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Våren är här med den doftande och be-
hagliga skönheten. Sipporna klär sig i blått, 
vitt och gult. Havet snurrar i smekande och 
mjuka vågor och vandrande fåglar flyger 
över Sveriges himmel med den glädjande 
nyheten att de är tillbaka.

För cirka ett år sedan flyttade över 
35 000 unga människor till Sverige, det 
gröna, dimmiga och fredliga landet, i hopp 
om att få leva i trygghet. Ett liv utan våldets 
blodiga händer, utan krutets stickande 
lukt och utan synen av kistor som bärs på 
sörjande människors axlar. Det har kostat 
dessa ungdomar oerhört mycket. De har 
tvingats lämna den sköna tryggheten i fa-
miljen och hemorten. Iran, Irak, Pakistan, 
Afghanistan, Syrien, Eritrea och Somalia 
har alla drabbbats av förödande slag. 

Vem vill egentligen skiljas från mor, far, 
syskon, och vänner? Eller från landet som 
lyser året runt i solens värme, med dofter 
från livets första fotsteg och med barndo-

mens goda och bittra minnen och allt en 
själ präglas av?

Men när man fått nog, väljer man att 
lämna allt med ett hopp om en ny start i en 
ny miljö, för att må bra och kunna stå ut 
med livet.

Under vintern har många ungdomar 
från olika områden i Göteborg, på Backa 
fritidsgård och Skälltorpsskolan, deltagit i 
skrivkurser och skapat egna reportage och 
berättelser. De har också hållit föreläsning-
ar. Många andra ungdomar även utanför 
Göteborg har deltagit och skrivit en hel del 
texter som ni läser i det här numret.

Stort tack till lärarna i Skälltorpsskolan, 
Linda Berlin, Jens Liedman, journalisterna 
Elin Schwartz, Mathilda Andersson och 
alla ungdomar som har jobbat med detta 
nummer.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Vem vill egentligen 
skiljas från mor, far, 
syskon och vänner?
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Jag har besökt fritidsgården Kultan 
och intervjuat en trevlig man vid 
namn Anders, som arbetar i fältgrup-
pen på Norra Hisingen. 

Vad gör du på ditt arbete?
Jag arbetar som ungdomsledare inom fält-
gruppen på Norra Hisingen. Där jobbar jag 
med att skapa en relation med ungdomar och 
till exempel genom att besöka fritidsgårdar. 
Jag försöker även hjälpa ungdomar med att 
få bättre förutsättningar för ett rikare liv. 
Det gör jag genom att hjälpa dom med att 
fortsätta gå kvar i skolan och plugga eller 
söka jobb.

Vad tycker du om det?
Det är ett omväxlande och intressant arbete!

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag har arbetat som specialpedagog på Skäll-
torpsskolan i Hisingsbacka under många år. 
Då hjälpte jag ungdomar som behövde extra 
hjälp med olika ämnen. 

Arbetar du även med ensamkommande flyktingar?
Ja, det gör jag! Vi har fotboll på Backavallen 

vissa kvällar i veckan för ensamkommande. 
På så vis skapar jag en relation med dom.

Vad har du för framtidsplaner för ensamkommande 
ungdomar?

Vi kommer att fortsätta med fotbollen, 
där laget Hisingsbacka är med och hjälper 
till. Alla ensamkommande ungdomar är 
välkomna!

Vad är trygghet för dig?
Trygghet handlar om att skapa en relation 
med människor för att de sedan ska kunna 
känna sig trygga med dig.

Ajla Radoncic

NAMN: Anders Torvaldsen
ÅLDEr: 60 år
YrkE: Ungdomsledare/fältsekreterare
INtrESSEN: Idrott och samhällsfrågor

En 60-åring som 
känner sig hemma 
på fritidsgården

Sverige har varit 
schysst från dag 1 

Jag är flykting och vill berätta om 
mitt liv. Jag kommer från Afghanistan 
och flyttade till Iran för att slippa tali-
banerna, och för att Iran är en islamisk 
republik. Vi trodde att det kunde vara 
ett bra land. Men när jag ville gå i en 
iransk skola fick jag inte det för jag hade 
inte någon legitimation. Därför fick jag 
studera i en afghansk skola. Men där 
kände vi oss inte trygga på grund av att 
polisen var efter oss hela tiden.

Efter några år fick min pappa sin 
legitimation, men vad hjälpte det? Det 
kändes inte bra att vara diskriminerad 
och inte få samma möjligheter som ira-
nierna. När jag studerade på högstadiet 
kände jag mig inte trygg. Jag blev mob-
bad efter skolan av iranska elever.

Till sist tröttnade jag och slutade att 
gå till skolan. Istället började jag jobba. 
På jobbet hade jag problem med min 
arbetsgivare, det blev ofta  bråk. En gång 
blev jag misshandlad av honom. När jag 
gjorde en anmälan fick jag inte någon 
hjälp bara för att jag är en afghansk 
pojke.

Polisen var också ofta på oss och om 
man inte kunde visa sin legitimation så 
fick man stryk. Ibland fick man vara på 
läger i några dagar och därifrån skicka-
des man till Afghanistan.

Jag var trött på situationen. Därför, 
efter ett snack med mina föräldrar, 
bestämde jag mig för att lämna Iran och 
flytta till Sverige. Resan var lång och 
jobbig men jag var glad, för jag såg fram 
emot att nå mitt mål. När jag kom fram 
kände jag mig väldigt trygg. Sverige har 
varit schysst mot mig från dag 1.

Min familj bor inte här, och gud 
vet hur de har det, men jag känner mig 
trygg.

Ali Sadeghi
Frölunda
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BAC A

Vad gör du på ditt arbete?
Det här är egentligen min pappas före-
tag, han var militär och arbetade med 
utbildning. Kort och gott kan man säga 
att han var konsult inom försvarsbran-
schen. Själv arbetar jag som utbildare, 
föreläsare och behandlingsassistent. 
Jag har även hand om barn som har 
psykosociala problem.

Vad tycker du om ditt jobb?
Mitt jobb är givande och utmanande. 
Det ger ett bra perspektiv som kommer 
ifrån andra människors egenskaper 
beroende utifrån vilket land man kom-
mer ifrån. Man kan säga att mitt arbete 
är som att “Resa i världen, utan att 
behöva åka dit”.

Vad har du arbetat med tidigare?
Lastbilschaufför, målare, behandlings-
assistent, väktare/ordningsvakt samt 
som personligt skydd.

Trivs du med ditt jobb? Vad är positivt?
Ja! Väldigt mycket. Jag älskar mitt 
jobb. Positiva saker med mitt jobb är 
att det är förändring och aldrig det-
samma. Man ser människor utvecklas 
och man utvecklas med dem.

Finns det någonting negativt?
En negativ sak är vissa människors 
trångsynthet som påverkar jobbet. 
Författade meningar om mitt yrke är 
också tråkiga att höra.

Vad tycker du om fritidsgården Kultan?
Här är det personligt. Det är trevligare 
än vad jag förväntat mig. Jag har ju 
tyvärr hört negativt om Selma Lager-
löfs torg, där fritidsgården ligger men 
tycker inte att ryktena stämmer.

Hur har kurserna gått?
Väldigt bra! Den första föreläsningen 
var bra men tyvärr var det svårt att för-
stå alla då några inte talar svenska än. 
Ungdomarna är modiga som gav oss 
en chans. Nu går det bara framåt! Det 
är olika kulturer i rummet och därför 
kan det bli en hel del kritik mot svenskt 
självförsvar. 

Vad tycker du om de ensamkommande barnens 
utveckling i självförsvarskursen? 

Jag tycker att de blir gladare och gla-
dare, mjukare i sitt kroppsspråk samt 
har lättare att fokusera. Jag tycker att 
barnen har utvecklats otroligt snabbt 
och är väldigt duktiga.
Då motorik och kognitiv förmåga är 
sammanlänkade så erbjuder de grund-
läggande principerna träningen bygger 
på (Bodycode Balance) en mycket bra 
möjlighet att kunna uttrycka sig fysiskt 
och verbalt.

Vad är det som ger oss trygghet i dagens 
samhälle?

Kunskap skapar trygghet. Att man tar 
reda på fakta innan man dömer någon. 
Otryggheten som råder beror mycket 
på att vissa typer av kunskaper stigma-
tiseras av förvirrade övertygelser som 
bara skapar mer och mer frustration.
Som samhällsutvecklingen är idag så 
bör adekvata kunskaper i självförsvar 
vara en del av allmänbildningen.

SJälvförSvar
NAMN: Pierre Jadenheimer
ÅLDEr: 41
YrkE: Utbildad föreläsare
INtrESSEN: Träning, personlig utveckling, natur, djur och skriva.

Med Pierre...

Torsdagen den fjärde februari besökte 
jag fritidsgården Kultan och gjorde en 
intervju med Pierre och Biljana som 
kommer till Made in Backa varje torsdag 
för att lära ut självförsvar till ungdomar. 
Biljana och Pierre är förlovade och arbetar 
tillsammans för att ungdomar ska kunna 
försvara sig i samhället. 
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Nasri Sadeghi från Broås (till vänster), Pierre Jadenheimer och Mohammad Hussein Sadeghi, från Caremore.
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SJälvförSvarr

Vad gör du på ditt arbete?
Jag sitter i receptionen, där tar jag 
emot patienter, svarar i telefon, 
betalar räkningar samt har hand 
om bokningar och avbokningar. 
Jag tar hand om alla problem som 
dyker upp och är hjälpinstruktör 
när Pierre har utbildningar.

Vad tycker du om ditt jobb?
Det är kul! Jobbet är varierande, 
kanske inte varje dag men för det 
mesta. Dock är det jobbigt när nå-
gon är missnöjd som till exempel 
med sin sjukgymnast, då får man 
ta smällen.

Vad har du arbetat med innan?
Jag har arbetat som barnskötare, 
barnflicka samt bakom kassan i 
affärer. Jag har valt jobben själv 
och har varit nöjd eftersom att jag 

tycker om att arbeta med barn och 
vuxna.

Trivs du med ditt jobb? Vad är positivt?
Överlag så trivs jag eftersom det 
alltid händer en massa och det är 
väldigt stimulerande. Det är olika 
uppgifter och jag sitter inte fast på 
samma plats. Jag lär mig väldigt 
mycket om mig själv och andra 
varje dag!

Finns det någonting negativt?
Det blir negativt när jag själv 
inte har orken och råkar ut för en 
otrevlig patient... eller chef.

Vad tycker du om fritidsgården Kultan?
Jag har faktiskt varit här innan och 
fikat. Det är väldigt trevligt och 
jag tycker att vi blir bra bemötta. 
Ungdomarna behandlar oss bra!

Hur har kurserna gått?
Kurserna har gått bra men det 
har varit svårigheter med språket 
då alla inte talar svenska. Ungdo-
marna lär sig snabbt. Vi har bland 
annat visat hur dem ska försvara 
sig mot exempelvis slag, sparkar 

och olika tillhyggen.
Vad tycker du om ensamkommande bar-
nens utveckling i självförsvarskursen? 

Jag tycker att barnen har utveck-
lats otroligt snabbt och är väldigt 
duktiga.

Vad är det som ger oss trygghet i dagens 
samhälle?

Kunskap skapar 
trygghet att 
man tar reda på 
fakta innan man 
dömer någon.

Ajla Radoncic

…och Biljana

FO
TO

: h
O

m
EIR

A
 TA

R
I

FO
TO

: h
O

m
EI

R
A

 T
A

R
I

Biljana Smiljanic och Hadi Mosavi.

NAMN: Biljana Smiljanic
ÅLDEr: 44
YrkE: Receptionist samt “problemlösare”
INtrESSEN: Gym, simma, promenader, vårt företag TSE, lyssna på böcker
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linda Berlin är 42 år och arbetar som hög-
stadielärare på Skälltorpsskolan. Hon är lärare 
för elever som har svenska som andra språk och 
jobbar bland annat med förberedelseklassen 
för ensamkommande ungdomar.
Hur länge har du varit lärare?

I 15 år. Men jag fick arbetet här på Skäll-
torpsskolan i januari 2016.

Du arbetar mycket med ensamkommande. Ser du någon 
skillnad mellan dem och ungdomar som är födda/upp-
växta i Sverige?

Alla människor är självklart olika, men 
ensamkommande ungdomar och svenska 
ungdomar är nästan helt likadana.  De har 
ungefär samma intressen, de gillar att spela 
dataspel och fotboll. Och så gillar de skolan 
för att umgås med kompisarna och inte för 
lektionerna. 

Är det någon skillnad på deras lektioner jämfört med 
våra?

 De är ju uppväxta i ett annat samhälle och 
har en annan bakgrund och kultur så oftast 
förstår de inte sakerna som vi svenskar gör. 
Dock är de väldigt trevliga. De tar i hand och 
säger hejdå efter varje lektion. De har även en 
väldigt positiv inställning, vilket jag gillar.

Hur kommunicerar du med dem, förstår ni varandra?
Jag tar till olika knep och använder mig 
mycket av kroppsspråk och bilder så ung-
domarna ska kunna förstå. Vissa kan olika 
språk så om jag inte lyckas få dem att förstå så 
hjälper även deras klasskamrater till.

Har dessa ungdomar enklare i skolan än vi svenskar, 
eller tvärtom?

Det finns saker som är väldigt jobbiga för 
dem och det är ju att de måste lära sig ett nytt 
språk, nya ämnen och saker som de inte kän-
ner igen. Eftersom de inte är uppväxta här 
känner de inte till det svenska samhället som 
vi, vilket också gör det svårare i skolan för 
dem. Deras hemland har helt andra lagar och 
normer jämfört med Sverige så när ungdo-
marna exempelvis lär sig ”lag och rätt” så blir 
det mycket svårare för dem eftersom att ni 
ändå känner till vissa lagar.

De ensamkommande har gått igenom så mycket på 
sistone, brukar de vara ledsna på lektionerna?

De är mestadels glada för att de känner sig 
trygga och för att de lever i ett bra land. Men 
självklart saknar de sin familj och kan vara 
ledsna ibland.

Känner du att du lärt dig något i ditt nya jobb?
Jag lär  mig jättemycket nytt varje dag. Både 
om mig själv och om andra. Jag lär mig av 
mina och andra personers misstag. Eleverna 
berättar alltid något nytt, vilket är jätteroligt.

Hur tycker du att flyktingskrisen har påverkat dig och 
ditt arbete?

Jag tycker att det är bra att flera barn får bo i 
ett tryggt samhälle. Jag tycker också att det 
är väldigt bra för elever som är uppvuxna i 
Sverige, att de får lära känna ungdomar med 
ett annat ursprung. Det kanske blir lättare i 

framtiden att kommunicera med utlänningar 
om man börjar göra det nu. En nackdel som 
påverkar många skolor är att det blir mer 
trångt i lokalerna.

Hur kan vi hjälpa dem på bästa sättet?
Det enda man behöver göra är att visa varan-
dra respekt. Hälsa på varandra och försöka 
kommunicera så att alla kan känna sig trygga. 
Vissa ensamkommande har svårt att skaffa 
vänner som är uppvuxna i Sverige eftersom 
de är rädda för att gå fram och prata. 

Älskar du ditt jobb?
Självklart att jag älskar mitt jobb! Jag får lära 
känna nya människor med olika ursprung. 
Jag får själv lära mig nya saker om mig och 
andra. Och jag älskar att hjälpa människor 
som behöver min hjälp.

Erna Gazic Talunzic & Danait Afework
 Skälltorpsskolan

Lindas elever
lär henne
mycket nytt
varje dag 

Jag heter Gunilla Göransson
…och är studie- och yrkesvalslärare. 

Jag arbetar till exempel med att hjälpa eleverna att välja gym-
nasieutbildning. Själv gick  jag först i grundskolan, därefter tre år i 
gymnasiet och till sist ytterligare tre år på högskolan. 
Det är skillnad på skolan idag jämfört med hur den var under min 
skoltid. Då var det lugnare i klassrummet. Det fanns inga mobilte-
lefoner eller datorer.

Jag tycker om mitt jobb. Det är roligt att träffa många elever. Jag 
får lära mig nya saker av ungdomarna, inte minst av dem som kom-
mer från andra länder. 

Jag jobbar i Skälltorpsskolan två dagar i veckan och resten av 
tiden i Toleredsskolan.

Tidigare har jag arbetat i Angered och i många andra 
skolor. Jag har även jobbat inom Komvux. 
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Berättat för
Albina Mehmed, Satveer Singh & Mohammed Bashar

Skälltorpsskolan Gunilla Göransson tillsammans med Satveer Singh och Mohammed Bashar.
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aBdullahkhan är 14 år och har kommit 
ensam till Sverige från Afghanistan.
Han har bott i Sverige i över ett år och går 
tillsammans med andra ensamkommande 
flyktingbarn i en förberedelseklass i Skälltorps-
skolan. 
Hur ofta gick du till skolan i ditt hemland? 

- När jag bodde i Afghanistan så kunde det 
hända att jag gick till skolan 1-2 gånger i 
veckan. När jag inte var i skolan så hjälpte 
jag till hemma. Jag tog hand om mina yngre 
syskon eller så städade jag. Jag arbetade också 
för att hjälpa till med ekonomin. Jag kunde 
även vara på min pappas jobb. Han arbetade 
som taxichaufför.

Var är din familj?
- Mina föräldrar och yngre sys-
kon är kvar i hemlandet, men 
jag försöker hålla kontakt med 
dem. Jag ringer och skriver till 
min familj så ofta jag kan.

Men om du inte har din familj med dig, var bor du? 
- Jag bor i ett familjehem tillsammans med 
andra barn. Familjen tar väldigt väl hand om 
mig och jag trivs där.

Hur känner du dig efter allt du gått igenom på sistone? 
- Det har varit väldigt svårt och jobbigt att 
lämna allt bakom sig, det är det fortfarande. 
Men jag försöker att hålla huvudet högt och 
tänka positivt.

Trivs du bättre i Sverige eller Afghanistan? 
- Jag har det mycket bättre här i Sverige. I 
mitt liv just nu finns det inga nedgångar. 
Vart jag än är i Sverige så kan jag känna frid 
och harmoni. Jag kan äntligen sitta och 
fundera på min framtid för jag vet att om jag 
kämpar så kommer jag att nå mina drömmar.

Har du fått några vänner inte bara ifrån Afghanistan 
men också ifrån andra länder?

- Jag har lärt känna elever ifrån bland annat 
Somalia, Irak och Eritrea men eftersom det 
är enklare att prata med folk från mitt land 
så brukar jag mest umgås med dem.

Vad är skillnaden mellan människorna i Sverige och i 
Afghanistan? 
- Alla är såklart olika. 
Här är de som jag 
mött väldigt hjälp-
samma och omtänk-
samma.

Känner du att det är en skillnad på relationerna mellan 
killar och tjejer i Sverige och i Afghanistan?

- Det är en stor skillnad. Här i Sverige kan 
killar och tjejer vara med varandra när man 
vill, och det finns ingen som klagar på en. 
Men i Afghanistan så är killar och tjejer näs-
tan aldrig tillsammans innan de har gift sig 
eller om de är syskon. Det finns liksom inget 
som kallas för tjejvän där borta.

Vad är skillnaden på hur killar och tjejer behandlas i 
Sverige och i Afghanistan? 

- En ung tjej ska oftast vara hemma och städa, 
diska ta hand om syskonen. Eftersom Afgha-
nistan är ett muslimskt land så bör tjejerna 
bära slöja och täcka hela sin kropp medan 
pojkarna ska vara med sina pappor ute på 
gatorna, arbeta, gå till skolan när de kan men 
de kan även ta hand om hemmet och hjälpa 
till hemma vid behov. Men här i Sverige så 
känns det som att killar och tjejer är exakt 
likadant behandlade. De lär sig likadana 
saker och gör samma saker som oss.

Vad är det bästa med Sverige? 
- Det bästa med Sverige är att man kan vara 
vän med motsatta kön. Och människor 
respekterar varandra även om man har olika 
religioner eller kön. Alla är dessutom lika 
mycket värda. 

Danait Afework
 Erna Gazic Talunzic

Skälltorpsskolan

”Det finns liksom 
inget som kallas 
för tjejvän
där borta”

Abdullahkan berättar
om stora skillnader
mellan Afghanistan och Sverige

”Jag har det mycket 
bättre här”

Jens liedman är 33 år och jobbar som lärare i 
svenska. Han har utbildat sig på lärarprogrammet. 
Jens valde att bli lärare för att kunna hjälpa elever 
som har jobbigt att skriva eller läsa. Han planerar att 
snart gifta sig och har ett barn. Han har varit lärare 
i tre år, mest på Skälltorpsskolan och lite på andra 
skolor.

Trygghet för Jens är familjen, att ha någon han 
kan krama.

Det han gör för trygghet är att ge av sig själv i 
svåra tider. När Sverige hade en fredsbevarande 
militär styrka i Kosovo tjänstgjorde Jens i den i sex 
månader.

Yousif Sabeeh
Skälltorpsskolan

Jens Liedman lärare i svenska
NyfikeN på...
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Jag har frågat ett antal personer om vad 
de tycker om att 35 000 ensamkommande 
barn flyttade förra året till Sverige. Jag har 
tagit 2-3 argument för och emot.

Till att börja med vill jag berätta om min 
egen åsikt om detta. Jag älskar verkligen att 
hjälpa folk och att ta emot människor som 
flyr ifrån krig och elände är nog vårt minsta 
problem. Tänk själv om det var du som satt i 
den situationen. Det hade ju varit jättetrå-
kigt. Men eftersom Sverige har svårt att ta 
hand om sina egna medborgare så är det ju 
inte så smart att ta in fler. Men att hjälpa till 
är något vi alla kan göra. Men jag tycker att 
flyktingar ska respektera det här samhäl-
let och inte ställa till med massa problem, 
som till exempel tjejen 
som blev knivmördad 
på HBV-hemmet, eller 
de unga flickorna som 
blev utsatta för sexuella 
trakasserier. När man 
kommer till ett nytt land 
ska man respektera tjejerna, etablera sig och 
vara tacksam. Då är man en bra person som 
visar hänsyn till landet man fått komma till. 
Och då förtjänar man det mesta.

Men Anton tycker att det är fel att ta 
emot flyktingar.

Varför? undrar jag. 
– Kolla bara på vad som har hänt i sam-

hället. Då menar jag att det är i stora delar 
flyktingar som ligger bakom allt, säger han. 

När jag nämner att 35 000 flyktingar bor 
i Sverige så säger han:

– Det är redan många flyktingar som 
har problem med beteendet, plus om vi har 
problem med flyktingarna nu så kan vi ju 
inte ta emot fler.

Antons åsikter gillar jag inte. Han är 
väldigt bestämd och drar alla flyktingar över 
en kam.

Sandra däremot, som jag intervjua-
de sedan, är en väldigt smart 
person som drar många bra 
slutsatser. Jag ställde samma 
fråga till henne och detta 
var hennes svar: 

– Jag tycker det är bra 
och om det gick så skulle 
jag önska man kunde ta emot fler 
ensamkommande barn än 
30 000. 

Hon sade en väldigt bra 
sak: 

– Att USA är det stora och mäktiga 
land som det är idag är tack vare invand-
ringen. För många herrans år sedan var det 

drygt en miljon svenskar 
som invandrade till 
USA och det är en stor 
betydelse till att USA är 
det land det är idag.

Men att ta emot 
invandrare i ett land är 

bara steg ett. Steg två är att kunna ge dem 
bra saker som värme och mat och även 
möjligheten att jobba. 

Men hon tycker att det alltid finns en 
nackdel och det är att om man tar in många 
flyktingar som inte är tacksamma.

– Jag undrar ibland vad det är som får 
vissa att bli rasister. Den stora förklaringen 
är nog hur föräldrarna uppfostrar sina barn. 
Föräldrar ska vara förebilder men om de lär 
barnen fel så blir de tyvärr hjärntvättade 
och tror att det dåliga är bra.

En person som jag intervjuade hade 
denna uppfostran. 

Det var någon som uppfostrades av 
bittra föräldrar som drog alla invandrare 
över en kam, att de var si och de var så. Utan 
att ha  pratat med invandrare så ”visste” för-
äldrarna att de var dåliga människor men så 

är 
det ju 
inte. 

Sandra 
berättade att när 
hon var liten så tyckte 
hon som sina föräldrar, men 
med tiden har hon tänkt efter och 
föreställt sig själv i olika situationer.

Så den här personen vill hjälpa flyk-
tingar som kommer till Sverige.

Så den intressanta frågan är: hade du 
hjälpt familjen som jag beskriver överst på 
sidan?

Jonathan Berndtsson
Backa

Hjälpa eller inte hjälpa?

”Familjen från Afghanistan har 

rest i många dagar med buss 

och de har fått gå till fots många 

mil. Det är mörkt och kallt. De 

har inget vatten och ingen mat. 

Familjen är på flykt från krig och 

har inget kvar förutom varandra”.

Hur skulle 
du göra?
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Rätt!Fel!
Kille i årskurs åtta
– De nyanlända flyktingarna bara förstör vårt 
fina land. Vi ger dem skydd, mat, tak över 
huvudet och utbildning men ändå så är de inte 
nöjda med vad de får. Staten flyttar några barn 
till landsbygden men då klagar de, för  de vill 
bo i storstäder. De får en mobiltelefon, men 
då klagar de att de vill ha en iPhone. Sverige 
borde först hjälpa sitt eget folk och sedan 
hjälpa nyanlända. Jag själv har sett svenskar 
som har det dåligt och är hemlösa.

Han tog också upp att han läst i tidningar 
och kollat på nyheter att en massa nyanlända 
stjäl i affärer och inte respekterar unga tjejer 
och kvinnor, att de slår och ofredar tjejer 
sexuellt.

Så han tycker att Sverige gör fel som tar 
emot så många flyktingar.

Rätt eller fel
att vi tar emot 
många flyktingar?
i media talas det mycket om flyktingbarnen som kommer 
till Sverige och allt dåligt de för med sig. Det har även kom-
mit många nyanlända till min skola. Jag fick i uppgift av 
Made in Backa att fråga några i min skola vad de tycker och 
tänker om det. Först pratade jag med en kille i åttan
och sedan med en tjej i nian.

Tjej i årskurs 9
Hon anser att det är helt rätt att Sverige tar 
emot så många flyktingar.

– Det är bra att vi hjälper till och inte 
bara ser på. 

Hon sa att hon inte känner någon skill-
nad mellan sig själv och de eftersom vi är alla 
människor. Hon tycker också att hon bara 
blir påverkad av deras närvaro på ett positivt 
sätt, att det är kul att lära känna deras kultur 
och religion.

Jag håller med Båda i några av åsikterna 
men inte alla. Jag håller t ex inte med att flyk-
tingar förstör vårt land, genom att stjäla och 
ta på tjejer/kvinnor. Då förstör ju svenskar 
också Sverige eftersom det finns svenskar som 
gör dessa saker. Jag tycker inte heller att man 
ska dra alla över en kam. Så klart finns det 
nyanlända flyktingar som gör sådana saker 
men det är inte alla.

Jag håller med killen när han säger det att 
nyanlända borde vara mer tacksamma över 
vad de får och sluta klaga. 

Om vi ska ta emot flyktingar så måste 
vi kunna hjälpa och bevara dem i säkerhet. 
Sverige ska också kunna bevara sin kultur och 
kunna ta hand om dem (ekonomiskt). Det 
ska inte vara så att vi bara släpper in folk och 
betalar för dem men sedan inte kan betala för 
vårt eget folk. 

Jag tycker inte illa om att flyktingar har 
kommit hit. Alla som har tagit sig hela vägen 
till Sverige har verkligen behövt det och 

de förtjänar en andra chans till ett bra liv. 
De flesta har varit med om fruktansvärda 

saker och därför tycker jag att vi ska ta emot 
dem väl och hjälpa dem så gott vi kan.

Det är också mycket hets just nu i media 
och i verkligheten om allt dåligt som kommer 
hända när flyktingar bosätter sig här i Sverige. 
Men all den kritik som regeringen får, och 
allt som alla dessa flyktingar får höra, förtjä-
nar ingen! Att komma till ett främmande 
land och ett nytt språk är svårt nog. De som 
tjatar om att flyktingarna förstör “vårt fina 
land” gör det knappast enklare för dem.

 Jag tror att flyktingarna kommer att 
bidra med mycket positivt och motbevisa alla 
fördomsfulla, som tycker att de inte bidrar 
med något alls. 

De är ju precis som vi människor, så man 
bör ge dem en andra chans innan man dömer 
dem. Vi vet inte vad de har gått igenom i sina 
liv. Vi borde också tänka på att om det var vi 
som var tvungna att fly, då hade vi inte haft 

det så lätt om ingen ville hjälpa oss.
Enligt fakta så förbättrar också flykting-

arna Sveriges befolkningsstruktur och hjälper 
till att finansiera välfärdssamhället i framti-
den. Invandringsskräck matas av myter, men 
enligt seriösa beräkningar (av auktoriteter 
som OECD, The Economist och Sveriges Jan 
Ekberg) kostar invandringen Sverige väldigt 
lite. När man sedan räknar in invandringens 
påverkan på resten av ekonomin så visar det 
sig dessutom att det är en resurs som alla 
tjänar på.

Monir Bcharri
Skälltorpsskolan

…och så här tycker jag själv 
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Tankar om

Jag Vet inte vad 
trygghet betyder för att jag aldrig 

har känt mig trygg. Det finns alltid hot 
och fara som hotar människan och män-

niskans familj. När någon i min familj är i fara så 
känner hela min familj sig i fara. Till exempel, jag bor 

i Sverige och kanske känner mig inte hotad men jag vet 
inte hur min familj har det och därför kan jag inte sluta 

tänka på dem och deras trygghet. Jag tänker mycket på 
deras framtid också. När jag levde med mina föräldrar också, kände  jag 
mig inte trygg, att fly från polisen, fly från folk som inte gillade afgha-
ner. Jag var mest med min familj för att försäkra deras trygghet. Men 
innerst inne gillar jag tryggheten, friheten och vill känna den på riktigt.  
Jag är trött på att fly, jag är trött på krig och att försvara familjens trygg-
het. Jag önskade att det inte fanns något krig i något land, inget land 
kan vara bättre än födelselandet. Det är synd att det inte finns så mycket 
kvar av mitt hemlands byggnader och trygghet bara på grund av 35 år 
krig i Afghanistan.

Jag hoppas att Afghanistan någon gång blir fri och trygg och att jag 
kan med min familj åka tillbaka dit.

Hadi Mosavi Skälltorpsskolan

Jag känner  mig lugn, trygg och glad. Ändå känner  jag mig som en 
främling för att jag bor långt ifrån mina föräldrar. Jag hoppas att de har det bra. Jag 
bor här. Jag har sett höstens vackra färger, trädens gula löv på marken och männis-
korna som fotograferade. Jag har också sett Sveriges vackra vinter med mycket snö 
som täckte allt. Och jag sade till mig själv, vilken vacker känsla de har till naturen. 
Nu är våren här, fåglar kommer tillbaka hit och bygger bo för sig själva precis som 
jag, som när jag kom hit och var helt ensam, utan föräldrar. Nu bor jag hos en familj. 
Sverige är vackert med ett omtyckt och vänligt folk. Jag är glad att jag är här. Här 
kan jag plugga och utvecklas i mitt liv. Här har jag fått mer kunskap. Till sist önskar 
jag att alla ska bli lyckliga.

Jasin Jafari
hammarkullens skola/Backa fritidsgård

många människor har kämpat i åratal för att nå tryggheten men det är 
inte så många som har lyckats. Jag är afghan men är född i Iran. Mina föräldrar flyt-
tade till Iran för 20 år sedan när talibanerna med hjälp av vissa arabländer lyckades 
ta makten i Afghanistan. Talibaner är en grupp som var emot regimen i Afghanis-
tan och som med många lögner lovade att hjälpa folket. När de började kriga mot 
regimen störtades stad efter stad i Afghanistan. Talibanerna behandlade flickor 
och kvinnor på det värsta sättet. När de tog över makten i Afghanistan så började 
de döda många folkgrupper. Hazare-folket, som var i minoritet, drabbades mest. 
Talibanerna slaktade männen och rövade bort deras döttrar och kvinnor. Därför 
bestämde mina föräldrar att flytta till Iran.

Det var bra och tryggt där på den tiden. Men så småningom ändrades omstän-
digheterna och allting blev svårare och svårare. Till exempel fick afghaner inte 
längre gå i skolan. Det hände mig och min familj saker som jag inte klarar av att 
prata om. Jag var tvungen att jobba hårt för att kunna försörja oss och göra mina 
föräldrar glada. Detta gjorde jag i smyg för jag var papperslös och polisen kunde 
arrestera mig.

Så med hjälp av mina föräldrar förberedde jag mig på att flytta till Europa, även 
om jag inte ville. Jag hade svårt att lämna min mamma. Hon sålde sitt guld för att 
betala min resa. Hon hoppades att jag ska få en bra framtid. När jag skulle säga 
farväl kramade min pappa mig och grät. Mitt hjärta gick i tusen bitar och jag brann 
i hela kroppen. Jag sade farväl till alla. När jag efter några månader var framme i 
Sverige kunde jag uppleva vad trygghet betyder på riktigt.

Rasoul
från ett boende i Bergsjön   

haha, Jag skrattar när jag ska skriva om Iran 
och om att vara flykting där. Iran är en islamisk repu-
blik och de flesta är shiamuslimer. I Iran behandlades vi 
som djur. Men gud har inte skapat något djur värdelöst. 
Kanske tycker många att djur är värdelösa men de och 
naturen har ett värde på 100%. 

Det enda värde vi hade i Iran var att bli utnyttjade för 
andras vinster. Mina föräldrar har bott i Iran i 25 år och 
de har fortfarande inte fått en legitimation. Förra året 
började Iran ge legitimation som kostar jättemycket. Min 
far hade inte möjligheten att betala för fem personer i 
familjen. Men det spelar inte så stor roll, för många som 
har legitimation får ändå inte gå i skolan, skolan som ger 
framtid. Alla vet att det är skillnad mellan en analfabet 
och en utbildad person. För att få plugga i Iran måste 
man betala mycket och alla har inte råd.

I Iran tänkte jag bara på att överleva, att jobba och 
klara mig. När min mamma såg att andra barn fick gå 
skolan och bli något, tyckte hon att det var orättvist och 
blev mycket ledsen. Jag blev också ledsen, jag ville bli 
något och vara glad. Jag kämpade för att studera. Det 
fanns afghaner i Iran som ordnade lektioner och man 
fick möjligheten att studera i några år. En gång hörde jag 
att afghaner som saknar legitimation kan arresteras och 
skickas till Afghanistan eller Syrien. Om man hade pass 
skulle man ha bättre möjligheter.

Några afghaner kom till vårt område och berättade att 
vi kunde få betalt för att resa till Syrien. Många var naiva 
och trodde att de här afghanerna var mer pålitliga än ira-
nier. Jag ansökte om pass. Jag fick även höra att eftersom 
jag är tonåring inte skulle behöva bära gevär. Jag skulle få 
jobba i köket eller ta hand om skadade. Vi frågade varför 
många afghaner åker dit och blir mördade. För att de 
hade från början valt att bli soldat och kriga, svarade de.

Jag valde att få mitt pass och åka dit…
Mohammad Hussein Sadeghi

Caremore-boendet

Om det fanns trygghet i Af-
ghanistan skulle inte min familj varit 
tvungen att fly. Nu vet jag inget om min 
familj, om de är vid liv eller inte. Jag tappade 
bort dem i gränsområdet mellan Iran och Turkiet.

Trygghet för mig är att mitt liv inte ska vara i fara 
och att ingen ska attackera min själ, mina nerver. Jag 
menar att andras dåliga beteende kan förstöra en män-
niskas psykiska hälsa. Jag blev knäckt av andras beteenden i Iran. Det 
finns ingen trygghet för Hazare-folket och shiamuslimer i Afghanistan 
på grund av andra folkgruppers fientlighet.

Här i Sverige finns den riktiga tryggheten. Här är det inte krig och 
folket beter sig inte så illa. I Sverige är folk vänliga mot mig som är 
Hazare och därför känner jag mig glad och mår bra.

Jag hoppas den här tryggheten ska bevaras. Därför ska jag välja den 
rätta vägen och jag råder också mina vänner att inte välja den dåliga 
vägen, kriminaliteten. Jag försöker alltid hjälpa mina vänner och upp-
muntra dem att komma till Backa och syssla med kulturarbete för att de 
inte ska hamna i konflikter eller begå brott som minskar trygghetheten 
i landet.

Mostafa Alizade Biskopsgården
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Yousif
vill
bli doktor 
yOusif kommer från 
Irak.
– Jag kom till Sve-
rige för att det är ett bra 
land. Just nu studerar 
jag svenska. Jag talar 
arabiska, engelska och 
lite svenska. Jag har två 
systrar och en bror. Om 
10 år vill jag bli doktor. 
Jag kom till Sverige med 
flyg.

Mohammad
Skälltorpsskolan

Albina
saknar
sin hund
när alBina mehmed 
kom till Sverige kände 
hon sig mycket glad, 
för  hennes mamma och 
pappa är här.
– Men jag är lite ledsen 
för jag saknar min hund.

Joyce Lucas
Skälltorpsskolan

Jag heter Erna Gazic Talundzic 
och är 14 år. Jag bor i Sverige och 
ser det som mitt land. Jag är född 
här, jag växer upp här. Men mina 
rötter finns i Bosnien och Herce-
govina, som jag också ser som mitt 
land. Även om jag bor i Sverige så 
firar jag också högtider som man 
gör i Bosnien och Hercegovina.

Alla människor är olika och 
kulturerna är olika. I vår kultur 
tar man hand om sina nära och 
kära. Vi har mycket kontakt med 
familjen som bor i Bosnien och är 
väldigt sociala med andra män-
niskor.

Jag kan inte säga att männis-

korna visar varandra mer respekt 
i ett land än i andra. För det finns 
människor som inte gillar varan-
dra eller inte respekterar andras 
religion i alla länder. 

Sverige är ett land där det 
bor människor från många olika 
länder som kulturer. I Sverige har 
man fattat att människor är olika 
och att det också finns många 
olika religioner. 

Det är svårt att beskriva 
skillnaderna mellan Sverige och 
Bosnien-Hercegovina. För allt är 
så olika men ändå lika. Och fast 
människorna i länderna är olika så 
finns det ändå likheter.

Jag anser att alla människor är 
lika värda, det spelar ingen roll var 
man kommer ifrån eller hur man 
ser ut. 

Relationen mellan killar och 
tjejer är väl olika beroende på hur 
man är som person själv. I Sverige 
är det vanligt att killar och tjejer 
har vilken relation som helst, det 
spelar inte så stor roll om man är 
kille eller tjej. Mycket beror på 
hur föräldrarna uppfostrar sina 
barn. Vissa tjejer får umgås med 
killar och har all frihet i världen 
medan andra uppfostrar sina barn 
på ett sätt där man följer gamla 
traditioner och då får flickor inte 

ha någon sorts relation med killar. 
Allt beror på religion, tradition, 
kultur och uppfostran. 

Man tror att dessa länder är så 
olika men det är de inte, det finns 
så mycket likheter att man knappt 
kan se skillnaderna. 

Erna Gazic Talunzic
Skälltorpsskolan

Människorna är olika - men ändå ganska lika
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Jag heter 
Sneh Dagar
…och är loklavårdare på Skäll-
torpsskolan. Jag kom hit till 
Sverige 1983 för att gifta mig, 
min man bodde här. Vi  har 
två barn, pojkar och vi bor på 
Sägens gata. 

Jag tycker att Sverige är ett 
jättefint land med ett vackert 
landskap. Här finns många 
snälla människor och man får 
mycket hjälp.

Jag tycker mycket bra om 
skolan men det finns både 
för- och nackdelar. Jag tycker 
att eleverna här är jättesnälla 
och goda. Jag tycker synd om 
de elever som nyligen har flytt 
till Sverige eftersom 
att de lämnar sina 
släkt.

Berättat för:
Harsimran, Hadi, Ali

Skälltorpsskolan

Jag träffade Seroj Ghazarian 
som var på kulturhuset genom 
Made in Backa. Han pratade 
med oss om mänskliga rättig-
heter.

 Seroj Ghazarian är 56 år. 
Han flyttade till Sverige när han 
var 19 år. Innan han flyttade till 
Sverige bodde han i Iran. 

Seroj tillhör den armeniska 
minoriteten och har bott i Sve-
rige i 37 år. Han bor på Hisingen 
i Göteborg. 

Seroj har varit gift med en 
svensk kvinna och har två söner 
som är 25 och 29 år. Han kom 
till Sverige för att han rymde 
från militärtjänsten och när 
han kom till Sverige fortsatte 
han med sina studier. Han läste 
svenska och efter det psykologi 
på Göteborgs universitet i tre år. 

Sedan pluggade han vidare till 
socionom i 3,5 år. 

För 28 år sedan började han 
jobba med en organisation som 
försvarar flyktingars rättigheter 
och han har hjälpt dem mycket. 
Hans nuvarande jobb i Göte-
borgs stad är att utveckla mänsk-
liga rättigheter och kämpa mot 
diskriminering. Han anser att 
flyktingar tillhör den gruppen i 
samhället som har minst tillgång 
till mänskliga rättigheter.

Därför tycker han att man 
ska satsa på flyktingars rättighe-
ter med bland annat utbildning. 
Om de har kännedom om sina 
rättigheter och skyldigheter 
kan de på ett bättre sätt försvara 
demokratin och sina eller andras 
rättigheter.

Hadi Mosavi
Skälltorpsskolan

Mänskliga rättigheter
är en viktig del i Serojs jobb

BAC A
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Jag är 15 år och kommer från Bagdad i Irak. 
Jag kom till Sverige på grund av kriget.

Det bombades och sköts i vårt område. 
Min pappa träffades av sju skott, min syster av 
två skott och jag fick ett skott i benet. Detta 
hände under åren 2007-2008. Efteråt flyttade 
vi ofta från ett ställe till ett annat för att söka 
skydd. På grund av alla dessa flyttar lyckades 
jag aldrig ha en fast skolgång, och blev tvungen 
att hoppa av skolan helt.

I november 2015 bestämde jag mig för att 
flytta till Sverige. Jag åkte först till Turkiet 
för att ta mig vidare över havet till Grekland. 
Men roddbåten jag var på sjönk och de som 

räddade oss släpade oss tillbaka till Turkiet. 
Vid nästa försök lyckades roddbåten komma in 
på grekiskt vatten innan den också sjönk. Då 
kom den grekiska sjöräddningen och tog oss 
till Grekland.

Därifrån fortsatte vi till Sverige via Make-
donien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Öster-
rike, Tyskland och Danmark. 

Jag åkte direkt till Göteborg och bodde i 
ett asylboende i en månad för att sedan kunna 
flytta till en somalisk familj. Där bodde jag 
också ungefär en månad.

På nyårsaftonen fick jag problem med 
gallblåsan så jag fick ligga på sjukhus i en hel 

vecka. Efter det flyttade jag till en ny familj i 
Bergsjön, där jag bor nu.

En dag när jag var på väg hem från Angered 
Arena, blev jag påhoppad av fyra syrianska 
killar i 20-årsålden. Jag bröt benet, fick skador 
och sår i huvudet, och fick vara på sjukhuset i 
tre dagar.

Jag kom till Sverige för att jag fått nog av 
krigshändelser och vill börja ett nytt liv. Jag 
kom till Sverige för att ta upp mina studier 
igen och växa som människa. Det är inga 
enkla upplevelser jag har fått gå igenom, men i 
Sverige ser jag en chans att börja om.

Sivan Aljubouri
Backa fritidsgård, bosatt i Bergsjön

”Här har jag en chans att börja om”
Sivans tuffa start i livet: Skottskadad, nära att drunkna, sjuk, misshandlad... 
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Att teckna är ett av Sivans största intresse.
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Jag Väcktes Också idag med samma huvudvärk 
som tidigare. Varför lämnar inte minnena mig i 
fred? De minnen som jag varken orkar höra eller 
pratar mer om. 

Kanske de letar efter sanningen, men vilken 
sanning är det som gömmer sig bakom dem? Jag 
letar efter den. Vad är det som täcker sanningen? 
Brukar man inte säga att inget moln kan täcka 
månen alldeles för länge? Jag söker sanningen. Var 
gömmer sig min måne?

Jag sitter i väntan på den. Men nu vill jag leva i 
fred, för mig själv, det livet som jag aldrig haft. Nu 
när jag har blivit någon, har jag inte rätt att leva 
bekvämt utan några bekymmer?

Allt hände för 20 år sedan. Jag tänker på den 
onda stunden, 21 mars 1996, nyårsdagen. Min 
pappa är försenad igen. Klockan är 12 på dagen. 
Min mamma verkar upprörd och det är kanske 
”normalt”. Så här har hon haft den hela tiden. Hon 
är inte nöjd med min pappa. Hon säger att det 
är bra att han inte är hemma för hon orkar inte 
längre med honom. 

Hur kan en mor prata så om sin man framför 
sina egna barn? Kanske får hon göra det för att 
hon har stått ut med smärtan som han har orsakat 
henne alldeles för länge? Kanske hon inte orkar 
med honom längre?. Min syster håller alltid med 
det mamma säger om pappa och bekräftar hennes 
ord genom att nicka. Jag har alltid hört hur min 
mor har bråkat med pappa för min systers skull.

Klockan 22.55 kom pappa hem och verkade 
inte normal. Han befann sig i en annan värld.

Mamma sade:
– Han har druckit för mycket.
Han var som vanligt berusad och helt borta. 

Han skrek och skrattade larvigt. Vad försökte han 
säga med sina sataniska skratt?

Min mamma grät och sade till honom:
– Sluta! Du är far till dessa två barn. Ditt bete-

ende påverkar deras uppfostran.
Men han lyssnade inte på henne. Han förstod 

inte hur han förstörde vårt och sitt eget liv. Jag har 
alltid hatat honom för att jag inte har några bra 
minnen av honom. Hela tiden hör jag i öronen 
ljudet av mamma som gråter. Jag har fortfarande 
framför mina ögon blåmärkena i hennes ansikte 
och hennes avslitna hår. Jag hör fortfarande min 
systers insisterande röst

Jag svor på att jag en vacker dag skulle hämnas 
för allt han hade gjort mot oss. Men ödet agerade 
snabbare än jag och gjorde snabbt slut på honom.

Klockan är tre på natten. Jag är trött och 
behöver lägga mig och somna djupt, lika djupt som 
döden.

Darya Aram
Partille

Den onda 
stunden

tO Be hOnest my journey was easy until I came to Sweden. But since I 
came to Sweden it’s been getting worse, bad...but in a way it’s good to be 
here.

I had a lot of horrible things happen in my country and all those 
things are nothing when I compare to the life which I have right now.

When I was in my home country with my family, I didn’t know what 
it feels like to be without parents and family. But now I do know what 
it feels like and I can say it’s the worst time in my life right now. I have 
hope but nothing seems right.

I don’t know what is going to happen tomorrow and how this will 
end but god is always by my side.

There’s nothing I can do. But I guess I always have the right to hope 
for better days. And this is what my life is about. Drama.

Drama is my life but what I know is that one day I will have a dif-
ferent reality. 

Hamzee Tukaak
Skälltorpsskolan
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”My journey to Sweden was easy
but now nothing seems right”

Majsams största misstag
Jag Vill Berätta en sann kärlekshistoria. Pojken i berättelsen heter Majsam och 
tjejen heter Hanie.

Så här var det: Majsam gick till skolan varje dag och kom tillbaka hem glad. En 
dag, när han hade spelat fotboll och förlorat var han väldigt ledsen. När han var på väg 
hem hälsade Hanie på honom och eftersom han var väldigt arg så tittade han henne i 
ansiktet och sade: Dö!

Efter några timmar, när han lugnat sig, förstod han att han gjort fel. Han frågade 
runt om hur Hanie var och kort därefter blev de kära och var tillsammans i fem år. En 
dag när de promenerade fick Hanies pappa syn på dem. Majsam sprang iväg. Hanie och 
pappan gick hem och han frågade ut henne om Majsam. Hanie var schysst och sa inget 
och då fick hon mycket stryk av sin far. Han lät henne aldrig mer gå ut ensam.

Majsam fick inte veta något. Efter några dagar berättade hans vänner att de skulle 
lämna landet. Majsam tänkte bara på Hanie. Dagen då vännerna skulle åka iväg sa 
hans pappa att Majsam skulle följa med dem.  Majsam gick med på det. Han tänkte 
att han skulle komma tillbaka om några månader. Men när han tänkte på Hanie så 
ångrade han sig. Pappan sa att han hade betalat resan så Majsam måste åka.

Så han reste och efter några månader var han framme i Sverige. Där tänkte han hela 
tiden på Hanie, fast han visste fortfarande inget om hur hon hade det.

Han tyckte att detta var hans livs största misstag.

Mohammed Hejdari
Biskopsgården
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dagarna kOm Och gick. Hon växte upp till 
en ung tjej och många killar köade för att få 
fria till henne. Hon blev vackrare och vackrare 
och hennes mor blev mer och mer orolig för 
att så många män hade ögonen på henne. Varje 
dag kom de från andra städer och erbjöd sig att 
köpa dottern. Flickan behandlades som en vara 
på auktion. Hennes pappa visste hur han skulle 
bruka sin skatt. Han blev mer och mer girig 
och höjde hela tiden priset på dottern. 

Hennes mamma tröttnade på makens 
beteende, hon tyckte att han lekte med flickans 
öde. Hennes tålamod tog slut.

En dag när han kom hem från jobbet, utan 
att ens säga hej, blev hon beordrad att fixa te 
och en bekväm plats åt honom. Hon gjorde 
det, men satte sig sedan i ett hörn och sa med 
stressad och darrande röst:

– Vad gör du? Hon är din dotter!
– Tyst med dig! Det angår inte dig, din 

idiot. Hon ska giftas bort någon gång eller hur? 
Vi måste ta bra betalt av hennes blivande make, 
då visar han henne mer respekt, sa pappan.

– Men hon är bara 13 år. Hon är fortfa-
rande ett barn och förstår inte så mycket, sa 
mamman.

– Det gör inget, du kan lära henne innan 
hon blir gift.

– Jag tillåter inte att du förstör hennes liv. 
Hon är fortfarande ett barn, svarade mamman.

– Håller du tyst eller vill du ha stryk? 
hotade mannen.

–  Du leker med hennes liv. Du är ond 
och bryr dig inte ens om din egen dotter. Du 
tänker bara på pengar.

Då sade mannen att han var trött på frun 
och började slå henne.Hon fick stryk, hon 
skrek och sa igen att var egoist.

Mannen gick ut och smällde igen dörren 
efter sig. 

Kvinnan 
var helt 
för-
kros-
sad. 
Hon 
hade fått 
många 
blåmärken 
och satt i ett 
hörn.

Då klev 
flickan, 

som stått gömd bakom gardinen, fram.
– Mår du bra? Vad har pappa gjort med dig, 

du är helt förstörd! Jag ska hjälpa dig!
Mamman suckade. Tårarna rann ner för 

flickans kinder. Men hon torkade dem för 
att mamman inte skulle se att hon grät. Hon 
fixade en bädd till mamman och började 
tvätta hennes sår medan hon tänkte på vad 
pappan hade gjort.

– Mamma förlåt mig, du fick stryk för min 
skull. Jag hatar pappa!

– Säg inte så min flicka. För din trygghet 
gör jag allt, även om det är din pappa som 
skapar problemet.

– Men mamma, hur ska du kunna lösa det?
– Jag vet inte min flicka. Men vad som än 

händer är jag med dig.
Trots att hon hade mycket ont så somnade 

hon. Men hon såg konstig ut när hon sov. 
Flickan blev orolig och satte sig bredvid och 
tittade på henne. Hon älskade sin mamma som 
var så snäll och alltid stöttade henne. 

Hon hämtade mat och försökte väcka 
henne lugnt och försiktigt.

– Vakna mamma, du har  ju inte ätit något 
idag!

Men hon fick inget svar. Då höjde hon 
rösten:

– Det är okej om du inte vill äta men öppna 
ögonen! Gör mig inte så orolig!

Men mamman hade somnat in för gott. 
Flickan grät och mumlade:

– Nu är du i fred, du lider inte mer, el-
ler hur? Nu är jag helt ensam... Förlåt mig 
mamma!

Hela den natten pratade hon med sin 
mamma och grät vid hennes livlösa kropp. I 
gryningen kom pappan hem och väckte henne 
med en spark. Hon började gråta. 

– Är det för att din mamma  är död som 
du gråter så, frågade han med en underlig och 
löjlig ton.

Hon skrek.
– Gråt inte, varför gråter du? sa pap-

pan, som nu försökte skärpa sig och 
lugna henne. 

Flickan tittade på sin mamma med 
tårfyllda ögon. 

– Hon har fått en stroke, sa pappan, 
och låtsades att han inte förstod vad han 

hade gjort för fel.
Hon undrade vem han trodde att han 

lurade. Han har dödat mamma och gjort mig 
ensam…tänkte hon. Hon visste vad som hänt 
och hon hatade honom för det.

Fem dagar efter begravningen kom pappan 
med en nyhet som gjorde världen mörk för 
henne.

– Lyssna på mig. Ta de här kläderna och 

sätt på dig dem imorgon kväll. För då är det 
kalas, ditt bröllop!

Hon suckade tyst och undrade om någon 
kunde komma och protestera. Hon visste inte 
vad hon skulle göra, gråta eller skrika. Hon 
gjorde inget.

Kanske tänkte hon att det är lika bra att 
gifta sig och bli av med den här satan som var 
hennes far. Men hon visste inte vilken framtid 
det var som väntade henne. Vilka satanister 
väntade på henne därute? På bröllopskvällen 
var alla glada, utom flickan som saknade sin 
mor, hennes vänliga famn och hennes leende. 

Hon gifte sig med en rik ung man som var 
fascinerad av hennes skönhet. Hon gick till sin 
mans hem som var nytt och främmande för 
henne. De visade hennes rum. Hon klädde av 
sig, gick till sängs och lade huvudet på kudden. 
Tårarna rann. Hon grät och grät... och ingen 
förstod varför.

Darya Aram
Frölunda



BAC A15
Fyra dikter av Ali Hossein
JAG GöR dörr av väggen
Nu återvänder jag till det förflutna
till dagarna där barndomen skrattar

Jag gör dörr av väggen
Nu återvänder jag till det förflutna
till dagarna då jag inte visste något om kärlek
men barndomens handlingar lärde mig om kärlek

Jag gör dörr av väggen
Nu återvänder jag till det förflutna
till dagarna då mina föräldrars vackra röster lät som vattenfall
och lärde mig om livets mjuka och hårda väg

Jag gör dörr av väggen
och på andra sidan dörren bygger jag kärleken i blommans färg

Jag gör dörr av väggen
och återvänder till det förflutna
till dagarna då svårigheter inget betydde för mina föräldrar

JORDEN är trött, trött på plötsliga ljud
Jorden är trött på plötsliga suckar
Jorden är trött på rödfärgen

Istället för att frön ska gro, skriker jorden av smärta

Även stenar har tröttnat på att leva långt ifrån varandra
Även stenar vet inte längre något om sina identiteter

Alla dessa smärtor kommer regnet ta med sig djupt i jorden
Alla dessa röster kommer inte höras mer

Jorden kommer skaka av så mycket smärta
och berätta för folket att det är inte bara ni som finns

Jordskalvet skrämmer andra men inte röster

DEN hÄR GåNGEN vill jag berätta om ordet smärta,
inte om min känsla och om de gamla ärren i min kropp
Kanske det finns någon färsk och osynlig plats i min kropp

Den här gången vill jag berätta för dig om min ensamhet
inte hålla i en taggtråd och inte prata om gamla smärtor

Den här gången vill jag berätta om
mitt tillbommade rum som kanske har en dörr
Jag vill tala om rummets tystnad

Den här gången vill jag berätta om myndigheters olika ansikten
och inte om mitt gamla förstörda hem
Jag vill tala om deras attityder
men inte om de som är nära mig

Kanske är det lilla leendet som finns kvar på mina läppar
ett minne från min mor
Och jag vill berätta igen om min mor
och inte om myndigheterna

 

DET ÄR BRA om människan vågar ropa på kärlek
Jag, ensam kan tala om min ensamhet

Dessa varma och långa sommardagar
vill jag berätta om mitt hems tystnad,
inte om torra och sönderslagna träd i Sahara

mitt hem har en tystnad lika lång som ett berg
Den här gången vill jag bygga en staty av det här berget,
Kanske står den kvar som minne av min tystnad

Ali Hossein, Uddevalla

Vad hände med dig som fick dig att lämna mig ensam?
Du isolerade dig och bröt ihop

Säg inte att ditt hjärta har lämnat mitt hjärta,
det hjärta som har väntat i åratal på dig

Jag ropar på dig för att du ska stanna hos mig
Om du lämnar mig försvinner mitt lugn och min ro

Jag ropar till dig att jag dör utan dig
Stanna hos mig låt mig inte dö!
Om du försvinner dör jag
Jag sitter ihop med dig i min kärlek

Mahdi Nori
majorna
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…står i köket och lagar något enkelt. Vi äter ensamma och 
tänker på de vänner som stannade kvar i hemlandet och som 
äter en god gryta tillsammans med familjen, gormesabzi med 
saffransris, och pratar och skrattar tillsammans.

 …tänker Väl likadant och tror att vi har det väldigt bra och 
att vi lagar sådan mat som ofta brukar finnas i kokböcker.

…trOr att vännerna som stannade kvar ofta är på olika 
caféer och i fina områden, Lavasan, Teherans tak, Darake, 
shoppar och har kul tillsammans och har glömt oss.

…trOr att vi som har lämnat hemlandet är på disco varje 
kväll, har det väldigt bra och har glömt de som bor kvar i helve-
tet.

…är ute på internet hela tiden, letar efter den där kanalen 
som visar iransk fotboll, iranska serier och nyheter på persiska. 

…aVundas oss som kan se på kanaler via parabolen utan det 
där bruset som går en på nerverna.

…drömmer om att åka tillbaka och tänker på det med 
längtan.

…drömmer att lämna det och flytta till ett annat land.

men vi som har lämnat hemlandet och 
de som har stannat kvar har ett gemensamt: 
Vi känner oss ensamma.

…har inte bedragit hemlandet. …är inte efterblivna. De är inte kvar för att de vill behålla 
sin religion.

…Var ledsna månaden innan vi skulle åka. Veckan innan 
grät vi och en dag innan tänkte vi att det skulle vara bättre om 
vi kunde stanna kvar.

…gör det med hopp om att hemlandet ska bli en plats där 
folk ska kunna stanna kvar.

&

Sadeg Ahmadi
Gråbo-boendet

Visom lämnade
hemlandet Desom har

stannat kvar
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