Tema: Gemenskap
Gemenskap stärker karener i Sverige
När ens familj ﬁnns i ﬂera
världsdelar och man är en
minoritet i ett kallt land
med ett svårt språk är det
inte konstigt att man vill
tillhöra en kulturell gemenskap där man blir förstådd
och där ens längtan om ett
fritt och demokratisk hemland får ett utlopp. Därför
bildades Karen Swedish
Community (KSC) (Karensvenska föreningen), i början av 2005.
Sedan 2002 har svenska kommuner tagit emot kvotﬂyktingar från Burma. Det
ﬁnns ungefär 1 000 människor från Burma i Sverige i dag, den absolut största
delen av dessa är karener. De stora grupperna av karener ﬁnns i Luleå (nästan
200 personer), Sandviken, Lindesberg,
Hudiksvall, Hofors och Hallsberg. Ingen vet säkert exakt hur många karener
som bor i Sverige, men det rör sig om
runt 800 personer.
Många av karenerna har familjer som
numera är utspridda över världen. Något av deras syskon bor ofta kvar i ﬂyktinglägret i Thailand, deras mamma och
pappa har avlidit eller ﬁnns kvar i Burma
(och är i många fall svåra, eller nästintill omöjliga att kontakta), kusiner och
moster eller farbror har fått kanske fått
uppehållstillstånd i Norge, Australien,
USA eller Kanada.
De allra ﬂesta av de karener som har
kommit till Sverige är kristna, många är
Sjundedagsadventister, men majoriteten
av den svenska karenbefolkningen är
baptister.
Maria går i 9:an och kom som kvotﬂyk-

tingar till Sverige tillsammans med sin
familj för fyra år sedan. Andra dagen
de hade varit i Sverige kom pastorn i
Kristinakyrkan och välkomna de nyan-
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Kue Hser och Maria bor i Lindesberg. Tack vare Kristinakyrkan och Karen Swedish Community upplever de stark gemenskap i sitt nya hemland Sverige.

lända ﬂyktingarna till ”internationella
träffen” som äger rum varje torsdag
i kyrkan. Sedan dess går hon till Kristinakyrkan på internationella träffen på
torsdagar, ungdomsgruppen på fredagar
och gudstjänsten på söndagar. Förut var
hon även med och hjälpte till i söndagsskolan för karenbarn på lördagar.
– Kyrkan är viktigast av allt, säger hon
och fortsätter: att få komma hit, möta
människor, prata och växa i sin tro.
Kue Hser går i en föreberedande klass
för år 1 på gymnasiet i Lindesberg och
har varit i Sverige i tre år. Jag frågar henne under årsmötet med Karen Swedish
Community varför det är så viktigt att
träffa andra karener i Sverige.
– När vi träffas så här får vi reda på
hur karener har det i andra städer runtom i Sverige, svarar hon.
kommer från
Thailands största ﬂyktingläger, Mae La,
där cirka 40 000 människor bor. Invånarantalet i Mae La har bara ökat under
de år som lägret har funnits.
Många karen-svenskar

Ifrån vägen sett skulle man aldrig
kunna räkna ut att samhället är ett ﬂyktingläger. Husen ser, för ett otränat öga,
ut precis som vanliga thailändska hus.
Men vid närmare betraktande ser man
att raderna med hus aldrig tar slut, och
vid grinden förstår man att det inte går
att komma in eller ut ur lägret obehindrat.
Tänk att kommuner runt om i Sverige
har fått nya invånare ifrån ﬂyktingläger
som Mae La, och att baptistkyrkor på
samma ort har fått nya medlemmar.
På ett möte i baptistkyrkan i Nässjö be-

rättade en av församlingens medlemmar,
som även är lärare, att hon hade lärt
känna Hsa La Kbaw och hans familj när
deras dotter skulle börja i hennes skolklass. Det var i början av 2005. Familjen
hade varit i Sverige i bara några veckor
och ﬁck hjälp av en tolk vid deras första
möte. När alla frågor om dotterns skola
var ställda hade föräldrarna en fråga
kvar: ”Vi har sett att det ﬁnns en baptistkyrka i Nässjö, är det möjligt för oss
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Årsmöte i Karen Swedish Community.

att gå dit?”. De bestämde träff utanför
kyrkan följande söndag och familjen är
nu trogna, engagerade församlingsmedlemmar.
Genom min uppgift som kassör i styrelsen för Karen Swedish Community
har jag i samband med våra möten fått
besöka kyrkor i Lindesberg, Nässjö och
Sandviken, och har alltid kännt mig glad
efteråt. I Kanalkyrkan i Sandviken ﬁnns
ett språkcafé, i Kristinakyrkan i Lindesberg en internationell träff varje torsdag,
i Hudiksvalls baptistförsamling har ﬂera
karenbröllop ägt rum. Där ﬁnns under
våren 2009 två karenska praktikanter
från Thailand: Teerapon och Sansanee,
som kommer, via equmenia, att jobba i
Baptistkyrkan i Hudiksvall.
Tre fantastiska exempel på integration
i praktiken och gemenskap över gränserna!
Eva-Maria Munck
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2005 bildades Karen Swedish Community (KSC), som på svenska översätts till Karen-svenska föreningen.

– tips på litteratur i ämnet

Karen Swedish Community vill enligt stadgarna:
• vara en representant för karenfolket i Sverige och företräda dess
intressen i sociala, kulturella och
ekonomiska frågor.
• främja mänskliga rättigheter, samt
arbeta för karenfolkets integration
i samhället.
• informera allmänheten om karenfolket och det förtryck som det utsätts för av den illegitima regimen
i Burma.
KSC har lokalavdelningar från Luleå
i norr till Nässjö i söder.
Hemsida: www.karenswedishcommunity.org

Stefan Albinsson har skrivit en artikel i antologin ”Framtidens församling” om församlingsmötet. Du
kan hämta antologin gratis ifrån
www.baptist.se/arbeteisverige
Ett avsnitt på dvd-skivan till gudstjänstboken (handboken) handlar om
församlingsmötet.
Larsåke W Persson: Lyda Gud eller
människor? En rapport från 2008 i
bokform. 150 kr.
Gemenskap (av Sven-Gunnar Lidén). Häfte, 20 kr.
Kan beställas från Baptistsamfundets expedition.
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