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Boken ”Mammorna” ger en 
röst åt mammor till de perso
ner vi ofta läser om i tidning
arna, men ofta glömmer att 
prata med. Så säger Showan 
Shattak, aktivist, folkbildare 
och en av dem som ska läsa ur 
boken på Rörelsernas muse
um den 23 november.

– Jag har inte fått läsa allt 
än, men har fått kika på ma
nuset. Genom att förkropps
liga de här rösterna lyfter vi 
fram dem som glöms i ett hår
dare och allt mer individua
listiskt klimat, säger Showan, 
som även är ersättare i kom
munfullmäktige för Vänster
partiet.

Repetitioner hålls veckan 
före läsningen. Förutom Sho
wan medverkar Sydsvens
kans journalist Rakel Chukri, 
Sveriges Radioprofilen Na
dia Jebril och Katrin Stjern
feldt Jammeh, kommunfull
mäktiges ordförande i Mal
mö.

Mammorna i boken berättar 
om sina söner, som ofta ham
nat i kriminella sammanhang. 
Vissa av dem har begått all
varliga brott. Vissa av dem 
lever inte längre. Andra är 
uppvuxna i utsatt områden, 
med söner som inte alls har 
levt i kriminalitet.

För Showan blir det en 
personligt känslosam läsning. 
Hans egen mamma flydde till 
Sverige från Iran, och satt 
fängslad i hemlandet.

– Hela sitt liv har hon käm
pat mot ojämlikheternas kon
sekvenser i Iran. Jag tänker 
på hur hon, likt andra mam
mor som flytt, skapat möjlig
heter för sina barn att leva i 
vad man hoppas är ett mer 
jämlikt samhälle, säger han.

– När jag ser det ur min 
mammas ögon, att vara rädd 
för att begrava sitt eget barn 
eller se sitt barn lida … Det är 
förkrossande, säger Showan.

Samtidigt finns ett hopp i 
boken. Mammornas berättel
ser vittnar om ett hårt liv med 
stress och oro. Men också om 
kärlek och framtidstro.

Lotta Holmberg är ansvarig 
samordnare för biennalen. 
Hon är, precis som Showan 
Shattak, verksamhetsut
vecklare på ABF. Bienna

De vill ge röst åt  
 förortsmammorna

NÖJE SCENKONST

I slutet av november hålls Malmö Community Biennal. Under tre dagar 
hålls samtal, teater, dans och scenkonst på fyra platser i Malmö. En  
av föreställningarna är en läsning av Alexandra Pascalidous bok  
”Mammorna” på Rörelsernas museum. 

”Genom att förkroppsliga de här rösterna lyfter vi fram dem som glöms i ett hårdare och allt mer individualistiskt klimat”, säger  Showan Shattak, till höger, en av fem som 
ska läsa ur boken ”Mammorna”. Lotta Holmberg är verksamhetsutvecklare på ABF och ansvarig samordnare för biennalen.  FOTO: DAVID HELANDER

Fyra Malmöprofiler 
läser ur Alexandra 
Pascalidous bok 
”Mammorna”.
Boken var nomi
nerad till August 
priset för årets  
fackbok 2018. 
FOTO: PRESSBILD

len är ett samarbete mellan 
flera aktörer, däribland ABF 
och Södra Communitytea
tern.

– Vi är ett gäng organisatio
ner som har träffat under ett 
års tid och pratat om hur vi 

ska göra för att fler röster ska 
kunna ta plats i scenkonsten. 
Det kommer att hållas debat
ter, presentationer, föreställ
ningar. I början tänkte jag att 
det skulle vara proppfullt 
med föreställningar, men det 
blir en mix av olika sorters lä
rande som är jätteintressant, 
säger Lotta Holmberg.

Bakom läsningen står Jonas 
Jarl, konstnärlig ledare på 
Södra Communityteatern.

– När han frågade sa jag 
direkt ja. Jag kände att Jo
nas tyckte att det var viktigt 
och något jag förhoppnings
vis klarar av, säger Showan.

Biennalen hålls i tre da

gar. Men arbetet att få in 
människor från alla delar av 
samhället i kulturlivet fort
sätter.

– Detta är bara början på 
ett arbete för att förändra 
scenkonsten så att fler kan 
delta och fler kan bidra med 
sina berättelser. Det är vik
tigt, så våra scener kan vara 
mer relevanta i framtiden, 
säger Lotta Holmberg.

”Mammorna – Fem röster 
läser högt” hålls på Rörel
sernas museum på Bergs
gatan i Malmö den 23  
november klockan 15.30. 
Läsningen pågår under  
cirka en timme och kostar 
ingenting.

”Detta är bara 
början på ett arbete 
för att förändra 
scenkonsten så att 
fler kan delta och 
fler kan bidra med 
sina berättelser.” 
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