
engagemang som finns för amningsfrå-
gor. Det har också skett en fortsatt ök-
ning av antalet mammor som ammar,
men framför allt kan vi se en ökning av
amningstidens längd. Sannolikt håller
vi på att återerövra det amningsmönster
vi hade före industrialismen.

Befriande läsning
Det är få mammor som inte har en

helhjärtad ambition att amma sitt barn.
Vår erfarenhet från barnhälsovården är
emellertid att många mammor inte får
tillfälle att amma sina barn med glädje
utan med smärta, ångest och tårar me-
dan andra känner ledsnad och skuld för
att de inte förmått amma sina barn som
de själva och omgivningen förväntat
sig. Det är ur den här aspekten befrian-
de att läsa »Amningsboken». Kristin
Svensson och Malin Nordgren har när-
mat sig ämnet med ödmjukhet och med
ambitionen att inte vara beskäftiga och
utan att problematisera i onödan. Det är
två författare med stort kunnande och
erfarenhet från två professionella ut-
gångspunkter.

Amning mer än mat till bar net
Att amning innebär så mycket mer

än mat till barnet framgår med all tyd-
lighet i denna innehållsrika bok. Boken
är lättläst, med överskådlig layout och
illustrativa foton. För att förstå sin sam-
tid måste man förstå historien. Det gäl-
ler även amningen, och författarna ger
många historiska tillbakablickar i bo-
ken. Starkast intryck på mig ger ändå
alla berättelser om både amningstrium-
fer och nesliga misslyckanden. Det är
värdefullt att författarna tar upp »am-
ning, skuld och tvång» som ett särskilt
ämne. Jag uppskattar också att förfat-
tarna lyfter fram pappan som den vikti-
gaste amningssupportern och att de inte
har glömt bort mor- och farföräldrarnas
roll. Författarna behandlar också am-
ning i speciella situationer och amning
för barn och mödrar med särskilda pro-
blem. På slutsidorna återfinns en littera-
turlista samt en förteckning över am-
ningsorganisationer och i tidens anda
»amning på nätet». Ett sakregister gör
det lättare att hitta i den omfångsrika
texten.

Föräldr ar
främsta målgruppen
Amningsboken har stor praktisk an-

vändbarhet och kommer att tjäna ett
viktigt pedagogiskt syfte i amningscirk-
lar och på mödra- och barnavårdscen-
traler, BB- och neonatalavdelningar.

Om den tidigare recenserade boken
»Amning idag» i första hand vänder sig
till professionen så är målgruppen för
den här boken allmänheten, dvs blivan-
de och nyblivna mödrar, föräldrar, lära-
re mfl.

Ständig utveckling
motiverar nya böcker
Svaret på den inledande frågan om

det behövs flera amningsböcker måste
därför bli »för närvarande inte». Men
amningsbudskapet måste återupprepas
och återerövras av varje ny generation.
Samtidigt gör forskningen och utveck-
lingen nya framsteg. Därför kommer vi
snart att få se omarbetningar av befint-
liga men även nya amningsböcker dyka
upp. •

Muslimsk syn
på samhälle, vård
och familj

Jan Samuelsson, Åsa Brattlund.
Kär lek och familjeli v enligt islam.
146 sidor. Stockholm:Natur och Kul-
tur, 1996. Pris ca 305 kr. ISBN 91-27-
06189-2.

Recensent: Agneta Bergqvist, docent
och överläkare, kvinnokliniken, Hud-
dinge sjukhus, Stockholm.

Den alltmer mångfacetterade kultu-
ren i Sverige lyfts fram eller hålls

fördold i varierande grad utifrån tradi-
tionella och politiska system liksom be-
roende på personlig öppenhet eller
rädsla. Inom den svenska sjukvården är
det mycket viktigt att vi är öppna för oli-
ka kulturella mönster som präglar de
människor som söker vår hjälp.

Ännu finns ganska sparsam litteratur
om specifika invandrargruppers synsätt
på den svenska kulturen. Ett ömsesidigt
kunskapssökande är nödvändigt för den
kulturella korsbefruktning som kan bli
det berikande resultatet av kulturell
blandning.

Islamisk kvinnosyn
Jan Samuelsson, som är fil dr i reli-

gionshistoria och bl a undervisar i
islamologi vid högskolan i Örebro, och
Åsa Brattlund, som är lektor och bl a ar-
betat som flyktingsamordnare och före-

läsare i islamiska frågor, har utkommit
med sin andra gemensamma bok om is-
lam. Boken behandlar på ett mycket
lättläst sätt kvinnosynen i ett brett per-
spektiv enligt islam, framför allt relatio-
nen till man och barn.

Förutom sitt teoretiska kunnande
och den erfarenhet författarna har av
möten med människor i samband med
sina arbeten, har de även intervjuat ca
50 muslimer, ungefär lika många män
som kvinnor. Hur detta urval skett, hur
representativa dessa människor är för
muslimer i Sverige och hur frågorna
formulerats och bearbetats framgår
inte.

Ensidigt
positiv bild
Boken ger en ensidigt positiv bild av

islam och, även om den inte direkt kan
anses onyanserad, så måste den tolkas
som ett uttryck för författarnas uttalade
intresse av att lyfta fram islam som en
religion som skapar goda, rättvisa, om-
tänksamma och familjekära anhängare.
Genomgående är jämförelserna med
svensk kultur svart-vita. Men om man
har det klart för sig när man läser boken
tillför den ändå värdefull information
om hur muslimer i Sverige uppfattar sin
egen och den svenska kulturen. Det är ju
yttringar av detta vi möter dagligen
inom sjukvård, socialtjänst och utbild-
ningsväsen. Det är viktigt att vi inte
själva ensamma har tolkningsföreträde
rörande våra kulturella mönster utan
försöker förstå invandrarna utifrån de-
ras syn på samhället, sjukvården, famil-
jen etc.

Bör kompletteras
med mer nyanserad bok
Som komplement till en sådan här

bok bör man dock också läsa mer nyan-
serad litteratur som också visar på svå-
righeterna för islams kvinnor. En sådan
bok är Eva Evers-Rosanders avhand-
ling: »Woman in a border land: Manag-
ing muslim identity where Morocco
meets Spain», Gotab, Stockholm,
1991.•
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Vad kostar boken?
Vi vill ge våra läsare rådet att kontrolle-
ra priset med bokhandeln innan boken
beställs. Det händer att kostnaden för
en bok blir upp till dubbelt så stor som
en direkt omräkning efter valutakursen
antyder.


