1971, s. 121-123175
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vara slav åt sina bröder. Denna tanke tjänade som teologisk legitimering för bland annat 

slavhandeln. En som gjorde öppet motstånd mot denna tolkning var Nils Westlind, en av 

pionjärerna i den tidiga Kongomissionen, men Axelson påpekar att han naturligtvis inte var ensam 

bland missionärerna att ta avstånd från denna tolkning. De flesta var trots allt av uppfattningen att 

afrikaner liksom alla människor var Guds älskade barn.  Jämlikhet mellan folken var också något 177

som motiverades teologiskt under rubriken ”Det är din broder” i tidskriften Missionsförbundet 

1893. Denna artikel var svar på en pågående kritik mot missionen som skiljer sig kraftigt från 

dagens, nämligen att missionärerna genom sitt handlande och tal om jämlikhet undergrävde 

respekten för de vita hos kongoleserna.  Denna kritik har vi sett exempel på tidigare, att 178

missionärerna ansågs för mesiga i sitt förhållande till kongoleserna. Även Bertil Åhman påpekar att 

konservativa kristna ofta kunde hålla afrikanerna högre än vad andra européer gjorde, och att detta 

kan ha berott på att de inte i samma utsträckning omfattat darwinismen som vid denna tid kunde 

motivera biologisk rasism. 	
179

!
Men det finns också exempel på mer negativa omdömen. Från sin inspektionsresa till missionsfältet 

i Franska och Belgiska Kongo 1921 skriver J. Nyrén att kongolesernas ”medvetande om de vitas 

överlägsenhet samt deras vidskepliga fruktan för densamme gör dem misstänksamma och 

försagda”.  Exakt hur mycket Nyrén lägger i begreppet ”de vitas överlägsenhet”, om han enbart 180

syftar på teknologisk utveckling eller har en mer essentiell förståelse av begreppet, vet vi inget om 

och låter vara osagt. Att missionärerna trots allt delade den tidstypiska världsbilden av en ständig 

utveckling från primitiv till högtstående visar sig också i försiktigheten i att överlåta styret av 

kyrkan till kongoleserna själva. Man bedömde dem inte vara mogna uppgiften under många år, utan 

såg det som ett ”gudagivet ansvar att ta vara på sin broder” och bevarade därmed den paternalistiska 

strukturen.  Simon Larsson kallar förhållningssättet ”extremt rasistiskt”, i och med tanken om 181

medfödda skillnader mellan raserna och de svartas underlägsenhet.  Ur dagens perspektiv är det 182
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omdömet förståeligt, samtidigt som missionärerna verkade ha ett något mer jämställt 

förhållningssätt till kongoleserna än kolonisatörerna. 	


!
Axelson ger några exempel på egna erfarenheter av hur missionärer kunde agera diskriminerande 

gentemot kongoleserna. I såväl Missionens ansikte som i vår personliga kommunikation nämner 

han som ett exempel på orättvisa faktumet att missionärernas bostäder alltid var av betydligt högre 

standard än kongolesernas, exempelvis på Ngouedi missionsstation där han själv arbetade på 1960-

talet. Predikanten Daniel Ndoundou förmedlade under en gudstjänst där en vision om hur de delar 

av Ngouedi där de svarta bodde välsignades av Gud, men de vitas bostäder hamnade ”utanför 

välsignelsen”. Budskapet ska enligt Axelson varit avsett att avslöja orättvisor grundade i rasism. 

Axelson berättar också att på några stationer han besökte var de kongolesiska barnen förbjudna att 

äta fallfrukten från missionärernas egna träd, så frukterna låg kvar och ruttnade utan att barnen fick 

ta del av näringen. En av dessa missionärer ska på ett besök hos Axelson i Ngouedi kört iväg 

kongolesiska studenter från Axelsons egen veranda, med motiveringen att verandan var privat och 

inte för kongoleser.  Hur stor vikt ska man då lägga vid den här typen av incidenter? Klokt är nog 183

att varken se på dem som regel eller som undantagsfall. Då missionärerna såg sig kallade att 

”uppfostra” kongoleserna kunde detta ta sig uttryck i till synes omotiverade förbud och regler. Det 

finns exempel på genuin omsorg, förståelse och kärlek gentemot kongoleserna, men också uttryck 

för det Axelson och Larsson explicit kallar rasism. 	


!
3.4.5 Diskussion	
!
Det går inte att komma ifrån att missionärerna i detta sammanhang var barn av sin tid, en tid där det 

sågs som självklart att den vita rasen var överlägsen andra folk och hade rätt att styra. Det finns 

dock en viktig aspekt av missionärernas förhållningssätt som är värd att påminna sig om, nämligen 

att ”den primitive var en evighetsvarelse för vilken Kristus dött”.  Förhållningssättet till 184

kongoleserna varierade naturligtvis mellan missionärerna, en del agerade mer diskriminerande och 

en del arbetade mer jämställt. 	


!
Paternalismen har inslag av både översitteri och uppriktig omsorg om den andre. Uttrycken för detta 

skiljde sig åt mellan missionen och kolonialmakten, inte helt och hållet men på några avgörande 

punkter. Där kolonialmakterna till stor del tycktes behandla kongoleserna som arbetskraft och 

 Axelson, Sigbert; docent och universitetslektor. Intervju 2015-04-13.183
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medel för inkomst, betonade missionärerna människovärdet och individuella behov. Missionärerna 

verkar inte generellt ha behandlat kongoleserna som fullständiga likar, dock bättre än andra 

européer som etablerat sig i området.	


!
Hur bedömer man då ett sådant förhållningssätt ut ett MR-perspektiv? Handlingar och strukturer 

som diskriminerar har uppenbarligen förekommit, vilket såklart är negativt men där en viss del av 

ansvaret förmodligen kan tillskrivas tidsandan. Det fanns också ett element av att uppvärdera 

afrikanen jämfört med kolonisatörernas hållning, vilket är lovvärt men svårt att bedöma effekter av. 

Liksom större delen av västvärlden har missionen ett ansvar för hur de valt att behandla afrikaner, 

även om bilden inte är entydigt negativ i förhållande till sin tid.	


!
3.5 Kvinnornas ställning och jämställdhet	
!
Ojämlikhet mellan könen tycks vara ett globalt problem genom större delen av historien. I MR-

diskursen finns förutom paragrafer om icke-diskriminering en särskild konvention för kvinnors 

rättigheter, konventionen för eliminering av all diskriminering mot kvinnor (CEDAW), samt FN-

organet UN Women. Dessutom finns det flera nationella och internationella icke-statliga 

organisationer med fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet. Under ungefär samma era som 

Kongomissionen drevs kampanjer för kvinnors rättigheter i Sverige. Under 1800-talet 

omstrukturerades samhället i grunden, industrialiseringen ledde till en mer individualiserad 

försörjning och många kvinnor fick svårt att försörja sig. Detta medförde satsningar för att öka 

anställningsmöjligheterna för kvinnor och de första feministerna tog del i den offentliga debatten. 	
185

!
Arlette Gautier menar att det finns få studier av kolonialiserade kvinnor, men att kvinnornas 

ställning är ett av de områden där kolonialismen kan ha haft minst negativa effekter, ibland rentav 

positiva. Hon påpekar dock att konsekvenserna varierar kraftigt beroende på sammanhanget, och att 

de kolonialiserade kvinnorna själva inte nödvändigtvis är av samma åsikt. Det som i första hand har 

förändrats genom kolonialismen är hur man konstruerar genus till skillnad från tidigare.  Men 186

flera av de koloniala övergreppen, till exempel slavhandeln i Kongo, drabbade både kvinnor och 
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män och medförde konsekvenser både för kvinnorna som själva fördes bort och för de som 

förlorade sina manliga familjemedlemmar till slavhandlarna. 	
187

!
3.5.1 Kvinnors mänskliga rättigheter	
!
Har kvinnor särskilda mänskliga rättigheter? Det behöver kanske inte sägas att de mänskliga 

rättigheterna gäller alla människor, och det är noga angivet att ingen får diskrimineras eller fråntas 

rättigheter på grund av sitt kön. Men MR-diskursen har fått kritik för att rättigheterna är 

konstruerade för att i första hand skydda män. MR reglerar i första hand förhållandet mellan individ 

och stat, och gör en uppdelning mellan privat och offentlig sfär där MR bara reglerar den offentliga 

medan i den privata ska man få vara ifred från staten. Men de rättighetskränkningar kvinnor utsätts 

för sker i första hand i den privata sfären, i hemmet och bland närstående. Denna distinktion mellan 

privat och offentligt gör alltså att kvinnors särskilda utsatthet inte alltid skyddas av de mänskliga 

rättigheterna.  Det har därmed funnits behov av en särskild konvention med tillhörande 188

övervakningsmekanismer för att bättre skydda kvinnors rättigheter. Kvinnokonventionen CEDAW 

som trädde i kraft 1981 innehåller både medborgerliga och ekonomiska-sociala rättigheter och är 

riktad mot diskriminering både i den privata och den offentliga sfären. Konventionsstaterna åtar sig 

att fördöma och vidta åtgärder mot all sorts diskriminering av kvinnor.  Exempelvis behandlar 189

konventionen kulturella mönster, vilket i denna undersökning kan vara relevant då både kongoleser 

och missionärer kan tillhöra traditioner som på ett eller annat sätt underordnar kvinnor. Artikel 5(a) 

lyder i svensk översättning: 	


!
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att	


a) ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att därmed 

avskaffa fördomar samt seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena 

könets underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor.	


!
Jag har tidigare berört frågan om de mänskliga rättigheternas universalism respektive relativism. 

Påfallande ofta är det just i fråga om kvinnors rättigheter stater hänvisar till kulturella skillnader för 

 Gautier, Arlette. ”Kvinnan och kolonialismen”. ur Ferro, Marc (red). Kolonialismens svarta bok: 1500-2000: Från 187

utrotning till självrannsakan. Stockholm: Leopard förlag, 2005, s. 655f

 Bunch, Charlotte. ”Women’s Rights as Human Rights”. ur Lockwood, Bert B. (red). Women’s Rights: A Human 188

Rights Quarterly Reader. Baltimore: Johns Hopkins, 2006, s. 57

 Deller Ross, Susan. Women’s Human Rights: The International and Comparative Law Casebook. Philadelphia: 189

University of Pennsylvania Press, 2008, s. 12f
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att göra undantag och reservationer. CEDAW är en av de MR-konventioner som fått allra flest 

reservationer mot sig, exempelvis mot artikel 2 som i sju punkter manar till att vidta alla lämpliga 

åtgärder för att motverka all form av diskriminering av kvinnor och som är nödvändig för att 

konventionen ska kunna förverkligas. I juli 2007 hade 36 av konventionsstaterna reservationer mot 

någon av artiklarna som enligt Deller Ross är nödvändiga för konventionens förverkligande, 

nämligen artikel 2, 9, 15 och 16. Flera av dessa stater motiverar reservationerna med att 

konventionen här inte är förenlig med sharialagar.  I det koloniala Afrika var det vanligt att män 190

åberopade traditionen för att försäkra sig om att kvinnors ökade betydelse i produktionen inte skulle 

underminera männens kontroll över kvinnorna som ekonomiska tillgångar. Man använde enligt 

Jensen/Poulsen en konstruerad tradition, en idealiserad bild av kultur som än idag används av män 

för att bevaka sina privilegier. 	
191

!
3.5.2 Missionen och de kongolesiska kvinnorna	
!
Det är påfallande ofta missionärerna själva påtalar sitt engagemang för att förbättra de kongolesiska 

kvinnornas situation. Kvinnors intellektuella fördärv, förtryck i hemmen och sexuell nedvärdering 

var motiveringar för att rättfärdiga missionsarbete riktat till kvinnorna. De kvinnliga missionärerna 

å sin sida ville vidarebefordra vad de uppfattade som den överlägsna ställning kvinnor hade i 

protestantisk kristendom jämfört med icke-kristna kvinnor och såg det som sin moraliska plikt att 

”lyfta” de lokala kvinnorna.  Som Anna Baur-Phillips uttrycker det 1911: 	
192

!
Ingen vit kvinna, som kommer till Kongo med Kristi kärlek i sitt hjärta, kan undgå att 

med smärta se den oerhörda skillnaden i sin egen och de svarta kvinnornas ställning.  	
193

!
Just begreppet att ”lyfta” ser vi ofta i missionslitteraturen, inte bara när det gäller kvinnor utan det 

kan också syfta på  moralen, kulturen eller det kongolesiska folket i stort. Exempelvis kallar Palmær 
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University of Pennsylvania Press, 2008, s. 24

 Jensen, Marianne och Poulsen, Karin. Human Rights and Cultural Change - Women in Africa. Köpenhamn: The 191
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”kongokvinnans höjande” för ”ett av missionens stora verk”.  Enligt Lisbeth Mikaelsson har 194

missionen gjort insatser för kvinnors befrielse och oberoende trots konservatismen och det manligt 

dominerade ramverket, men hon kommenterar att det samtidigt ofta är en konstruerad bild av ”den 

andre” som de velat rädda.  Mikaelssons exempel är hämtade från norsk missionsverksamhet, men 195

hennes tes tycks passa väl in på den svenska Kongomissionen. 	


!
Ett exempel på åtgärd från missionens sida för att förbättra kvinnornas situation var att ge dem 

möjlighet till skolgång. 1893 började man så ”köpa barn”, främst flickor, och sätta dem i skolan. 

Det var inte fråga om någon typ av ägande eller slaveri utan summan var en form av betalning för 

arbete eller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Bruket upphörde 1899 då det förbjöds av 

missionsledningen i Sverige, men vid det laget var det lättare att rekrytera elever och systemet hade 

spelat ut sin roll.  För missionärerna var det viktigt att både pojkar och flickor skulle kunna gå i 196

skolan, vilket kunde vara kontroversiellt i samhället då flickorna därmed inte kunde hålla sig till 

jordbruksarbetet. Man satsade också på att lära upp kvinnor i hantverk, hygien och hushåll.	


!
En annan nyordning som kom med européerna var penningekonomin. Istället för att byta varor med 

varandra infördes nu valuta att få i utbyte för det man producerat. Sundkler/Steed menar att denna 

nyordning stärkte männens överordning i samhället, då det låg på kvinnan att odla och producera 

jordbruksprodukter medan männen ägde fälten, sålde varorna och därför fick pengarna. Det finns 

studier som stöder Esther Boserups tes att de nya formerna för agrikultur gjorde att Afrikas kvinnor 

förlorande kontrollen över produktionen och därför själva hamnade i en större beroendeställning.  197

Denna problematik är faktiskt inkluderad i CEDAW:s artikel 14, där det står angivet att 

konventionsstaterna ska ta hänsyn till de särskilda problem som möter kvinnor på landsbygden, i 

synnerhet de som arbetar i sektorer utanför penninghushållning, och säkerställa att konventionen 

tillämpas fullt ut även där. Även Oduyoye är inne på att många kvinnor är fattiga på grund av att 

penningekonomin i första hand berikat männen, där äktenskapliga normer för ekonomin spelat in. 
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 Axelson, Sigbert. Kulturkonfrontation i Nedre Kongo. Uppsala: Tvåväga förlags AB, 1971, s. 136-138196

 Sundkler, Bengt och Steed, Christopher. A History of the Church in Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 197

2000, s. 679f



���65

Enligt henne har kyrkorna i Västafrika bidragit till detta genom att uppmuntra kvinnans 

underordning, men det är svårt att avgöra hur väl detta är giltigt för Kongo-Brazzaville.  	
198

!
När Arlette Gautier kommenterar missionärernas roll i kolonialismen menar hon att de spelade en 

grundläggande roll i att legitimera den, men när det gällde konkreta insatser var deras inflytande 

mer marginellt. I fråga om insatser för kvinnor menar hon att missionärerna ”förespråkade 

relationer mellan könen som motverkade kvinnans självständighet och där sådan fanns stötte 

missionärernas modell på motstånd. Den har dock uppfattats som en förbättring av kvinnans villkor 

i vissa andra samhällen”.  Oavsett samfund ville missionärerna införa en snarlik familjemodell. I 199

vissa sammanhang medförde missionärer verkligt förtryck, som i Mexico där indiankvinnor flitigt 

anklagades av inkvisitionen, men i andra sammanhang kunde de hjälpa kvinnor genom att ”friköpa” 

dem ur tvångsäktenskap eller att förhindra våld från deras män.  Om man ser till punkterna 200

Gautier tar upp är betoningen av det monogama äktenskapet signifikant för SMF. Månggifte hörde 

till de kulturella uttryck man absolut inte kunde acceptera och förbjöd för församlingsmedlemmar.	


!
I Vildmarkens vår får vi ett exempel på hur en kongolesisk kvinna år 1928 kunde uppfatta 

missionens åtgärder. Lebeka Kiniongono berättar att många kvinnor anklagades för trolldom och 

därför tvingades genomgå giftprov, en traditionell metod för att avgöra skuld vid anklagelse om 

häxkonst. Enligt henne är kvinnorna ”mycket lyckligare nu” när man dansar mindre, använder 

mindre ”röd smörja” som skönhetsmedel och har mindre fiendskap sinsemellan. Hon beskriver de 

nya sederna som goda, och menar att detta goda har kommit genom ”Guds ord” vilket man får 

förmoda omfattar såväl Bibeln som missionärernas undervisning.  Det bör påpekas att 201

Kiniongono knappast talar för samtliga kvinnor, men hennes redogörelse är likväl intressant som ett 

exempel på hur de nya normerna kunde uppfattas.	


!
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Detta förhållningssätt till de kongolesiska kvinnorna behöver dock problematiseras. Kwok Pui-lan 

diskuterar i artikeln ”Unbinding our Feet” vita män och kvinnors förhållningssätt till bruna kvinnor 

under kolonialismens era. Mönstret är detsamma; bruna kvinnor målas upp som förtryckta offer 

som ska räddas av den vite mannen, utan att kvinnornas utsatthet i ett kolonialt sammanhang 

diskuteras över huvud taget. Enligt Kwok är den mest problematiska aspekten den monolitiska 

konstruktionen av bruna kvinnor, som enligt formeln ”rädda bruna kvinnor från bruna män” 

konstruerar dem som offer för patriarkalt förtryck och objekt för västvärldens medlidande. Denna 

konstruktion tar ingen hänsyn till skiftande kulturer, religioner och andra förhållanden utan 

homogeniserar tredje världens kvinnor enligt en och samma mall. Denna typ av stereotypa 

beskrivningar är vanlig i just missionslitteratur, för att väcka känslor hos medelklassläsare i 

hemlandet. Dock får vi aldrig höra kvinnornas egna röster, blott redogörelser om dem.  Där skulle 202

Kiniongonos redogörelse ovan kunna ses som ett undantag, inte desto mindre ser vi att det passar 

väl in i narrativet Kwok beskriver.	


!
Dessutom bör man fråga sig vad den nya kvinnorollen fick för konsekvenser. Simon Larsson menar 

att de nya kärnfamiljer som missionen ville införa var en tydligt patriarkal enhet, där mannen skulle 

ha större försörjningsansvar och kvinnan skulle vara i hemmet snarare än på jordbruksfältet.  203

Kongomissionären Sam. Hede beskriver 1931 denna struktur. Enligt honom är begreppet ”hem” 

”den kristna missionens stora gåva till de icke kristna folken”. Kärnfamiljen ses alltså som ett 

fundamentalt kristet koncept, och Hede menar också att det är ”kvinnan, som ska skapa hemmet”. 

Hede fortsätter med att betona vikten av just ”kvinnans höjande” för att detta ska fungera, hans 

uppfattning är att försummande och hedendom lett till att intelligensen hos dem är outvecklad.  204

Hedes kommentar är intressant, för vi ser hur den rymmer och sammanför ämnen som visionen om 

kvinnans höjande, kärnfamiljens struktur och status hos missionärerna, samt en syn på den 

traditionella kulturen som förtryckande och outvecklad. Simensen sammanfattar överföringen av 

den västliga kvinnorollen med att den kunde vara frigörande i meningen att det var en väg bort från 

förtryckande traditionell praxis, samt att utbildningen förutom kompetens kunde ge nya 

framtidsutsikter. Samtidigt är den borgerliga, västliga kvinnorollen begränsande och Simensen tror 
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att den kan ha överlevt längre bland missionärskvinnor än hemma i västvärlden där kvinnor istället 

började komma in i arbetslivet och politiken. 	
205

!
Idag är kvinnor överrepresenterade i EEC där man utgör ca 70% av medlemmarna. I politiska 

sammanhang och statsapparaten är kvinnor dock underrepresenterade och diskrimineras på många 

områden, exempelvis i familjerätten. Dessutom är utbildningsnivån låg för kvinnor. 	
206

!
3.5.3 Kvinnor som missionärer	
!
Missionärstiden sammanfaller delvis med kvinnorättsrörelsen i Sverige, så en närliggande 

frågeställning till ämnet är om missionärsrollen erbjöd en form av frigörelse för svenska kvinnor. 

Jag kommer inte att ge ämnet särskilt mycket utrymme då uppsatsen gäller förhållanden i Kongo, 

inte desto mindre handlar det om en konkret påverkan av missonen på ett MR-relevant område. Inte 

bara i Sverige utan även i Nordamerika och övriga Europa fick missionärsrörelsen stor framgång 

både hos gifta och ogifta kvinnor. Okkenhaug menar att kvinnor spelade en central roll i rörelsen, 

både på hemmaplan som insamlare och som aktiva aktörer på missionsfältet. Rörelsen gav 

dessutom utrymme för kvinnor att göra religiöst motiverade avsteg från den traditionella 

kvinnorollen. Okkenhaug hänvisar också till anspråk som gör gällande att kvinnliga missionärer 

inte bara frigjorde sig själva från den privata sfärens begränsningar, utan även generellt bidrog till 

kvinnors frigörelse genom att visa på förändrade kulturella premisser.  Missionärsrollen erbjöd 207

helt enkelt västvärldens kristna medelklasskvinnor fler möjligheter till aktivitet än vad deras 

hemsamhällen gjorde, och även avståndet mellan missionsfältet och hemlandet gav 

missionärskvinnor fler möjligheter till utrymme och inflytande. 	
208

!
I SMF:s missionärskår dominerade till en början männen, men det jämnades ut redan på 1890-talet 

och kvinnorna kom att dominera under 1900-talet.  Klara Steinvall skriver i sin uppsats ”Här 209

finns det mycket att göra även för kvinnor” följande:	


!
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Genomgående för de kvinnor som arbetade för Svenska Missionsförbundet är att de 

räknades som missionärer, eller missionssystrar, även om de gift sig med någon av 

manliga missionärerna alternativt var gift med någon av dem sedan innan. De var 

alltså egna individer vars arbetsinsats räknades, vilket vi har sett tidigare inte var 

självklart med tanke på den generella situationen för gifta kvinnor i 1800-talets 

Sverige. 	
210

!
Detta står i kontrast till Svenska kyrkans missionärer vid samma tid där ogifta kvinnor definierades 

som missionsarbetare utifrån en bestämd yrkesroll, exempelvis lärare. Gifta kvinnor tillhörde sina 

män och definierades som ”medföljande missionärsfru”. Om en kvinnlig missionsarbetare gifte sig 

med en manlig missionär var hon tvungen att ge upp sin tjänst med egen lön, även om hon troligen 

fortsatte med själva arbetsuppgifterna. 	
211

!
3.5.4 Diskussion	
!
Det står klart att missionärerna medvetet och med god vilja arbetade för att kvinnorna i Kongo 

skulle få det bättre, dock var detta utifrån missionärernas egna uppfattningar om könsroller och 

familjestruktur. I ett land där kvinnor än idag får sämre utbildning och är analfabeter i högre grad än 

män måste det anses som en viktig gärning att tidigt arbeta för att flickor ska kunna gå i skola. När 

det gäller kvinnans plats i samhället, där man ville ersätta jordbruksarbete med hushållsarbete, är 

det svårt att avgöra om det ena patriarkala systemet var bättre än det andra. De oberoende källorna 

tycks ändå visa på en försiktigt positiv inställning till missionens verk för kvinnorna, även om det 

finns problematiska aspekter. Att missionärsrollen erbjöd en helt ny, aktivt agerande kvinnoroll i 

Sverige är också värt att ta upp.	


!
Även om bilden av den kongolesiska kvinnan vi får från de tidiga missionärerna till stor del är en 

konstruerad bild av en andre som behöver räddas, finns det en medvetenhet om kvinnors utsatta 

ställning. Det fanns en vilja att förbättra kvinnors situation, även om det innebar att foga in henne i 

ett annat lands traditionella normer. Om konsekvenserna är svåra att överblicka nu, var det 

förmodligen ännu svårare när det begav sig. Men det finns en antydan till positiv förändring, i 

synnerhet gällande rätten till utbildning då man aktivt arbetade för att få in flickor i skolorna och 
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 Sarja, Karin. "Ännu en syster till Afrika": Trettiosex kvinnliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1902. Diss.. 211

Uppsala: Svenska Institutet för Missionsforskning, 2002, s. 309



���69

även utbilda de kongolesiska evangelisternas fruar.  Kvinnorna har förstås även dragit nytta av 212

andra konsekvenser för levnadsstandarden, exempelvis mödravården på missionsstationerna.	


!
3.6 Rätten till kultur	
!
Kulturen är viktig i sammanhanget då mycket av missionskritiken har handlat om på vilket sätt 

missionärer har bemött, bekämpat eller avskaffat traditionella kulturella uttryck på missionsfälten. 

Kulturens betydelse för en människa eller ett folk är mångfacetterad och svår att precisera, inte 

desto mindre är den viktig för en individ eller en grupps identitet. Edward Said håller med om 

uttalandet att kulturen delvis är en ”reservoar av det bästa som känts eller tänks”, men när man 

sedan i ett specifikt samhälle läser och tar till sig det bästa och finaste av det som det egna samhället 

producerat kommer kulturen med tiden att ”ofta på ett aggressivt sätt förknippas med nationen eller 

staten; detta som skiljer oss från dem, nästan alltid med hjälp av någon form av främlingshat”.  Vi 213

kanske i första hand förknippar begreppet kultur med estetiska, religiösa eller rituella uttryck, men 

det kan också innebära sociala strukturer eller utveckling i form av odling, kläder och bostäder. 

Exempelvis använder dåvarande missionsföreståndare Joh. Gustafsson begreppet kultur som en 

motsats till primitivitet när han beskriver missionsstationens inflytande på den lokala omgivningen. 

Kultur innebär i Gustafssons användning här kläder och moderna byggnader och han tycks inte 

förstå den existerande kongolesiska kulturen som just kultur,  men i denna undersökning omfattas 214

de kategorierna snarare av rätten till tillfredsställande levnadsstandard. 	


!
Ett problem i sammanhanget är vilken inställning man som betraktare ska ha till traditionell kultur. 

Ekholm Friedman kommenterar att man som antropolog förväntas visa respekt för kulturen man 

studerar och behandla alla kulturer som likvärdiga. Hon menar dock att ”om kultur bärs upp av 

maktförhållanden och gynnar den ene på den andres bekostnad, blir min respekt för kulturen ett 

ställningstagande för den som har makten”.  Att man hänvisar till kulturella särdrag som ett skäl 215

att bevara maktstrukturer har vi tidigare sett exempelvis i de många reservationerna mot FN:s 

konvention mot diskriminering av kvinnor. Ekholm Friedman vill undvika kulturrelativism, men 

den diskussionen är inte något som jag kan eller kommer ta ställning till i detta arbete. Jag kan inte 
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bedöma ett kulturellt särdrag i Kongo, som motarbetats av missionen eller inte, som rätt eller fel. 

Det skulle vara subjektivt tyckande från min sida, istället håller jag mig till att beskriva 

konflikterna, återge eventuella bedömningar från sakkunniga, och se om utfallet fått konsekvenser 

som relaterar till mänskliga rättigheter.	


!
3.6.1 Vad innebär rätten till kultur?	
!
Precis som begreppet kultur kan vara svårdefinierat, är även kultur som mänsklig rättighet något 

diffus. Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) hänvisar till 

kultur i artikel 15, som anger att alla ska ha rätt att delta i kulturlivet, ta del av vetenskapliga 

framsteg och dess tillämpningar, samt att få skydd för ideella eller materiella intressen, alltså en 

slags upphovsrätt. Konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att bibehålla, utveckla och sprida 

kultur, respektera konstnärlig frihet och uppmuntra internationellt samarbete.  Den afrikanska 216

MR-stadgan innehåller rätten att delta i kulturlivet, liksom plikten att bevara afrikanska 

kulturtraditioner. Betoningen i stadgan ligger på bevarandet av traditionell kultur snarare än rätten 

till kulturell innovation.  Kulturella rättigheter är nära relaterade till andra fri- och rättigheter som 217

exempelvis yttrandefrihet, religions- och övertygelsefrihet, föreningsfrihet och rätten till utbildning. 

Däremot har kulturella rättigheter inte fått särskilt mycket utrymme i teoretiska texter om mänskliga 

rättigheter utan har mest kommit att behandlas som en restkategori.  Ofta har de behandlats inom 218

ramen för andra rättigheter, som de ovan nämnda samt minoriteters rättigheter. Konsekvenserna av 

detta har enligt Steiner/Alston blivit att de ekonomiska och sociala dimensionerna av kulturella 

rättigheter negligerats. 	
219

!
Dock har kulturella rättigheter fått mer uppmärksamhet mot slutet av 1900-talet, exempelvis rätten 

att delta i kulturlivet. Den korresponderande plikten från statens håll är att ge individer frihet att 

delta i och utveckla sin specifika kulturella läggning. Detta ger exempelvis minoriteter eller 

ursprungsbefolkningar rätt att uttrycka sin särart och utveckla sin egen kultur, inklusive vitala 

aspekter som språk, religion, traditioner och seder. Dessutom ska staten respektera individers rätt att 

 Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 1966, Artikel 15216
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hävda andra kulturella orienteringar, skilda från både majoriteten och minoritetsgrupper. Det ligger 

även på staten att skydda medborgare från en eventuell tredje part som kan hindra individer från att 

nyttja sina kulturella rättigheter.  Som vi redan konstaterat är inte SMF en statlig aktör och har 220

inget reellt MR-ansvar, vare sig i Kongo eller i Sverige. Däremot kan verksamheten skapa bättre 

förutsättningar för, eller motverka, förverkligandet av dem och det är den typen av konsekvenser 

denna uppsats fokuserar på. 	


!
3.6.2 Mission och kulturimperialism	
!
En återkommande kritik mot europeisk missionsverksamhet är att den aktivt bidragit till att avskaffa 

och förstöra traditionell kultur där den verkat. Missionen har rentav blivit anklagad för etnocid, 

folkmord i kulturell bemärkelse; människorna lever men har upphört att existera som ett folk utan 

sina egna seder, traditioner och religon.  1974 argumenterade historiken Arthur Schlesinger Jr. för 221

att att kulturimperialism var den största ondskan hos missionen. Trots att missionärer inte bar vapen 

eller utövade förtryckande makt hade de västerländsk ekonomi och politik i ryggen när de ville 

förändra kulturerna de mötte i andra världsdelar.  Axelson förklarar kulturimperialism som ”ett 222

kontrollsystem, med vars hjälp en politisk eller ekonomisk centralmakt bryter sönder ett folks 

samhälle, ersätter det med ett nytt och dikterar villkoren för det nya kulturlivet”.  I sammanhanget 223

menas att missionen var en del i den västerländska imperialismen, kanske inte avsiktligt och inte i 

meningen att man accepterade allt som skedde i det imperialistiska sammanhanget, men som en 

”följdföreteelse till västerlandets globala maktutövning”. Själva använde missionärerna förstås inte 

begreppet om sin verksamhet, de som gjort det är människor från Afrika, Asien och Sydamerika 

som utsatts för det västerländska maktutövandet.  Inte desto mindre hade missionärerna för avsikt 224

att konkret förändra samhället i den riktning de själva trodde var den rätta. Denna frågeställning hör 

nära samman med några av ovanstående, i kulturella frågor var man ofta lierad med kolonialmakten 

och kvinnornas plats i samhället är som vi sett ofta ett konfliktområde mellan olika kultursfärer. En 

stor del av missionens kulturpåverkan skedde i skolorna, och rätten till kultur är relaterad till 

ursprungsfolks rättigheter.	
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Missionärernas förståelse av kristendomen har varit strikt exklusiv, utan utrymme för främmande 

trosuppfattningar. Detta visade sig bland annat i det kategoriska fördömandet av banganga, och 

missionärerna såg det som sin uppgift att helt avskaffa exempelvis giftgivningen, en traditionell 

metod att avslöja ”häxor” (bandoki, som utför kindoki) utan att försöka förstå vad det handlade om. 

Ekholm Friedman påpekar att i och med motståndet mot banganga och deras funktion som domare 

kom missionärerna ur ett kongolesiskt perspektiv att ställa sig på häxornas sida. Ekholm Friedman 

ställer sig dock ambivalent inför fenomenet då tron på häxor enligt henne ännu 1992 utgjorde en 

destruktiv kraft i samhället.  Denna ambivalens går förmodligen att applicera på fler aspekter av 225

missionärernas förhållande till traditionella kulturella uttryck i Kongo. Är alla traditionella uttryck 

verkligen värda att bevara? Det är en komplex och kontroversiell frågeställning där det är lätt att 

hemfalla åt subjektivt tyckande. 	


!
Arvid Stenström håller inte med om påståendet att missionärerna tvingade bort det kulturella arvet 

till förmån för västerländska tankesätt och bruk. Han menar att det man ville få bort var element 

oförenliga med kristendomen och att detta gällde de kongoleser som omvänt sig och blivit 

medlemmar i en församling, och att de till och med kunde vara mer ivriga än missionärerna i denna 

utrensning. Stenström påstår att missionärerna saknade maktmedel att påtvinga kongoleserna 

beteendemönster, dock får man påminna sig om att missionärerna befann sig i maktposition i 

församlingarna och därmed hade en förmåga att påverka.  Vi ser också att det var missionärerna 226

som ägde tolkningen av vad som var förenligt med den kristna tron och inte, så även om Stenström 

förmodligen återspeglar en välvillig avsikt verkar hans tolkning av situationen också något välvillig.	


!
Ett typiskt uttryck för kongolesisk tro och tradition är fetischerna (nkisi). De är små föremål, 

skulpturer, fyllda påsar etc, som tänks vara en boning för kraften hos beskyddande förfäder eller 

högguden Nzambi.  Olika fetischer hjälper mot olika former av ondska eller praktiska problem 227

som hälsa eller fruktsamhet, beroende på hur de ser ut eller vad de innehåller. Missionärerna kom 

att tolka fetischerna som objekt för tillbedjan och förbjöd kategoriskt bruket av dem för de kristna. 

Vid många tillfällen samlade man ihop fetischer från kristna som inte längre fick eller ville bruka 

dem för att brännas, vid andra tillfällen adderades de till konstsamlingar för privat eller offentligt 

bruk. 1907 fick man exempelvis i Sverige se en stor etnografisk missionsutställning med en mängd 
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föremål från Nedre Kongo, som idag finns på etnografiska museet i Stockholm. En missuppfattning 

hos missionärerna var att fetischerna inte hade med religion att göra, de tolkade bruket av nkisi som 

”självisk magi” och många vita tolkade kulturen som att kongofolket helt saknade religion. Ekholm 

Friedman menar att bruket av fetischer i Nedre Kongo inte var ett primitivt fenomen i ett primitivt 

samhälle utan tvärtom ett krisfenomen i ett samhälle som blivit krossat och är hotat av utrotning.  	
228

!
Östberg påpekar att missionärernas syn på den lokala kulturen dock skiljde sig från det 

evolutionistiska tankemönstret som definierade kulturer efter hur utvecklade de var. Istället för att 

avfärda bruk som primitiva kunde exempelvis K. E. Laman berätta om hur föremål faktiskt 

uppfattades av kongoleserna. I Dagbräckning i Kongo skriver P. A. Westlind om fetischerna och går 

noga igenom deras funktion och de olika varianter, ”släkten”, av dem som finns. På så sätt kom 

missionärerna enligt Östberg att förnya den akademiska etnografin.  Axelson ger också exempel 229

på ”etnografiska soaréer” på Ngouedi missionsstation, där kongoleser från olika språkområden fick 

berätta om sig själva och visa olika konst- och hushållsföremål för att få en förståelse för likheter 

och skillnader sinsemellan, något som enligt Axelson ska ha fungerat bra. Däremot vänder sig 

Axelson mot det han kallar ”konststölder”, där européer fört med stora mängder konst till Europa 

utan att förklara eller respektera deras ursprung eller innebörd. 	
230

!
Det är värt att återigen påpeka att exempelvis K. E. Laman uttryckte en vilja att inte göra 

kongoleserna till européer. Avsikten från början var som vi redan sett en helt självständig 

kongolesisk kyrka. Traditionella föreställningar som passade in i missionärernas kristendom såg 

man ingen anledning att avskaffa. Ett exempel på detta är Nzambi som var högguden i den 

kongolesiska tron, förknippades med himlen och ansågs vara alltings ursprung men i bemärkelsen 

anfader snarare än kreativ skapare. Uppfattningen om Nzambi påminde tillräckligt om det kristna 

gudsbegreppet för att namnet skulle anammas i den kongolesiska kyrkan, det som var nytt med 

kristendomen var att man kunde få direktkontakt med Gud utan att behöva använda fetischer för att 

kanalisera kraften. 	
231

!
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Det finns exempel på intern kritik på det teologiska området. 1988 höll Buana Kibongi, som varit 

rektor på teologiska seminariet i Ngouedi, föreläsningar vid teologiska seminariet på Lidingö där 

han diskuterade missionärernas teologi i förhållande till en kongolesisk teologi. Han är kritisk mot 

det han kallar missionärsteologin eftersom den motarbetade delar av den traditionella kulturen och 

hade en karaktär av ”kampteologi” där det handlade om att bekämpa hedendomen. Denna teologi 

hindrade missionärerna att se det positiva i den traditionella kulturen, istället fördömde de allt som 

de ansåg oförenligt med evangeliet eller västerländsk civilisation. På senare tid har missionärernas 

teologi dock ersatts av en kongolesisk teologi som försöker se det positiva i ”hedendomen”, närma 

sig katolikerna i samarbete och ta politiskt ansvar. 	
232

!
En av de stora sociala förändringarna i kolonialismens fotspår gällde de matrilinjära 

klanstrukturerna. Systemet bröt inte samman helt i samband med kolonialismen, som många trodde 

att det skulle göra, men samhället genomgick en förändring från kollektivistiskt till mer 

individualiserat. Vissa saker, som mark, skog och fiskdammar, kan fortfarande ägas gemensamt 

inom klanen men resurserna används på ett mer individualiserat sätt.  Denna förändring har 233

missionsverksamheten varit med och bidragit till. Ur europeisk synvinkel var nationalstaten det 

enda civiliserade alternativet och missionärerna ställde sig helt främmande till det traditionella 

kongolesiska systemet med matrilinjära klaner och storfamiljer. Den enda samlevnadsform man 

tolererade var monogami och kärnfamiljer, en man med flera hustrur som blev kristen tvingades 

skilja sig från alla utom en, och splittringen av storfamiljerna kunde skaka hela samhället i grunden 

enligt Axelson.  	
234

!
Att omvända sig till kristendomen, vilket var ett individuellt beslut och alltså kan sägas utgöra en 

aspekt av individualiseringen, fick konsekvenserna att man man bröt med den gamla familjen och 

delvis trädde in i ett nytt sammanhang. Många människor kunde i det nya sociala sammanhanget 

vara mer sårbara än tidigare enligt Larsson. Missionärerna uppmuntrade en mindre 

kärnfamiljstruktur framför de traditionella, större, klanstrukturerna. Familjen skulle klara av sin 

egen försörjning och om någon blev utesluten ur församlingen på grund av att ha ”syndat” kunde 

personen i fråga stå helt ensam utan vare sig klanen eller församlingen som socialt sammanhang 
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och skydd.  Bland orsakerna till uteslutning var det vanligaste att återvända till ”fädernas tro, 235

seder och bruk”. Bruk av alkohol var strängt förbjudet vilket var problematiskt för många då 

palmvin var viktigt vid högtid och fest, och om en man som en följd av tillfälliga sexuella 

förbindelser tog sig en andra hustru fick han inte återvända till församlingen. Stenström bekräftar att 

man ofta kunde tvingas välja mellan församlingen och familjen, och att en uteslutning från den nya 

släkten, alltså församlingen, upplevdes som en olycka. 	
236

!
En som bemöter antropologisk kritik mot missionsverksamhet är Thomas N. Headland. Han vänder 

sig mot den generella bilden att missionärer gjort mer skada än nytta i sin kamp mot lokala kulturer. 

Han landar i att de flesta missionärer trots allt inte bidragit till etnocid, även om en del gjort det. 

Problemet är inte att de motverkat mänskliga rättigheter, utan glömt av dem och varit okunniga om 

socio-ekonomiska strukturer. 	
237

!
3.6.3 Diskussion	
!
I Kongo har SMF uppenbarligen medvetet arbetat för att förändra både sociala strukturer och det 

kulturella livet i Kongo. Trots sin inställning att bevara ”acceptabla” element och förmodligen utan 

onda avsikter har man bidragit till att tränga undan traditionella kulturella uttryck från de 

sammanhang där man verkat. Men är det rimligt att använda ett begrepp som etnocid, kulturmord, i 

just detta sammanhang? När det gäller vissa aspekter av den kongolesiska kulturen, kanske i första 

hand språket, har missionärerna gjort tydliga insatser för att bevara kulturen. Vi har sett att det var 

missionärerna som införde skriftspråket och var först med att ge ut litteratur och tidskrifter på 

kikongo. Exempelvis Laman uppvisar en tidig medvetenhet kring européernas potentiellt 

destruktiva inverkan på språket. Josef Nsumbu menar att man i sammanhanget ”måste erkänna de 

gamla missionärernas mod att lyfta upp den afrikanska kulturen med språk, sång och musik mm”.  238

På andra områden har man däremot haft ett destruktivt inflytande. Att förändra de sociala 

strukturerna och splittra familjer skapade en social otrygghet, i synnerhet i kombination med de 

stränga regler man upprättade för församlingsmedlemmar. Ett fenomen som månggifte kan man 

naturligtvis ur ett MR-perspektiv diskutera om det är rätt eller fel att förbjuda eller motarbeta, men 
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sättet på vilket missionärerna tog sig an det visade sig få negativa konsekvenser för den sociala 

tryggheten.	


!
Å andra sidan kan man inte heller kategoriskt fördöma alla nya kulturelement missionärerna införde 

som ersättning. Möjligheten att omvända sig till kristendomen var knappast ett problem i sig, 

däremot en del av kraven på församlingsmedlemmar, den kategoriska kampen mot traditionella 

kulturelement, och de sociala motsättningar som kunde uppstå. En del av förklaringen står troligen 

att finna i att missionärerna helt enkelt inte kunde förutse konsekvenserna i de sociala förändringar 

man förordade, samt att man uppenbart var barn av sin tid och tog den europeiska kulturens 

överlägsenhet som självklar.	


!
Om vi utgår från formuleringarna i rätten till kultur har missionärerna försvårat för kongoleser, i 

första hand församlingsmedlemmar, att ta del i sin kultur om man syftar på det traditionella 

samhällets kultur och på sätt motverkat rättigheten. Att delta i ritualer eller använda palmvin kunde 

leda till uteslutning med potentiellt svåra sociala konsekvenser. Rätten till kultur innefattar också 

aspekter som vetenskap och utbildning, vilket missionärerna tagit del i att införa i dess 

västerländska tappning. Det är en aspekt av rättigheten där missionen verkat haft ett mer positivt 

inflytande. Missionärernas agerande på kulturens område kan rimligen klassas som 

kulturimperialism i någon utsträckning, att kalla det etnocid framstår däremot som överdrivet enligt 

min bedömning. 	


!
3.7 Ursprungsfolks rättigheter	
!
Kongos ursprungsbefolkning är pygméerna, de bor främst i skogstrakter och siffrorna varierar så det 

är svårt att avgöra hur många de är. Inte bara i Kongo utan i många delar av världen utsätts 

ursprungsbefolkningen, det antropologer kallar ”fjärde världen”, för våld, diskriminering och 

marginalisering. I vissa har fall har pygméerna förbjudits att utöva sin traditionella kultur och 

religion, och diskrimineringen har lett till stora ekonomiska och sociala problem. 	
239

!
3.7.1 Minoritetsskydd i de mänskliga rättigheterna	
!
Arbetet med att få in minoritetsskydd i de mänskliga rättigheterna har stött på en del problem. Ett av 

dem är att definiera begreppet minoritet. Ett annat är diskussionen om separata minoritetsrättigheter 

 Johansson Dahre, Ulf. Ursprungsfolk i internationell politik och rätt. Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 145239
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egentligen behövs eller inte, då flera befintliga konventioner redan skyddar individer på relevanta 

områden som religionsfrihet, förbud mot ras- och annan diskriminering etc. Det finns ingen referens 

till minoriteters rättigheter i UDHR, men till generalförsamlingens resolution 217A (III) genom 

vilken UDHR antogs bifogades andra resolutioner, däribland 217C (III) som handlar om 

minoriteter.  På 1800-talet kom frågan om etniska och nationella minoriteter på agendan då 240

nationalismen trädde fram som ideologi. Principen om nationellt självbestämmande krävde ett stärkt 

system för skydd av minoriteter då Europa var en mosaik av olika etniska grupper utspridda bland 

varandra. Efter UDHR återupptog FN ämnet på allvar först på 1970-talet, och en arbetsgrupp för en 

deklaration om minoriteters rättigheter formades 1979. Arbetet fick fart 1990 på grund av 

uppblossade etniska konflikter i Europa, och 1992 antogs deklarationen om rättigheter för personer 

tillhörande nationella eller etniska, språkliga och religiösa minoriteter.  	
241

!
Kommissionen för 1992 års konvention identifierade ursprungsfolk som en kategori med särskilt 

skyddsbehov. På många håll i världen har ursprungsfolk fått sina marker beslagtagna och blivit 

omplacerade till platser med annan miljö, fråntagna sina heliga platser och förlorat tillgång till 

naturens resurser.  För närvarande finns det två bindande internationella instrument som särskilt 242

behandlar ursprungsfolk. Det är Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner nr 107 

som trädde i kraft 1957, och nr 169 om ursprungs- och stamfolks rättigheter (ILO C169) som trädde 

i kraft 1991. Den senare är till stor del en revidering av den förra, där det uttalade syftet var att ta 

bort assimilering av ursprungsfolken som ett mål.  Konventionen anger bland annat att 243

ursprungsfolk ska åtnjuta ”the full measure of human rights and fundamental freedoms without 

hindrance or discrimination”.  Andra viktiga punkter är att kulturella och religiösa värden och 244

praktiker ska skyddas (artikel 5(a)) samt att åtgärder ska tas för att levnadsstandarden ska förbättras 

och den naturliga miljön bevaras (artikel 7). Varken Kongo-Brazzaville eller Kongo-Kinshasa har 

dock ratificerat konventionen. 	


!
Rachel Murray skriver att även om OAU/Afrikanska Unionen erkänner betydelsen av ”traditionell 

kunskap och folklore” angående traditionell läkekonst har de snarare fokus på afrikanskt styre och 
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hantering av resurser samt skydd mot västlig eller multinationell inblandning.  Den afrikanska 245

MR-stadgan nämner inte ursprungsfolk explicit, däremot har de flera artiklar om folks (peoples’) 

rättigheter. Alla folk ska ha samma rättigheter och behandlas lika (artikel 19). Vidare ska alla folk 

ha rätt att existera samt inneha okränkbar rätt till självstyre och rätt att befria sig från förtryck 

(artikel 20). Folken ska ha rätt att fritt förfoga över sina naturliga tillgångar (artikel 21:1) och ha rätt 

till egen ekonomisk, social och kulturell utveckling (artikel 22:1).	


!
3.7.2 Pygméernas situation i Kongo-Brazzaville	
!
Etniska skiljelinjer är en viktig social och politisk markör i Kongo-Brazzaville. Roland Einebrant 

skriver att klanen är grunden för en persons existens, och beroende på vilken klan som för tillfället 

har makten påverkas statens politik därefter. Kolonialmakterna försökte bryta den traditionella 

klanstrukturen för att istället foga in folket i en nya samhällsstruktur, men även det systemet bröts 

ner efter ”självständighetens alla grusade förhoppningar”.  Vid sidan av de olika bantustammarna 246

med inbördes olika språk och dialekter har vi alltså pygméerna som särskiljer sig rejält när det 

gäller fysiskt utseende (de är under 1,5 meter långa) och kultur. 	


!
Idag finns pygméer i alla delar av Kongo-Brazzaville. 2007 uppskattades deras antal till 1,2% av 

befolkningen enligt en offentlig utredning, men en studie 2008 angav den betydligt högre siffran 

10%. Pygméerna är bland de fattigaste och mest marginaliserade i landet, och lever traditionellt som 

nomader eller semi-nomader. Kongo-Brazzaville har som sagt inte ratificerat ILO:s konvention 169, 

men röstade för FN-deklarationen för ursprungsfolks rättigheter 2007. Däremot antog man 2011 en 

särskild nationell lag för ursprungsfolk, The Law of the Promotion and Protection of the Rights of 

Indigenous populations in the republic of Congo, vilket man var första landet i världen att göra. 

Dock har ännu inga åtgärder tagits för att förverkliga lagens syften. 	
247

!
Pygméer möter svår rasism från majoritetsbefolkningen i de båda Kongo-staterna. I östra Kongo-

Kinshasa utsattes de för svåra och brutala övergrepp vid det andra inbördeskriget 1998, brott mot 

mänskligheten som fortsatt sedan dess. De har utsatts för massakrer, tvångsförflyttningar, tortyr och 

 Murray, Rachel. Human Rights in Africa: From the OAU to the African Union. Cambridge: Cambridge University 245

Press, 2004, s. 260

 Einebrant, Roland. "En beskrivning av maktstrukturer". 1985. Stockholm: Svenska missionskyrkans arkiv, F19a:14, 246

2(10), s. 2

 Euloge N’zobo, Roch. ”The Republic of Congo”. ur Mikkelsen, Cecilie (red). The Indigenous World 2014. 247

Köpenhamn: IWGIA, 2014, s. 435f
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våldtäkter från båda sidor i konflikten trots att de själva aldrig tagit ställning. Folktron att skogens 

invånare bär på en särskild kraft har motiverat både våldtäkter  och kannibalism.  I Kongo-248 249

Brazzaville är pygméerna bland de sista att bevara en traditionell kultur samtidigt som de har en 

lång historia av att diskrimineras. Staten har försökt tvångsassimilera dem men misslyckats, och 

inga regeringar har uppmärksammat övergreppen som begåtts. Folket går under andra namn som 

samtliga är nedsättande (de smutsiga och fula, de med stora huvuden, illaluktande etc), och Marius 

Milly påpekar att biståndsorganisationer som satsat stora pengar på gorillor inte brytt sig om 

pygméer i samma område.  Skydd för minoriteter är alltså en relevant MR-fråga i Kongo-250

Brazzaville, vilket motiverar mig till att undersöka hur missionen behandlat dem. 	


!
3.7.3 Missionens relation till pygméerna	
!
Missionärernas kontakt med pygmébefolkningen har varit tämligen begränsad, vilket till stor del 

beror på att man varit aktiv i södra Kongo där det lever få pygméer. Ett undantag är Zanaga, där 

SMF anlade sin nordligaste missionsstation. Politiska förhållanden påverkade arbetet där, vägarna 

som var en förutsättning för arbetet var underutvecklade och Zanaga förblev länge det minst 

utvecklade distriktet i hela Kongokyrkan enligt Josef Nsumbu. Nsumbu menar att missionärerna i 

alla fall försökte göra lite mer än myndigheterna på området ”för att kunna finnas så nära 

pygméerna som möjligt”.  Mina informanter menar att för missionärerna var det viktigt att 251

pygméer, där man hade kontakt med dem, skulle behandlas på samma sätt som bantu. Att ge en 

generell bild utöver det är dock svårt, så jag är hänvisad till enstaka fall och exempel. Däremot fick 

man ta ställning till utslag av rasism och diskriminering mellan folkgrupperna. Bertil Åhman ger 

exempel på att vid ett tillfälle, möjligen på 50-talet, ville inte bantu döpas i samma vatten som 

pygméer varpå missionären som var församlingsföreståndare fick bantun att använda pygméernas 

dopdräkter för att visa att den typen av inställning inte var acceptabel. Åhman uppger att den första 

pygmén som ordinerades till pastor i EEC blev det så sent som 2002, även om andra pygméer 

verkat som evangelister innan dess. Att det fortfarande finns motsättningar mellan folkgrupperna 

även inom kyrkan visade sig i det här fallet i att kyrkan fick problem med i vilken församling 

pastorn skulle placeras, då man menade att i hans hemtrakt Zanaga skulle bantu inte ta emot 

 Erasing the board: Report of the International Research Mission into Crimes Under International Law Committed 248

against the Bambuti Pygmies in the Eastern Democratic Republic of Congo. London: Minority Rights Group 
International, 2004, s. 2
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nattvard av en pygmé.  I tidskriften Fjärde världen berättar Nana Rosine Ngangoue att en kyrka 252

startat upp ett medicinskt center reserverat för pygméer i Sibiti-området, men det framgår inte av 

artikeln vilken kyrka. Just sjukvården påpekas vara ett av de områden där pygméer diskrimineras i 

samhället, så insatser av den typen framstår som goda initiativ.  	
253

!
Ett exempel på direkt arbete med pygméer ger Krister Andersson i Ett stycke Kongo från 1991. I 

distriktet Mpouya-Ngo hade församlingen i Ngo god kontakt med pygméer. Man hade startat en 

skola enbart för pygméer men som senare öppnades även för andra, och 1991 fanns 

pygméungdomar på colleget vilket enligt Andersson hade varit otänkbart 15 år tidigare. Andersson 

uppger att samarbetet i Oniamwa församling är gott trots stora historiska spänningar mellan 

folkgrupperna.  Det framgår inte om insatserna för pygméerna initierades under tidsperioden som 254

undersöks eller senare.	


!
3.7.4 Diskussion	
!
Arbetet för att främja ursprungsfolks rättigheter är ett pågående projekt både globalt och lokalt, där 

Kongo-Brazzavilles nyligen stiftade lag förtjänar ett omnämnande. Eftersom SMF haft begränsad 

kontakt med pygmébefolkningen och man i sitt arbete haft andra prioriteringar är det svårt att ge ett 

generellt omdöme för denna frågeställning. Det verkar dock ha funnits en medvetenhet kring de 

problematiska relationerna mellan folkgrupperna och exempel på åtgärder för att motverka 

diskriminering. Det är fullt möjligt att det även finns exempel på underlåtenhet att vidta åtgärder 

samt diskriminerande handlande även från missionärernas sida, men i så fall har de inte kommit mig 

till kännedom. Överlag tycks missionärerna haft en klart positivare inställning till pygméerna än 

majoritetsbefolkningen, och man har vidtagit en del åtgärder som förtjänar ett positivt 

omnämnande.  

 Åhman, Bertil; teologie doktor. Intervju 2015-03-25252
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4 - Avslutning	

!
4.1 Sammanfattning	
!
Missionärernas främsta mål må ha varit att sprida den kristna tron till Kongo, men i anslutning till 

det medfördes en mängd verksamheter med olika konsekvenser för befolkningen. Missionen 

utgjorde en aspekt av den europeiska koloniala dominansen i Afrika, men relationen mellan SMF 

och den franska administrationen i Kongo-Brazzaville var tvetydig. Missionärerna accepterade 

själva styrelseformen och delade visionen om att civilisera och kristna Kongo efter europeisk 

modell. Man samarbetade på flera områden, exempelvis med skola och sjukvård och med att införa 

europeiska rättsnormer. Men det fanns också en medvetenhet om kolonialismens baksidor och 

tidiga missionärer har markerat mot rasism och den grymma exploateringen. Detta tycks däremot 

inte ha uttryckt sig i konkret motstånd eller stöd för självständighet, för att kunna fortsätta verka i 

landet behövde man behålla en god relation till regeringen och missionärerna var således 

pragmatiska i sin hållning. De var också färgade av samtidens syn på icke-europeiska kulturer som 

outvecklade och underlägsna, men de tycks i många fall ha haft en positivare inställning än andra 

européer till kongoleserna vilket visar sig i bland annat det språkliga arbetet och explicita 

bekräftande av kongolesernas människovärde. Gentemot ursprungsbefolkningen hade man en mer 

jämställd hållning än majoritetsbefolkningen i Kongo-Brazzaville. Däremot arbetade man 

målmedvetet för att få bort kulturella element man ansåg felaktiga eller oförenliga med 

kristendomen, både estetiska och religiösa uttryck likväl som familjestrukturer och könsroller. Detta 

kan anses vara ett hinder för rätten till kultur, i bemärkelsens allas rätt att delta i kulturlivet, utöver 

sociala konsekvenser som social otrygghet.	


!
Missionärerna gjorde betydande insatser för tillgången till sjukvård och utbildningsnivån i Kongo-

Brazzaville, vilket bidragit till uppfyllandet av rätten till utbildning och rätten till hälsa. Införandet 

av europeisk teknologi förbättrade levnadsstandarden i andra avseenden. Detta var även aspekter av 

en medveten kulturförändring, som fick konsekvenser på många plan. Vissa kulturella uttryck 

motarbetades av missionärerna, som även ville förändra samhällsstrukturen och familjenormerna. 

Kvinnornas situation var en viktig motivation för missionsarbetet och i vissa avseenden kan de 

kongolesiska kvinnorna ha fått det bättre, de fick utbildning tidigt och sjukvården förbättrades, men 

nya familjestrukturer och församlingarnas plats i samhället och individernas liv kunde skapa 

splittring och underminera det traditionella samhället.	


!
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4.2 Slutsatser och avslutande reflektioner	
!
Något som är enkelt, men samtidigt problematiskt, är att utifrån dagens normer, värderingar och 

kunskap döma människor som verkar i en annan tid under ett annat värderingsparadigm. Men det är 

också viktigt att inte låta ”barn av sin tid” vara ett slags universellt alibi som frikänner människor 

från varje typ av ansvar. När vi studerar europeisk mission under tiden före de mänskliga 

rättigheternas genombrott ser vi att de är tydligt påverkade av dåtidens paradigm med europeisk 

dominans och förmodad överlägsenhet. Denna hållning är inte förenlig med senare normer om 

mänskliga rättigheter och folkens självbestämmande. Men det framstår också som att SMF:s 

missionärer i Kongo-Brazzaville hade en uppriktig omsorg och vilja att hjälpa kongoleserna med 

både det kristna budskapet och sociala insatser.	


!
Jag menar att allt för kategorisk kritik av missionärer som rasister, imperialister eller kolonialismens 

medhjälpare är orättvis. Jämfört med dåtidens koloniala paradigm framstår de som mer välvilliga 

och respektfulla gentemot kongoleserna, med en uppriktig vilja att hjälpa snarare än att exploatera. 

Dock togs liten hänsyn till rådande sociala och kulturella förhållanden i Kongo och man var 

påverkad av dåtidens rasläror och uppfattning om det kristna Europas överlägsenhet. Denna 

komplexa situation leder till en tvetydig bild när vi idag studerar mission och dess konsekvenser för 

mänskliga rättigheter.	


!
På vissa områden har man skapat bättre förutsättningar att förverkliga grundläggande rättigheter. 

Det är framför allt tydligt gällande tillgången till hälsovård och utbildning, en insats som troligen är 

svår att överskatta. Förutom den direkta effekten på det omgivande samhället har arbetet fått 

långsiktiga och indirekta följder, bland vilka vi kan nämna skolornas betydelse för Afrikas 

självständighetsrörelser. Andra konsekvenser är tvetydiga eller svårare att överblicka, exempelvis 

arbetet för kvinnors rättigheter. Man har bidragit till att uppfylla en del av kvinnors rättigheter 

genom att tidigt ge dem möjlighet till utbildning, de långsiktiga konsekvenserna av deras policy i 

övrigt är svårgreppbar. Synen på afrikanerna framstår idag som hopplöst omodern för att inte säga 

destruktiv, men var i flera avseenden bättre än de andra européernas då man bland annat mitt i den 

koloniala kontexten tydligt förkunnade allas lika värde. Maktordningen mellan svarta och vita fick 

konsekvenser som paternalismen, som visade sig svår att överge, och diskriminerande principer på 

en del missionsstationer. Däremot motverkade man i någon mån diskriminering av pygméer i de 

områden man hade inflytande. Missionens påverkan på kulturella rättigheter är tvetydig. Å ena 

sidan försämrade man möjligheterna att ta del av den lokala kulturen och bidrog aktivt till att 
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avskaffa traditionella kulturella uttryck, samtidigt som den nya samhällsstrukturen kunde skapa 

social otrygghet. Å andra sidan gjorde man en positiv insats för kulturen genom att ge kongoleserna 

ett eget skriftspråk och stärkte språkets ställning genom att ge ut litteratur och undervisa på 

kikongo.	


!
Sett till hur väl man lyckats uppfylla grundläggande rättigheter blir min slutsats att missionen tycks 

ha gjort mer nytta än skada, sett till de sociala insatsernas betydelse. Dock präglades verksamheten 

av tidstypiska, ibland rentav rasistiska, attityder mot icke-europeiska folk och kulturer vilket gav 

negativa konsekvenser som social otrygghet och förlorade kulturella uttryck. I vissa avseenden 

bidrog missionens verksamhet tydligt till att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i Kongo-

Brazzaville, i andra avseenden har verksamheten haft oklar eller negativ betydelse. Trots en något 

anakronistisk ansats har jag med detta arbete använt senare tids människorättsnormer för att granska 

en missions handlande i ett kolonialt sammanhang. Att det är svårt att bedöma äldre tiders 

handlande efter moderna normer visar sig i appliceringen moderna av MR-dokument liksom när vi 

ska försöka förstå missionärers handlande under ett kolonialt paradigm. Det som framstår som 

rasistiskt och etnocentriskt idag kan ha framstått som progressivt under 1900-talets första hälft, 

vilket vi har sett exempel på då missionärerna ibland anklagades för att motarbeta vita. Dessa 

perspektiv är viktiga både när vi ser tillbaka och undrar vad vi hade kunnat göra bättre då, och när 

vi försöker lära oss av våra misstag i dagens arbete för mänskliga rättigheter och allas lika värde.  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