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bra. Men det handlade 
också om att jag vid det 
här laget hade skaffat fa-
milj. Att åka till Ryssland 
och arbeta med människ-
or som riskerar livet. Nej. 
Det gick inte.

Året var 2005, och ny-
heterna dominerades av 
upplopp i Paris förorter. 
Johanna Gullberg kopp-
lade tillbaka till sin gamla 
kandidatuppsats om Gö-
teborgskravallerna, och 
uppfann ett nytt avhand-
lingsämne.

– Alla pratade OM för-
orten, som ett slags po-
litiskt objekt. Men vad 
fanns det för politiska 
krafter inne i förorten? 
Hur jobbar de som bor 
där? Vad driver och vad 
begränsar deras politiska 
arbete?

nu har hon alltså lagt 
fram den avhandling där 
hon beskriver hur hon på 
nära håll har följt tre olika 
organisationer i Paris.

En av organisationerna 
ser slöjförbud som enda 
vägen till frihet för de 
muslimska förortskvin-
nor som beskrivs som ge-
nerellt förtryckta genom 

tvångsgiften, månggiften, 
könsstympning och gäng-
våldtäkter.

en annan organisation 
tänker tvärtom. Den fran-
ska lagen om slöjförbud, 
som trädde i kraft år 2004, 
är i sig ett förtryck, som 
fick många kvinnor att ta 
på sig slöja i ren protest.

För den tredje organi-
sationen är slöjan som 
sådan inte någon avgö-
rande fråga. De lyfter fram 
många parallella aspekter, 
som de menar skulle för-
bättra livet för kvinnorna. 
Barnomsorg, utbildning 
och skrivkunnighet är lika 
viktiga bitar i en komplex 
helhet, menar de.

– Allt är en salig röra, 
och den är den röran vi 
måste förstå. Politik kräver 
att man reducerar ner sa-
ker. Gör dem enkla. Och 
så måste det nog få vara. 
Men när man reducerar 
saker måste man åtmins-
tone veta om att man gör 
det. Man måste vara med-
veten om att man bara tit-
tar på en del av verklighe-
ten. Man måste veta vilka 
frågor man blundar för.

Som sitt nästa forsk-

ningsprojekt skulle hon 
gärna vilja överföra sina 
franska erfarenheter till 
svenska förhållanden.

– Konflikten finns ju 
här också. Hela debatten 
om att ”feministerna har 
övergett förorten”. Eller 
ta begreppet hedersför-
tryck. Det har ju blivit ett 

officiellt myndighetsut-
tryck, som reducerar vissa 
människor till kulturella 
varelser. Men faktum är att 
det är byggt på en bas där 
väldigt många frågor aldrig 
har ställts. Det skulle vara 
intressant att titta närmare 
på.

Anna lindblom

h Profilen

namn: Johanna 
Gullberg, 44 år
Bor: Stockholm,. 
Dessförinnan 
hade hon åter-
vänt till Skåne 
efter många år 
utomlands, och 
gjort Malmö till 
sin bas. ”När 
jag fick min 

doktorandtjänst 
i Stockholm fick 
jag hasta upp dit, 
och det var inte 
alls roligt. Malmö 
hade verkli-
gen blivit mitt 
hem, det enda 
hem jag haft, 
egentligen. Tio 
år senare känner 

jag fortfarande en 
stark hemkänsla i 
Malmö.”
Familj: Man och 
två barn.
gör: Vikarie-
rande lektor i 
socialantropologi 
vid Stockholms 
universitet.
Aktuell: Lade 
nyligen fram sin 
doktorsavhand-
ling The Republic 
of Difference: 
Feminism and 
Anti-racism in the 
Parisian Ban-
lieues.
intressen: ”Min 
hund! Mina 
hundar har varit 
väldigt viktiga i 
mitt liv.”Johanna Gullberg. 

Inga enkla svar om   slöja och förtryck

Har du frågor om cancer?
Välkommen att kontakta Cancerfondens 
informations- och stödlinje för information  
och känslomässigt stöd.

020-59 59 59

infostodlinjen@cancerfonden.se

Minnesvärd

alzheimersti�elsen.se
 

Hjälp oss stoppa 
Alzheimers sjukdom 
genom ny svensk patient-
nära klinisk forskning.
 
PG: 90 03 39-3

Vår älskade

Greta
Ivarsson

* 8 september 1934

har i frid fått somna in
oändligt saknad men i
ljust minne bevarad.

Hässleholm 
28 oktober 2016

LARS

Lena och Stefan

Hanna, Torbjörn,
Therese 

med respektive
Lars-Olof 

Joel
Släkt och vänner

När jag blir trött 

av levnadsåren

och tanken, handen 

inte orkar mer

När ögat dunkelt ser

den sköna våren

och foten icke någon 

stadga ger

Då är det skönt 

att sina ögon sluta 

och i Guds famn 

sitt trötta huvud luta.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

de närmaste.

Grattis Neona

på 1-årsdagen
Önskar

Mormor och Morfar

All uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes
Janet Nilsson
Emmaljunga

Vår vän och kollega

Carina Haapanen
har lämnat oss alldeles för tidigt

Du kommer alltid att finnas i våra hjärtan
Vila i frid

Arbetskamraterna Socialförvaltningen 
Hässleholms kommun

Uppvaktning på
min årsdag undanbedes
Lennart Olandersson
Hässleholm

Vår älskade

Leif Hemborg
* 24 januari 1939

har idag lämnat oss 
i sorg och saknad.

Vinslöv
 27 oktober 2016

INGER

Marie och Peter

Sebastian, Tobias, Jonna

Therése och Robert

Elliot 

Tilda, Kevin

Släkt och vänner

Du somnade stilla 
när färden var slut 

Från allt vad Du lidit 
Du nu vilar ut 

I tacksamt minne 
hos oss Du skall bo 

Vi unnar Dig vila och ro.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på
Parkinsonfonden telefon
08-666 20 78.

Ett varmt tack till alla
inom Hemvården, Natt-
patrullen och Lyckåsa för
god omvårdnad.

Dödsfall

Uppvaktning undanbedesGrattis


