Ett annat sätt att minnas, ett annat sätt att hedra
Maivors cancersjukdom kom och gick i många år. En vacker sommardag dog hon. Trots att
döden inte kom oväntat drabbades hennes familj och vi som var hennes vänner av stor sorg.
Hennes röst var borta för alltid. Hon hade talat om hur hon ville ha sin begravning. Ingen
präst, ingen defilering, inga blommor. Fin och väl vald musik.
Hon ville inte att det skulle finnas någon uppmaning i dödsannonsen om att skänka pengar till
något behjärtansvärt ändamål. Detta ledde till viss förvirring och osäkerhet. Många ringde till
mig och till andra som stod Maivor nära och frågade, vad ska vi göra, hur ska vi tänka?
Maivor hade ägnat en stor del av sitt yrkesliv och sitt engagemang åt socialt arbete och varit
banbrytande genom sin starka övertygelse om att socialt arbete är att möta människor. Att se
var och en inte som klient utan som medmänniska, att var snäll och att inge hopp.
Boken ”Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet”, som sammanfattar hennes tankar, kom
ut några år innan hon dog.
Ur den förvirring som uppstod väcktes idén om att inrätta en Maivor-fond. Den som ville fick
sätta in en slant på ett konto. Pengarna skulle vi använda till att fortsätta att driva utvecklingen
av socialt arbete i linje med Maivors övertygelse. Resultatet blev Maivors Sociala Salong, en
ideell förening. Att det blev just en salong hängde samman med att Maivor ofta talade om
Salong som forum för utbyte av tankar och idéer, ett forum där man kunde få resonera om
svåra och komplicerade frågor utan att bli avkrävd färdigtänkta tankar eller lösningar.
I Maivors anda arrangerar föreningen nu öppna Salonger ett par gånger per termin. Vi minns
och hedrar Maivor, vi bjuder in till samtal kring olika teman; Vad tiggeriet gör med oss, hur
människor med psykisk ohälsa bemöts, vad socialt familjearbete betyder för familjer som
saknar nätverk, är några av de teman salongerna haft. Fondens pengar går till blygsamma
arvoden och omkostnader för personer vi bjuder in. Vi har också nytryckt boken Ett annat sätt
att se.
Föreningen kanske inte kommer att bestå för evigt, men tillsvidare är intresset är stort och
salongerna välbesökta. Det gläder oss och vi tror att Maivor känner sig hedrad och småler
diskret i sin himmel.
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