
Kajsas upplevelse av julfesten i Nairobi 2012. 

Plats: Museums of Kenya, Nairobi 

 

Jag lämnade Nairobi. 

En stad 

fylld med LIV 

Obegripligt LIV 

Som ingen fattar 

Absolut ingen 

Men alla måste leva 

Vare sig hon eller han vill eller inte vill 

 

LIV 

 

Det är svårt att vara Levande Liv 

 

Det är lättare att stå intill och se på tycka till Om det ena och det andra 

 

Publikplatsen är bekväm 

 

Liv pågår.  

Ständigt. Ständigt. Pågående. 

 

Julafton med 100 trashankar och 250 barn från slummen. 

Aldrig tidigare har jag förstått skillnaden mellan gatans barn och slummens barn. 

Julafton lärde mig. 

 

Det kommer att ta lång tid 

Att fatta denna ofattbara skillnad 

 

Jag har sett gatubarn i många år 

Jag har sett någon och några här och där Aldrig 100 tillsammans på samma plats som 

firade jul tillsammans med barn från slummen  

 

Jag satt på en vit plaststol och såg 

detta möte och icke möte mellan världar 

 

Det var så gripande och djupt berörande.  

Jag visste där jag satt på min stol 

Att detta, som just nu pågår, kommer inte att hända igen 

 

Jag upplever något som aldrig hänt och aldrig kommer att hända. 

 

Det jag varit med om kan inte tänkas. Kan inte förklaras.  

Kan bara upplevas.  

 

Och upplevelsen skakar mig fortfarande. 

Kvinnan som lagade och serverade maten och hennes man. Dom fick en upplevelse som 

dom inte kan hantera. Dom kommer aldrig mer att laga mat en julafton för Globträdet i 

Nairobi. 

 

Och jag kommer aldrig mer att bjuda 100 gatubarn tillsammans med 250 barn från 

slummen. Aldrig mer. Och ingen annan kommer någonsin att bjuda till den fest jag bjöd.  

 

Och jag tackar mig själv. Igen och igen. Att jag är den jag är och gör det jag gör. Det 

som ingen annan gör. Det som helt enkelt borde göras.  

 



Jag är så tacksam att jag bjöd till denna fest. Att jag fick upplevelsen som jag bär i djup 

förtvivlan, sorg, glädje, lycka, oro, förundran och tacksamhet.  

Ett fullkomligt kaos av känslor som försöker mötas och finna frid. 

 

Denna julafton blev inte fridens jul. Denna julafton blev Livets Jul.  

 

Livet vi inte vill och inte orkar se.  

 

Jag satt på en vit plaststol på första parkett i Mörkrets möte med Mörker i ett icke-möte.  

 

Jag kunde inte göra någonting. Kunde bara se på. 

 

Jag svarade Ja.  

Självklart kan 100 gatubarn komma.  

 

De kom som svarta fåglar i sina stora svarta kappor. De flesta var pojkar mellan 13 - 18 

år. Några flickor med stenhårda ögon.  

De kom som en armé nerför slänten med sina flaxande rockar.  

 

Jag hälsade på alla som kom. En efter en.  

De 100 gatubarnen med sina limflaskor och indränkta tygbitar i bensin. Var och en i sin 

egen värld. Var och en i sin egen överlevnad.  

 

Alla ville bli fotograferade med mig. Varför? De kommer inte att få något foto. Efter 

festen drar de vidare. Varför ville dom bli fotograferade med mig? Kanske en känsla att 

detta ögonblick är evigt. Detta ögonblick. Jag finns. Jag är.  

 

Vad vet jag.  

Ingenting. 

 

Jag trodde jag visste mycket om gatans barn. 

Julafton visade att jag inte vet någonting.  

Absolut ingenting.  

  

Det som kan berättas är inte det jag upplevde.  

Jag tror ingen som var där kan berätta. 

Kanske ingen har behov att berätta. 

 

Bara jag som famlar omkring och försöker finna ord. 

 

Vincent satt en stund intill mig och var helt fokuserad på de 100 gatubarnen när de 

samlades intill DJ och musikanläggningen som jag hyrt in. De dansade i solen som 

gassade. Alla andra barn och ledare/mammor satt i grupper under träden. Ingen kom 

nära de svarta fåglarna som dansade i sitt eget universum. 

- Look, he is dancing so good, säger Vincent. Vi ser samma svarta fågel som svävar runt, 

runt och lyfts av musiken. Några ramlar omkull och blir liggande. Leende. En skakar av 

frossa. Svetten rinner. Han fortsätter dansa tills han ramlar. En har skurit sig på något. 

Halva handen är skuren. Någon kommer och ber om bandage. Jag ger en scarf. Det 

blöder och blöder. Jag rör mig inte. Sitter stilla. Vincent är hänförd intill mig. - Vincent 

were you dirty like them when you were on the street. - Much more dirty. - Much more 

dirty? - Yes, much more dirty. - So the clothes we have in My Life are not real clothes. - 

Do you want real clothes? - I think so. - I can buy them. 

But we must have them in the sun for some time so all flees die. They die in the sun. Jag 

tänker efter. Vi kommer inte att klara stanken från dom kläderna. Jag klarar inte ens 

stanken. Jag klarar inte att se det liv de tar med sig till julafton. Jag är sittande på en 

stol. Det är vad jag klarar. 

Vincent är elektrifierad. Vad är det han ser? Vad är det han ser som jag inte ser? 



 

Denna julafton bär jag - djupt i själen.  

 

Jag bär med mig avskedet. Då jag stod vid bussen och gav var och en godispåsen och 

önskade Merry Christmas. Med stor möda kunde den stora hopen gatubarn hållas några 

centimeter ifrån mig så att jag kunde ta upp en påse och ge i deras utsträckta händer. 

När de fått sin påse gick de in i bussen och fick inte komma ut igen. Vilka krafter! En 

liten killa grät innifrån bussen. Tårarna strömmade. Någon stal hans påse. Han fick en till. 

Dom som organiserat bussen fick massor med extra påsar så dom skulle kunna trösta 

fler som blev bestulna. Alla stjäl från alla. Alla slåss med alla. Mest minns jag flickornas 

stenhårda ögon. Instinktivt visste jag. Rör dem inte. 

Jag fick ett osynligt leende när jag höll deras händer och gav en påse. Ett möte - en 

beröring - några sekunder. Inristat i mitt inre som andedräkt från underjorden.  

Det jag upplevt är bortom gråten. Bortom förklaring. Bortom allt.  

 

Kanske en dag. Får jag ord att berätta.  

Till dess lever julafton sitt eget liv i mig.  

 

När alla andra barn från slummen fått sina julpresenter och den sista bussen brummat 

iväg satt vi på den låga muren och såg månen lysa genom träden. 

Tysta. 10 barn från Dandora fick inte följa med bussen. Det blev för många. 

Chauffören vägrade. Någon skulle hitta en lösning. Det dröjde. Till slut kom lösningen 

och det var bara Vincent och jag kvar. Jag kände hans oro. En taxi kom och vi lassade in 

allt som blivit över och åkte till YMCA. Packade ur. 

Och jag visste att Vincent redan var på väg - mot någonstans - med alla löften som han 

visste att han skulle säga till mig och inte hålla. Jag vinkade. Och vandrade långsamt 

genom trädgården.  

 

Och visste att denna julafton var en mycket speciell gåva - till just mig. 

 

Kajsa   

 

 

  

 


