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går vidare även i Finland
Rwandiska bröllopstraditioner går vidare även i Finland
Rwandiska bröllopstraditioner går långt tillbaka i tiden även om det har skett förändringar beroende på
västliga inflyttande och kulturell utbyte. Idag lever fortfarande olika bröllopstraditioner både i Rwanda och i
främmande länder så som Finland där många Rwandier är bosatta. I Finland brukar rwandier kombinera
rwandiska och västliga traditioner.

Blivande make (tredje från vänster) väntar på tillåtelse för att träffa flickans familj

Traditionellt inbär ett rwandiskt bröllop olika bröllopsrelaterad ritualer. Bröllopet spelar en väsentlig roll och
anses vara en mycket respekterad social institution inom vilken folk önskar bilda egna familjer, uppfostra
barnen och knyta starka familjeband. I ett traditionellts Rwandisk samhället att vara ogift vuxen (speciellt för
kvinnor) betraktades som konstig och oacceptabel.
Ett rwandiskt bröllop har fyra viktiga och synliga steg:
Efter att blivande brudparet har känt varandra och har bestämt sig att bilda egen familj måste de informera
sina respektive familjer. Officiellt måste representant från brudgummens familj fara tillsammans med några
familjemedlemmar och träffa brudens familj och utrycka sig om att deras son är intresserad om att gifta sig
med deras dotter. Här måste pojkens familj ta med sig olika presenter, drycker och andra traditionella
föremål. Denna ritual också har en betydelse och det betyder att från och med denna dag är denna flicka
redan tagen och ingen annan pojke får be henne om att gifta sig med henne.

En representant från brudgummen ger en jordbruksobjekt innan familjen acceptera gifta sin dotter

Det andra steget gäller för pojkens familj att på nytt fara till flickan familj och på ett mycket synligt sätt
bjuda många människor från båda familjer och be om att deras dotter skall gifta sig med deras son. I denna
ceremoni måste båda familjer ha en representant som skall föra talan. Pojkens representant brukar vara en
respekterad familj medlem och måste kunna rwandiska traditioner och behärska retoriken som används
just för ändamålet. Ibland brukar representant för flickans familj komma med mycket utmanande och
sådana invändningar som kräver skicklighet och erfarenhet från pojkens representant för att övertyga
flickan familj om att det är värt att låta deras flick gifta sig med pojken. Till slut måste flickans familj uttrycka
sig för eller mot det tänkt bröllopet.

Blivande make klädd i traditionell dräkt presenteras för familjerna

I fall inget hinder, måste ännu pojkens familj ge en present i form av ”ko” eller i form av pengar till brudens
familj. Hur stort är denna present varierar utgående från ekonomisk ställning. Meningen med en sådant
present är att validera äktenskapsrelation. Det beaktas som ett kärleksband mellan brudparet och deras
respektive familjer.

Brudens representant har fått presenten och brudens bror måste kolla om presenten är acceptabel

Rwandier respekterar denna tradition och i senare skedde, om skilsmässa skulle äga rum, måste flickans
familj returnera en del av denna present. För exempel, om presenten var en ko måste flickan familj
returnera den eller returnera en del av kossorna som härstammar från den. För flickans familj, denna
present symboliserar ”dotters värde”. För pojkens familj det symboliserar ett löfte om att pojkens familj
accepterar henne och att hon skall betraktas med respekt. I fall någonting händer och att hon måste
återvända till sin ursprungliga familj, hon skulle då återvända och bli väl accepterad av sin egen familj.
Samtidigt är denna ceremoni också avsedd att presentera respektive brudparet till respektive familjer och
för familjemedlemmar att träffas och känna varandra innan bröllopet skall äga rum. Strax efter att flickans
familj har accepterat ”presenten” då är det dags att be flickan att visas sig i publiken och komma och sätta
sig bredvid sin blivande man. Hon kommer med andra flickor som eskorterar henne och måste komma
med några presenter till både sin blivande man och till sin familj. Dessa presenter kan vara i form av
drycker och olika objekt. Dessutom för att visa att hon är mogen att ingå i ett äktenskap och flyta till den
andra familjen, måste hon nu servera pojkens familjemedlemmar som är närvarande. Samtidigt får hon
också present från sin blivande make och han också serverar flickan familjemedlemmar innan han och sin
blivande fru går och sätta sig inför publiken.

Blivande brud kommer och presenteras till publiken och pojkens familj

Efter att ha fått och gett presenter till varandra måste det blivande brudparet sitta med varandra. Pojken
måste svara på fråga om det är just denna flicka han älskar och han vill gifta sig med.

Blivande make instämmer om att flickan är den rätta
Då är alla överens om att bröllopet skall äga rum, måste de bestämma vilken datum det riktigt bröllop skall
äga rum.

Tredje steg gäller att få bröllopet registrerad hos kommunala myndigheter. Blivande brudparet tillsammans
med några av sina närmaste från båda familjer måste gå till äktenskapmyndighet och bevittna om att deras
barn skall gifta sig lagligt.

Clemence och Jean Luc gifter sig hos magistraten i Borgå

Det fjärde steget gäller att få välsignelse i kyrkan

Cathy och Stefan välsignas i kyrkan

Efter kyrkan blir det stor kalas för hela byn. Förstås har några fått inbjudan till bröllopet, men man skall
räkna med att alla som känner antingen brudparet eller deras familjer kan dyka upp på festen för att dela
glädje med brudparet och deras familjer.
På festen brukar man äta, dricka och dansa traditionella danser. Festen kan vara till sent på natten.
Normalt äger bröllops fest rum i byn hos pojkens familj som även fungerar som vård för gäster.

Maten kan vara både afrikansk och västländsk och brukar smaka bra

Under bröllopsfest hålls olika tal från pojkens familj som tackar flickan familj som har fullgjort sitt löfte
samtidigt lovar pojkens familj att ta hand om bruden så att hon skall väll trivas i sin nya familj. Flickan sida
också utrycker sin tacksamhet för kärleken och för vänskapsförhållanden som har knyttas mellan de två
familjer.

Gruppen Together as One dansar rwandiska danser

Together as One i festens avslutningskede

Normalt sköter pojkens familj om bröllops kostnader, pojken ansvarar om boendet (hus) och möbler och
flickan tar med sig köksmaterial och andra hushåll relaterade saker.

Ibland kan Bröllopstårta vara imponerande

Avslutningsvis kan vi säga att det finns andra ritualer i samband med ett rwandiskt bröllop och dess
förberedelse. Dessutom finns det andra ritualer i senare skedde i samband med att få barn och barnet
namn givning etc. Rwandier har fört med sig dessa traditioner även i Finland. Rwandiskt bröllop är en
mycket fint upplevelse och många Finländare som har deltagit på en sådant brukar vara mycket
imponerad.
Ni är hjärtliga välkommen att uppleva dessa traditioner tillsammans med oss!

Sammanställt av ED Evariste Habiyakare som kommer från Rwanda och som har
bott i Finland sedan september 1989. Han brukar delta på många Rwandiska
bröllop både i Finland och i andra länder.
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