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Corona och vill 
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Kajsa Persson: 
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Engagemang med 
rätt resurs på rätt 
plats gynnar!  

Det var mycket som vi fick tänka 
på för att förebygga Covid19 och 
skydda våra besökare. Till exempel 
att dagligen ge information och även 
i praktik vara noga med hygien. 

Under tre underbara veckor har vi 
tillsammans med kollegor, författare, 
journalister, musiker, sångare, dan-
sare, gäster från olika orter och våra 
mäktiga krafter, barn och ungdomar 
skapat en meningsfullfritid vilket 
har doftat av nöje, livsglädje, kun-
skap, solidaritet, gemenskap, respekt, 
kärlek, bekräftelse och många fantas-
tiska texter.  

Några av våra gäster som ungdomar-
na har haft samtal med är forskaren 
Majsa Allelin, områdeschefen i soci-
altjänsten, Alexis Ljungberg, Bostads 
AB Poseidons chef, Malin Eriksson 
och ungdomshandledaren, Tommy 
Westers och ett antal ungdomar från 
Ale och några andra ungdomshand-
ledare som har tillsammans med 
sina ungdomar varit på besök hos 
oss.  

  

Barn och ungdomars perspektiv om 
sin egen fritid och fritidsgård behövs 
för att vi vuxna ska få en bättre 
förståelse för dem och kunna skapa 
en hållbar trygghet och meningsfull 
fritid m.m.   

I detta nummer av Made in Backa 
kommer ni läsa texter som är gjorda 
under undervisningar av författare 
som Ulrika Nandra och journalisten 
Kajsa Persson som har haft stöd av 
våra ungdomar. 

Jag vill passa på och tacka Bostads 
AB Poseidon, Hisingsbacka FC, Pas-
salen och särskilt våra sommararbe-
tare som med värdefullt engagemang 
bidrog till en fantastisk sommar 
under Made in Backas verksamhets 
tid. 

Med all respekt och kärlek

Homeira Tari  
Författare och kulturpedagog 
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Redan i februari när viruset, 
Covid19 fick fart i Sverige och 
runt om i hela världen fick 
vi förbereda oss för ett nytt 
läge för att kunna skapa en 
fantastisk sommar för våra 
barn och ungdomar.

Omslagsbild 
Fanny Kivimäki
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Majsa Allelin forskar om lärandet på Made in Backa
Vad är ditt ursprung?   
Mina föräldrar är turkmener från Iran. Jag är dock född och 
uppväxt i Sverige. 
 
Vad jobbar du med? 
Jag jobbar som forskare och lärare på ett universitet. 
 
Vad forskar du? 
Just nu så medverkar jag i ett projekt där jag kollar i skolan 
om barnen uppfyller målen och om inte, varför de inte gör 
det. Ett annat projekt jag deltar i handlar om hur barn lär sig 
saker utanför skolan, till exempel på fritidsgårdar och om 
det finns något man kan använda sig utav i skolan för att 
barnen ska lära sig bättre. 
 
Vad tycker du är mest intressant med att forska? 
Man får se så mycket och samverka i olika verksamheter. 
Man får chansen att se problem i verkligheten. 
 
Vad har du haft för hinder som forskare? 
Det var svårt att bli tagen på allvar som ung kvinna. Jag 
försöker bevisa att jag har samma behörighet som alla 
andra. 
 
Vad vill du uppnå med ditt yrke? 
Mer rättvisa. 
 
Vad skulle du vilja jobba som om du inte hade varit forskare? 
Astronomi, för jag tycker det är väldigt intressant med 
rymden. 
 

Varför valde du att bli forskare?  
Jag är väldigt nyfiken på många 
frågor och samhällsfrågor. Jag 
vill veta vad som händer i 
samhället. 
 
Vad studerade du innan du blev 
forskare? 
Samhällsvetenskap och sociologi. 
 
Vad tycker du om Made in Backa? 
Superbra, helt fascinerande att det funnits så länge. 
 
Vad kan man göra så att ungdomarna ska må bättre? 
Satsa mer på skolorna, öppna fler fritidsgårdar och att man 
tar bort betygen i grundskolan, för det ger mycket stress. 
 
Vem gav dig inspiration att börja arbeta med det du gör? 
Min mamma eftersom att när jag växte upp med henne så 
fick jag lära mig och se hur vårt samhälle fungerar när man 
inte har så mycket pengar.  
 
Tycker du att ditt jobb gör skillnad i samhället? 
Jag hoppas det, jag vill tro det.  
 
Vad kan man göra för att öka tryggheten på skolan? 
Man skulle kunna anställa mer skol- och fritidspersonal. 

Adriana Stojanovska, Nikolina Petrovic, Irma Mujkic, Agnes Royson, 
Annika Möller, Simone Hartmann, Robin Pavlouw, Tilda Hansson, 

Melinda Behshti, Ayub Dini, Alessandro Caceres Rouag,  
Mounir Dib, Naida Colic , Aron Talic 

Skolan
Skolan är en viktig del av livet. Kunskaperna som man 
får ska vara med dig hela livet. Jag tycker att skolan gör 
en bra sak i livet. Men ändå tycker jag att vissa ämnen 
och vissa delar inte är så viktiga. Jag tycker att man 
borde lära sig lite mer om hur man betalar räkningarna 
eller beställer saker eller hur en bank fungerar. Man 
borde också lära sig hur A-Kassan, Kronofogden och 
socialtjänsten funkar.  

Det är väldigt viktigt att skolan bryr sig om elevernas 
åsikter och råd. Det är ju eleverna som går dit varje dag 
och det är viktigt att de trivs.

Alikalina 

Trygghetsvärden  
Aran Wehby
Aran Wehby är 26 år gammal och jobbar som Trygg-
hetsvärd och ungdomshandledare. Han tycker att vi alla 
har en inre kraft i oss och hur vi bemöter andra männis-
kor är viktigt. Han vill vara en viktig funktion i samhäl-
let. Aran trivs på sitt jobb och tycker att det bästa med 
sitt jobb är att få träffa andra människor. Om Aran fick 
chansen att bli något annat skulle han vilja vara pilot.   

Nikolina Petrovic  

Foto: Emelie Jönsson

Fo
to

: R
ob

in
 P

av
lo

vs
ki

3



Pauline Ancevska är 43 år och har fem barn. Hon har 
vunnits till årets mäklare flera år i rad. Pauline är både 
jurist och fastighetsmäklare och driver sitt egna bolag 
ANCEVSKA Göteborg Juridik & Fastighetsbyrå.  

Pauline är född och uppvuxen i Göteborg, hon kommer 
ursprungligen från Biskopsgården men flyttade till Backa när 
hon var 11 år gammal. Under högstadiet gick hon på Skäll-
torpsskolan och sedermera på Burgårdens gymnasium med 
inriktning natur. Hon gick därefter juristprogrammet på 
Handelshögskolan i Göteborg och blev utbildad jurist 1999. 

 Pauline Ancevska var väldigt duktig i skolan, hon var en utav 
eleverna med toppbetyg. Hon hade alla 5:or vilket motsvarar 
dagens A - förutom ett betyg som inte var en 5:a. Pauline skulle 
egentligen söka till läkarlinjen men kom inte in. Hon var då 
besviken på sig själv under ett halvår. På juristlinjen kuggade 
hon första tentan pga att motivationen inte fanns där. Hennes 
mål och dröm var ju att bli barnläkare! När Paulines lärare sa till 
alla 150 högpresterande jurist elever - “under denna kurs 
beräknas ungefär hälften av er sluta” – svarade Pauline tillbaka 
med - “mig kommer du inte peta från denna linje”! Sedan dess 
fick Pauline högsta betyg genom hela juristlinjen. Idag är hon 
väldigt glad över att hon valde juristlinjen och inte läkarutbild-
ningen då hon idag är medveten om att det yrket inte hade 
passat henne då hon är för känslig för negativa sjukdomsbesked 
i synnerhet då hon skulle ha önskat inrikta sig på barn. Istället 
blev det en gedigen juristexamen och fem fantastiska egna barn. 

Möt Pauline Ancevska 
– jurist och mäklare!

Hon gjorde sin tingsrättsmeritering i Göteborg vid Göteborgs 
Tingsrätt i två år. Efter det hamnade hon på en advokatbyrå och 
tog advokatexamen 2003. Men hon valde att gå tillbaka till 
domstolsväsendet och jobbade då mycket med fastigheter på en 
instans som heter Hyres- och Arrendenämnden. Och under den 
perioden läste hon in fastighetsmäklarprogrammet. 2009 
började hon mäkla. Hon jobbade på Svensk Fastighets-
förmedling i innerstan i fem år. Hon blev årets mäklare år efter 
år. 2014 startade hon ANCEVSKA. Och nu för en vecka sedan 
lanserades den nya hemsidan. “Känns lite som en nystart, med 
allt nytt” säger Pauline. 

Styrkan inom hennes jobb är att hon brinner för det hon gör - 
det är en styrka som ingen kan ta ifrån en. Hon älskar att lära sig 
nytt, hon är en entreprenör. Hennes svaghet är att hon aldrig ger 
sig : “man ska hela tiden överträffa sig själv”. Samt att hon 
dessutom är en perfektionist - “allt ska vara perfekt, man ska inte 
låta saker slinka en ur händerna utan att ha utrett.  Allt ska vara 
genomgånget noga; med kompetens, språk och vidare ta hänsyn 
till olikheterna i samhället med största omsorg” säger Pauline. 
Det som motiverar henne är främst kontakten med människor. 
Men även att få vara med och hjälpa och se dem lyckas med att 
köpa och sälja sin bostad. Och vara där som juridisk kunnig och 
tryggheten i en process som handlar om mycket pengar. 
Juridiken har hjälpt henne mycket och är tungt vägande i hennes 
jobb. Hela jobbet är en hobby – en livsstil - hon älskar det hon 
gör!  

Men vi alla har haft svårare tider både i livet och jobbet. Men 
hon har aldrig varit orolig för att det skulle gå dåligt. Man måste 
ha lagt en grund i sitt liv. En utbildning som ingen kan ta ifrån 
en! Så ifall det går dåligt så kan man alltid gå tillbaka till sin 
profession. Och när det är oroligt så löser det sig. Man får aldrig 
ge sig. Samhället har förändrats sedan hon var ung. Man såg hur 
ambitionen var då att man verkligen hade som mål i sitt liv att 
komma vidare med sin utbildning. Idag så speglas många 
ungdomar till sociala medier. Hon har alltid velat ha en kunskap, 
en utbildning, någonting att falla tillbaka på. Och det tycker hon 
att ungdomarna idag ska tänka på och att det är fantastiskt med 
kunskap för det är makt. Man ska inte tro att det är lätt och nå 
framgång utan en kunskap för det behövs en ofantlig ansträngn-
ing – ”svett och tårar”. Man kan ju såklart ha turen att nå 
framgång på annat vis också men då kan du också bli fråntagen 
den. Men ingen kan ta ifrån dig en framgång om du kämpat för 
med gedigen kunskap och erfarenhet samt med en ofantlig 
passion och omsorg. 

Nu ser Pauline fram emot - med sitt nya ANCEVSKA - att ta 
med sin spetskompetens från innerstaden, där hon mäklat allra 
mest - till sitt älskade Backa och hjälpa alla här till sin nya 
drömbostad. 

Natalie Ancevska, Adishka Tari, Ramina Rafie Moayed 
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Gordana växte upp  
i Serbien

Pernilla Irandost

Gordana Petrovic är 48 år gammal och jobbar i en förskola i 
köket. Hon har två barn och bor i Backa Röd.  

Gordana växte upp i Serbien i Kragujevac och är det yngsta 
barnet i familjen, hon växte upp med kärlek från sina föräldrar 
och sina två storebröder. Hon gifte sig och flyttade till Sverige. 
Hennes mål med att flytta till Sverige var att hitta ett jobb och att 
hennes barn skulle få en bra utbildning. Hon tycker barn är det 
bästa som hänt henne och det är det mest värdefulla.  

På fritiden gillar hon att umgås med sina barn, läsa böcker eller 
promenera så mycket som möjligt. 

Gordana tycker att Corona har påverkat henne och hennes hälsa 
mycket, hon kan inte vara med vänner, vara utomhus eller 
utomlands och hon känner sig orolig. 

Hon tycker att Backa Röd är ett bra och tryggt område. Hon 
tycker att Made In Backa är jättebra för att barn får möjligheter 
att testa på nya saker som de inte testat förr, och även får 
möjlighet att lära känna andra och skaffa nya vänner.  

Nikolina Petrovic 

Pernilla Irandost är 47 år gammal och jobbar med Administra-
tion, hon är utbildad som Mentalskötare. Pernilla växte upp 
mellan två länder, Sverige och Egypten.  

Hennes uppväxt var spännande och hon fick gå i en Fransk 
Nunna skola. Hon bor i Backa Röd och tycker att Backa är ett 
jättefint område och har jättefin natur. Pernilla har tre barn och 
hon tycker att de är det bästa som hänt henne.  

Corona har påverkat henne mycket, många av hennes vänner 
har varit i riskzonen och hon är ganska orolig, däremot har hon 
varit ute i naturen ganska mycket. På fritiden så är hon ute 
mycket i skogen och är med familj och vänner. Hon tycker att 
man kan minska nedskräpningen genom att ge ut pris till det 
renaste området och genom det kanske man kan uppmuntra 
andra till att vara mer intresserade att hålla sitt område ren. 
Pernilla tycker att Made In Backa är jättebra för att få reda på 
information och testa på nytt, hon tycker att beslutet att fritid 
skall ligga under socialnämnden inte är så bra och hoppas på att 
det blir bättre. 

Nikolina Petrovic Munir, Hamza och Ayub
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Vill du börja med att presentera dig?  

- Ja, jag heter Kajsa Persson. Jag är en utbildad journalist och är 
därför här hos Made in Backa eftersom att jag håller i en 
skrivkurs.  

Varför blev du journalist? 

- Dels så tyckte jag om att skriva och ville därför fortsätta 
men jag hade också ett stort intresse för samhället, politiska 
frågor, jämställdhet o.s.v. Jag ville helt enkelt skriva om sånt jag 
tyckte var viktigt.  

Finns det några nackdelar/fördelar med att vara journalist?  

- Ja, jag tycker att en ganska stor nackdel är hur själva branschen 
ser ut. Det är ganska svårt att få fasta jobb och det är mycket 
frilansuppdrag, vikariat och tillfälliga anställningar. Så vill man 
ha ett fast jobb så är det lite svårare. En fördel är också att man 
kan ha det väldigt fritt. Om man t.ex. frilansar så kan man jobba 
lite hur o var man vill. Att yrket är ett väldigt roligt jobb är också 
en stor fördel för man får göra många olika saker, träffa olika 
människor och många gånger göra det man är intresserad av.  

Är det svårt att få med sina artiklar i tidningar/få jobb om man är 
frilansare?  

- Ja, det är väl ganska svårt i början. Jag har inte frilansat så 
mycket utan när jag jobbat så har jag varit anställd. Men om 
man säljer artiklar så kan det vara ganska svårt i början och 
innan man har kontakter. För det är mycket det, det handlar om, 
har man börjat sälja till en tidning då får man ganska lätt fler 
uppdrag. Men innan man känner eller har sålt till många så kan 
det vara ganska tufft.  

Hur länge har du jobbat som journalist?  

- Nu har jag varit föräldraledig och gjort lite andra grejer de 
senaste åren, men jag blev klar med utbildningen 2014. Sen 
jobbade jag på en tidning iallafall 3,5 år.  

 Hur lång tid tog det att bli journalist?  

- Journalistutbildningen var 3 år och sen måste man ha läst lite 
annat också. Det var några andra kurser som man fick välja själv. 
Men själva journalistutbildningen var 3 år.  

 Vilken inriktning/linje gick du?  

- Det kan vara så att de gjort om de olika journalistutbildningar-
na, men det var en och samma utbildning som man sökte. Det 
var inte så att man valde om man ville bli sportjournalist eller 
kulturjournalist osv. Alla läste tillsammans och sedan kan man 
specialisera sig.  

 Hur har Corona påverkat dig och ditt jobb?  

- Nu har jag inte jobbat som journalist under våren utan jag har 
varit föräldraledig och sen så har jag pluggat en del. Så jag har 
inte direkt blivit påverkad av det ännu.  

  

Vilka är det du intervjuar?  

- Det har varit väldigt blandat skulle jag säga. Det är allt från 
barn i skolåldern som går i kanske mellanstadiet när man 
skriver om skolfrågor, fritid och sysselsättningar. Men också upp 
till pensionärer, så det är blandat.  

 Vad gör du på fritiden?  

- Jag har en 1,5 åring hemma så just nu ägnar jag mycket tid för 
att ta hand om henne. Jag har inte jättemycket tid över, men jag 
tycker om att läsa, lyssna på böcker gör jag ganska mycket, att 
vara ute och gå, jag tränar ibland om jag hinner och umgås med 
vänner och familj.  

 Vad tycker du om Made in Backa?  

- Jag tycker att det är ett jättebra projekt. Jag har dessutom varit 
här för två år sedan och jobbade/höll i en skrivkurs. Jag tycker 
att det är jätteroligt att komma hit och träffa ungdomar från 
olika stadsdelar eller här från backa. Det är jättebra att den här 
typen av aktiviteter finns, där man anordnar något för barn och 
ungdomar, det kan göra sommarlovet mer meningsful. Det är 
också jättekul att man väger in lite olika skrivövningar även om 
jag förstår att det för vissa känns väldigt mycket som skola och 
att det inte är det de allra helst vill göra, de kanske t. ex hellre vill 
spela fotboll. Men jag hoppas ändå att de kan tycka att man får 
med sig något ut av det. Jag tror att det är bra på att öva på att 
skriva även om man inte vill bli journalist själv. Man kan ju 
använda det man skriver för att påverka samhället, t. ex så kan 
man ju alltid skicka insändare och debattartiklar till tidningar. 
Det är ett bra sätt att uttrycka sina åsikter.  

 Du sa att du var här för två år sedan, har du sett någon förän-
dring här?  

- Nja, det har jag inte riktigt tänkt på. Nu är det ju bara andra 
dagen jag är här, men nej, inget jag tänkt på än så länge.  

 Agnes Royson, Simone Hartmann och Aurimas Buskevicius

Kajsa Persson  
vill få fler att skriva för att påverka

Från vänster:  Agnes Royson, Simone Hartmann och Aurimas Buskevicius
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Du har skapat en skrivkurs som går ut på att främja 
social hållbarhet genom en kreativ process som kreativt 
skrivande och du har bland annat arbetat med detta på 
fängelset Kumla och ungdomsanstalten Fagared. 

Vad är det med skrivande som kan leda till social 
hållbarhet menar du?

- Som med all förändring börjar det hos den enskilde 
individen. Och att skriva ger möjligheten att reflektera 
kring själv och sin omvärld, och vad betyder egentligen 
respekt, tolerans, makt och heder. Att skriva och tänka 
djupare kring ordens betydelse väcker nya tankar och 
även samtal. Det finns mycket forskning som visar på 
att skrivande kan vara läkande. Jag arbetar med det 
kreativa skrivandet som en möjlighet till utveckling, m.m. 

Vad vill du förmedla till de barn och unga som du håller 
de här kurserna för?

- Upplevelsen av ordens kraft och makt. Känslan av att 
kunna påverka sitt liv i rätt riktning och det samhälle 
man lever i.  Det är fantastiskt att se självkänslan skina i 
ögonen hos barnen när de läser en text kring ett tema 
de fått fundera kring. 

Ulrika Nandra

Hur var din uppväxt? 

- Jag växte upp ganska stökigt och vilt, vilket var jobbigt. Som 
tonåring var jag och mina vänner var ganska våldsamma och 
arga på systemet. Vi skämtade på andras bekostnad. I senare år 
fick vi bekantskap med en person som berättade hur löjliga vårt 
beteende var. Vi insåg då hur dumt vi betett oss och jag blev till 
en helt annan person. Jag växte upp runt en del kring droger, 
alkohol och dålig kontakt med vuxna. Därför vill jag göra det 
bättre för de barn som växer upp nu. 

Vad fick dig att bli ungdomshandledare? 

- Jag började jobba på en förskola när jag var ung och sedan med 
utagerande barn. Jag följde med dem genom åren i skolan och 
såg hur de utvecklades. Jag vill inte gå tillbaka till de mindre 
barnen på förskolan. En vän till mig skulle bli ungdomshandle-
dare och det gav mig inspiration att utbilda mig och gå den 
vägen också. 

 Vad för typ av hinder har du stött på under din tid som ungdom-
shandledare?  

- Det största hindret har varit vuxenvärlden. Det har varit svårt 
att gå igenom det tröga systemet och få åsikter hörda om det 
som unga vill utveckla. Precis som ni i Made in Backa står vi 
också för att språk är makt, så använd era röster för de kan göra 
skillnad! 

När grundades Made in Ale och från var fick ni inspiration? 

- Vi grundades förra året och inspirationen kommer självklart 
från Made in backa. 

Vad vill ni uppnå med Made in Ale och varför är Made in Ale 
viktigt? 

- Vi vill inspirera ungdomar att intressera sig för att påverka i 
samhället. Artiklarna kan göra skillnad.  För att det ska vara en 
plattform för ungdomar och deras röster. Politiker läser dessa 
tidningar och ser vad ungdomarna har att säga. Därutöver ger 
det ungdomar en positiv sysselsättning.

Adriana Stojanovska, Nikolina Petrovic, Irma Mujkic, Agnes Royson, 
Annika Möller, Simone Hartmann, Robin Pavlouw, Tilda Hansson, 

Melinda Behshti, Ayub Dini, Alessandro Caceres Rouag,  
Mounir Dib, Naida Colic , Aron Talic

Ulrika Nandra:  
“Skrivande kan vara läkande”

Intervju med  
Tommy Westers

Ulrika och Abdullahi  
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Nej till rasism!

Här om dagen såg jag en väldigt rasistisk kommentar av 
Donald Trump på Twitter. Han är inte en bra ledare. Han 
gillar inte mörka människor.  

Osman Yagci

Jag kunde inte andas när en kille en gång tog ett grepp på 
mig. Han gjorde det för att han blev arg på mig för hur jag 
retade honom.

Jag sa till honom att jag inte kan andas och när jag sa det 
George Floyd sade när polisen ströp honom tänkte jag på 
honom. 

Shadi

George Floyd är en mörk man som blev mördad av polisen  
i USA. Anledningen för mordet är okänt.  

Mohammed Hassein

Jag kan inte andas 
Du kastade in mig i polisbilen som om jag vore skräp. Jag 
fick ingen förklaring till varför du gjorde det. Det kändes 
som att du hatade mig. Vi var tio personer och ni var två. 
Men med eran mörkblåa kostym kändes ni som hundra.  
I vanliga fall brukar tio personer ha mer makt än två.  
Men med era mörkblåa kostymer hade ni mer makt än oss. 
Vi var båda människor men ni såg oss som djur. 

Robin

Rasism
Jag tycker att man skall stoppa rasism. Varför? Jo för att vi, 
alla är människor och är lika värda, oavsett hur vi ser ut. Vi 
måste hjälpa varandra innan det är för sent. Om vi säger att 
vi har en vit gubbe och en svart gubbe, skillnaden är bara 
hudfärgen men inuti har dem blod och hjärta som alla 
andra människor. Till exempel George Floyd, han var en 
svart människa och polisen dödade honom och de gjorde 
det bara för att han var mörkhyad. En grej jag aldrig 
kommer glömma var när han sa att han inte kunde andas. 
Om vi människor fortsätter såhär så kommer hela jorden bli 
förstörd. 

Atef Khaled

Det var en gång en kille som hette George Floyd. Han var en 
stolt pappa och en lycklig make. George och hans lilla familj 
var glada och lyckliga. Dom var helt enkelt en vanlig familj. 
En dag så var George ute, en polis grep honom och tryckte 
ner honom mot marken. Polisen som grep honom tog ner 
George och lägger sitt högra ben mot Georges hals. George 
skriker och skriker “I cant breathe, I cant breathe!” men 
polisen bryr sig inte. 

Den 46 årige George var pappa och en make, han var en 
omtänksam man som inte ville någon illa. 

Folk kanske undrar varför just George blev utsatt. George 
har en annan hudfärg, det finns personer som har något 
emot den hudfärgen. Det kallas för rasism, jag är emot 
rasism och kommer alltid att vara det.

Anonym

Rasism 
George kunde vara min pappa. Det polisen gjorde mot 
George Floyd var inte okej. År 2020 har börjat dåligt, 
George hade en dotter som var 6 år. Hur polisen dödade 
honom var inte rätt. Polisen lade sitt knä på hans nacke. De 
två poliserna som dödade honom sitter i fängelset. Georges 
dotter har ingen pappa. Polisen dödade honom för att han 
var mörkhyad. Hans sista ord var ”jag kan inte andas”. Om 
han levde skulle han kanske få ett barn till och han kanske 
skulle köpa ett nytt hus och ett husdjur och en ny bil. 

Nor

8



Brev ti� 
mi� framtida jag

Brev ti� mi� framtida jag

Mitt framtida jag  
Hej till mitt framtida jag, hoppas du mår bra. Jag önskar att få  
bli en miljonär och vara en jättebra muslim, så att jag får äran  
av gud. 

Jag vill bli fotbollsproffs som spelar för Real Madrid och  
tjäna pengar så jag kan ta hand om min familj. Jag vill också  
bli bättre på spel och få nya vänner som jag kan resa med  
i framtiden. 

Shadi 

Hej, jag skriver detta år 2020. 
Just nu har jag sommarlov och hittills har det varit roligt.  
Jag har spelat fotboll och cyklat mycket på lovet, idag cyklade  
vi till Made in backa och det är därför jag skriver detta brev.  
Jag ska spela fotboll och ska nu till Selma Lagerlöfs torg. 

Mycket har hänt under året 2020, som till exempel, Corona  
och manifestationer. 

Jag bor kvar i Göteborg men jag vill ha ett hus i Spanien som  
jag kan åka till på sommaren. Jag vill ha ett bra jobb som ger 
mig mycket pengar. 

Liam

Ett förfärligt år 
Jag är 11 år gammal och bor i Göteborg. Jag ska börja i 5:an efter 
sommarlovet. Jag har bra och roliga vänner, de heter Julija, 
Emilio, Ghazal och Milan. Just nu lever vi i pandemi. Ett virus 
har spridits och kallas för Corona men förkortningen är 
Covid-19. Vi lever också i ett förfärligt år folk har inte respekt 
för mörkhyade och är rasistiska. 

Adriana Sokoli

Jag vet att jag ska bli ingenjör och ha en jättestor villa och en 
hund med en jättefin bil. Jag ska fortfarande bo i Backa och inte 
flytta. 

Anonym

Ett brev till mitt framtida jag och 6:orna 
Jag slutade i min klass och blev ledsen. Det som hände 2020 var 
Corona som tog livet ifrån folket, det som var bra med Corona 
var att luften blev bättre och vattnet också. Min mamma är i 
riskzonen och jag tar hand om henne och jag älskar henne. Jag 
ska börja i en ny skola och jag hoppas att jag får nya vänner. 
Mina favoritämnen är matte, engelska och musik. Min skola är 
bra, de hjälper mig och fröknarna är snälla. Och skolan är bra, 
man känner sig trygg. Jag tycker om sommarlov. Man kan äta 
glass och bada och man kan ha vattenkrig. 

Lawan Yunis

När jag är stor vill jag helst vara framgångsrik. Om jag skulle 
välja så skulle jag vilja bli en fotbollsspelare.  

Ha ett hus, tre barn och en tjej det skulle vara perfekt. Min 
historia är lite som Zlatans för när jag spelar fotboll så känner 
jag mig fri. Det är väldigt hälsosamt att spela fotboll och det är 
roligt. Om jag inte kommer in i fotboll så skulle jag gå i basket.  

Huset jag ska bo i ska vara en villa, det kommer inte vara svårt 
att få en villa men min oro är barnen. Jag tror jag kommer leva 
ett hälsosamt liv.  

Vemir 
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Brev till mig själv      
Nu är jag 11 år och när jag blir så äldre vill jag bli förskolelärare. 
Jag är inte ihop med någon eller kär. Jag vill vinna 100 000 kr på 
bingo lotto. Mina ögon är blåa. Jag vill dö av ålder. Och Adriana 
är min förebild. Jag gillar att shoppa kläder och träna.

Julia Dennerbrant

Finns det flygande bilar? 
Hej, framtida Omar, jag har en fråga. Min fråga är, finns det 
flygande bilar och finns Corona fortfarande. Just nu är jag 1,47 
cm lång och är jättesnygg. Jag går i årskurs sex och ska börja i 
7:an och min telefon är en iPhone X. Hoppas i framtiden att jag 
har en iPhone Xs11. Jag hoppas att jag har haft en bra treårsperi-
od i gymnasiet och när jag blir läkare så ska jag ta hand om 
mina föräldrar och min framtida fru och barn. 

Omar

“Det börjar bli tungt att bära allt ansvar”  
Idag är jag 16 år och ska snart börja i gymnasiet.  

Jag har sökt till Donnergymnasiet, en så kallad Hippieskola i 
Eriksberg. Just nu har jag sommarlov, idag sommarjobbar jag. 

Verksamheten jag arbetar hos kallas för “Made in Backa“. 

Med pengarna jag har tjänat ska jag köpa nya kläder och en 
parfym som jag har velat ha ett tag nu.  

Jag hoppas att jag kommer in på min drömgymnasium och får 
läsa beteendevetenskap. Mina betyg i gymnasiet kommer att 
vara min grund till min framtida utbildning. 

I gymnasiet kommer jag att fokusera mer på skolan än på 
familjen och vänner. Jag hoppas att jag är fri från all smärta 
snart. 

Det börjar bli tungt att bära allt ansvar för att hålla ihop famil-
jen. Jag hoppas att jag får träffa nya intressanta människor. 
Personer med skön aura och som jag kan vara mig själv med.  

Efter gymnasiet funderar jag på att läsa vidare. Jag vet inte om 
jag vill utbilda mig till socionom eller terapeut. Vid sidan skulle 
jag vilja uttrycka min kreativitet genom konst. Om jag har tiden 
och pengarna tänker jag resa till England, kanske London. 
Förutom att utbilda mig inom beteendevetenskap och skapa 
konst, skulle jag vilja skriva böcker.  

Anonym 

Hej förflutna Fathi 
Jag vill bara säga att 2020 har varit ett tufft år. I början av året 
dog några basketspelare som var i en helikopter som flög lite fel 
och kraschade ner på ett berg. I februari och mars kom covid-
19. Covid-19 är ett virus som gör så att folk kan dö om de får 
den. 

Slutet av mars och början av april stängde man skolor i andra 
länder och i Sverige bara gymnasier. Några fick inte ta studenten 
men några andra skolor fick. 

I juni så fick inte föräldrarna komma till grundskolorna och 
barnen som går i årskurs 9 fick ingen bal. Dessutom får man 
inte resa någonstans. 

Fathi

Väck mig när det är över! 
Corona började i Kina i Wuhan. I Sverige så fick vi den första 
smittade 31 januari 2020. Coronaviruset kallas också för 
Covid-19. 

Corona är ett jobbigt virus som förstör 
min sommar och har påverkat fleras 
sommar. Jag blir irriterad när Corona gör 
så att man inte kan åka på semester, när jag 
ska till festivaler. Vi kan inte heller göra så 
mycket nu i Made in Backa som t.ex åka 
till Skara Sommarland eller Liseberg. 

Julia Dennerblan

I min framtid vill jag lyckas med min dröm. Min dröm är att bli 
fotbollsspelare, jag vill spela i PSG. Det är mitt favoritlag, min 
favoritspelare är Neymar. Han är en av de bästa i fotbollen. Jag 
vill spela med honom i framtiden, jag försöker mitt bästa i 
fotboll. Jag vill bo i en lyxvilla med en familj.  

Nor 

Om 15 år ser jag mig själv som fotbollsspelare i Real Madrid och 
jag ska bo i ett stort hus och vara en av Reals bästa spelare. Jag 
ska ha tre barn och jag ska känna mig trygg och inte orolig att 
något ska hända mina barn. Mina barn ska också gå i fotboll och 
min fru ska ha bra hälsa, hon ska träna för att kunna vara stark 
och hon ska ha bra psyke så att hon kan hantera mina barn.  

Anas Alsweirk 
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När jag blir stor vill...  
Hej! Snart ska jag börja i 3:an. När jag blir stor vill jag ha nio 
hästar, sex hundar och sex katter. Jag vill ha ett stort fint hus 
med en stor trädgård och så vill jag ha en stor pool. Jag vill 
gärna ha lila hår och jag vill jobba som en frisör när jag blir stor.

Sofie

Drömjobb: Programmerare på Google 
Hej framtida Annika! När jag skriver detta brevet är jag 15 år 
och har just gått ut nian. Sommarlovet har precis börjat och just 
nu är min andra vecka som sommarjobbare på Made In Backa. 
Det är jättekul och man lär sig mycket, men det är väldigt 
energikrävande. När jag kommer hem är jag helt slut och lägger 
mig i min säng och kollar på TikTok, haha. Men jag vet att Made 
In Backa är jättebra och att jag jobbar för något viktigt. I 
framtiden hoppas jag på att få jobb på Google som program-
merare. Jag är en person som alltid älskat att resa och detta 
jobbet skulle ge mig många möjligheter. En dröm jag haft väldigt 
länge är att flytta utomlands till Australien. Hoppas framtiden 
blir bra och att allt löser sig. 

Annika Möller

Framtida brev till mig själv 
Har du åkt till Liseberg? Har du åkt till Skara sommarland? Har 
du bowlat? Har du spelat fotboll? Går du i skolan? Har du gått 
på bio? Har du ridit på en häst? Har du fiskat? Har du 
fångat krabbor? Har du spelat brännboll? Nu är jag 12 år 
gammal, hur gammal är du? Spelar du tennis? Har du spelat 
golf? Har du en hund? Lever din katt? Har du planterat växter? 
Har du spelat biljard? Har du spelat badminton? Har du spelat 
kubb eller badat? Har du grillat hemma? Har du ätit glass? Har 
du mycket pengar? Jag gillar marshmallows. Min favoritmat är 
korv, vad är din? Har du gått till McDonalds? Har du börjat i en 
ny skola? Jag vill bli lärare, är du en lärare nu? Har du kastat 
frisbee? Har du åkt rollerblades? Har du åkt airboard? Har du 
åkt skateboard? 

Mohammed Issa

Villa, hund och bil
Jag vet att jag ska bli ingenjör, ha en stor villa, en hund och en 
jättefin bil. Jag ska fortfarande bo i Backa och inte flytta, det vet 
jag redan nu till framtida mig. Jag skulle bli jätteglad om jag har 
en villa i framtiden.

Tensae negatu  

Väck mig när det är över! 
Året är 2020. Sommarlovet har precis börjat. Allt är som vanligt, 
allt förutom en sak, coronaviruset. Ett virus som under fyra 
månader har tagit livet på människor världen. Det har uppstått 
en global pandemi, börsen har rasat mer än den gjort på väldigt 
länge.  

Viruset har väldigt hög dödlighet för folk med sjukdomar och 
äldre. Detta kanske låter som en total katastrof, men konstigt 
nog har det knappt påverkat mig eller människorna i min 
omgivning alls. 

Jag kunde fortfarande gå till skolan och jag kan fortfarande 
sommarjobba. Det enda vi behöver göra är att följa ett antal 
regler för att förhindra smittrisken. T.ex. ska man hålla lite 
avstånd från andra människor och tvätta händerna ofta. En stor 
skillnad är att jag inte får ta hem vänner eller gå hem till dem 
p.g.a.smittrisken. Men då träffas vi utomhus och håller avstånd. 
Alla gränser är stängda så man kan inte resa någonstans. Många 
ställen håller även stängt. Men i sammanfattning är det mesta 
som vanligt för mig. 

Annika

Idag är jag 12 år och det är onsdag 17 juni 2020.

Jag är i Made in Backa i andra året i rad. Det är sommarlov och 
det har bara gått 5 dagar av sommarlovet. 

När jag ser det här i framtiden hoppas jag att jag har körkort och 
en Mercedes G63.

Emilio Useniov

Min dröm
I min framtid vill jag lyckas med min dröm. Min dröm är att bli 
fotbollsspelare, jag vill spela i PSG, det är mitt favoritlag. Min 
favoritspelare är Neymar. Han är en av dom bästa i fotboll, jag 
vill bo i en lyxvilla med 5 barn, 3 bilar och 2 tjejer.

Jag vill ha en vacker fru och fyra katter. Jag vill ha en person som 
lagar mat till min familj och en chaufför och mina barn ska gå i 
privatskola, för att om någon vill döda min familj ska dom vara i 
säkerhet.  

Nor
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Jag är orolig över covid19, Corona. För sex månader sedan fick 
jag Corona. I början kändes det läskigt. Men senare så insåg jag 
att det inte var så läskigt. Jag var så rädd men sedan så insåg jag 
att jag inte var rädd längre och att det inte var så farligt så jag 
kämpade emot det. Till slut klarade jag det och jag överlevde 
Corona. Under tiden jag hade Corona så missade jag många 
roliga saker som att vara med mina vänner och jag kunde inte 
fira min födelsedag. 

Kahiye

Under 2020 kommer det inte vara någon Gothia cup. Varför?  

Jo, för Coronaviruset.  

Enligt mitt perspektiv så är det dåligt men det är det bästa för 
alla. Jag är 13 år och skulle spela Gothia cup 2020 men Corona 
lät inte folket resa runt världen. 

Jag vet att Covid19 skulle kunna spridas på grund av folk som 
kollar på och spelar.  

Det är därför Gothia cup inte ska spelas i år.  

Jag har längtat länge efter cupen men det blir inget i år. 

Gothia är en fotbollsturnering som sker i Sverige, Göteborg.  

Målgruppen är 10-11 år gammal till 16-17 år. Man delas upp i 
flera grupper, det är tjejer och killar. Lag ifrån hela världen 
kommer till Göteborg och spelar fotboll.  

Ali

Jag hatar Corona och vill att det ska vara över. Jag hatar Corona 
för att allting är inställt, man kan inte göra något. Allt är inställt 
och alla blir smittade, folk tar inte hand om sig själva. Dom tar 
inte hänsyn till andra som exempelvis äldre personer. Vi måste 
använda handsprit och tvätta händerna så att vi minskar risken 
att smitta andra. Allt hänger på oss, vi måste ta hand om oss 
själva så att vi kan hjälpa till att förändra smittandet.  

  

Anonym

Den nya Messi 
Ska vara snabb, lång och modig. Han har också två barn, den 
äldsta är 11 år och ska älska handboll! 

Redar

De senaste månaderna har ligorna varit stängda och det har 
varit tråkigt för att jag inte har nåt att kolla på. Jag tycker att 
fotboll är roligt och jag spelar i Gais.  

Medans ligorna har varit stängda har jag spelat fotboll på mitt 
ps4 och umgåtts med vänner.  

Nu har Ligorna öppnat igen och jag tycker att det är kul att kolla 
på fotboll.  

Elias Zemmale

Nu sänds det inte mycket fotbollsmatcher på grund av Corona. 
Man får inte ha publik och många matcher ställs in. Tillochmed 
ligor har ställts in på grund av smittspridningen. Jag tycker det 
är tråkigt att matcher ställs in för jag gillar fotboll och fotboll är 
roligt. Jag önskar att Corona inte fanns, för mycket ställs in och 
folk dör.  

Tensae Negatu

12 Juni 2020 fick vi sommarlov. Det känns bra och dåligt på 
samma gång. Det som är bra är att man tar en 
paus från skolan och det dåliga är att man 
saknar sina kompisar. Det roliga på sommar-
en är att man kan äta så mycket glass. Corona 
påverkar mig ganska dåligt just nu för jag kan 
inte resa eller träffa familjen under sommaren.  

Anamarija Dragas 

Anamarija
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Det farliga vattnet  
Vi var vid en bro vid vattnet, vi kunde inte simma för vi var två 
år gamla. Det som hände var förfärligt. En stor våg kom och tog 
in barnen i vattnet. Som tur var såg jag en man som gick in i 
vattnet och räddade dem. 

Emilio Useinor

Jag ser en svartklädd man springa mot mig och som börjar slå 
på mig, jag börjar blöda från näsan.  

Jag springer därifrån och ringer direkt till polisen, jag bara 
önskar att det aldrig hade hänt. Polisen kommer efter bara två 
minuter och ambulansen är på väg. Efter en stund går jag hem 
och lägger mig i sängen och sover. 

 Anonym

Min bästa vän  
Det var en flicka som träffade en pojke som bor i Sverige. De 
träffades under en bro och blev vänner. Men pojken var där bara 
över semestern. Så han åkte tillbaka till Sverige. Och de blev så 
ledsna. Efter 10 år så träffade dem varandra igen. 
De kände igen varandra för när pojken skulle åka till Sverige gav 
dem varandra bästavänringar, de blev så glada. Flickan var stor 
så hon bestämde sig att flytta till Sverige för att aldrig mista sin 
bästa vän. 

Kayie

New York  
Det var en gång en flicka och en pojke som träffades i New York. 
Och de blev vänner och sen blev dom kära. De blev tillsammans 
och sen gjorde dom slut och då blev dom vänner på snapchat. 

Abbe För 10 år sedan var jag och min tjejkompis under en bro i 
Göteborg. Vi pratade och då plötsligt så ringer hennes pappa, 
hon blev rädd och ramlade i vattnet. Jag kunde inte simma och 
för att rädda henne så jag ropade på hjälp men ingen hörde.  
Jag satte mig ner och började gråta. 

Ahmed

Det var 2015. Jag och min vän Ahmed var ute en dag. Vi spelade 
fotboll sedan ropade min pappa på mig och sa du måste klippa 
dig. Sedan sa jag okej och Ahmed följde med oss. Vi klippte oss 
gratis för min pappa kände frisören. Efter det åt vi mat i en 
restaurang. Sedan så gick vi till Ahmed och spelade PS4 och 
Fifa. Vi gick sedan ut och spelade fotboll till klockan 10 sedan 
gick vi hem. 

Tarik

Bron I New York:   
Det var en gång en tjej och en kille som var i New York. De var 
vid en bro där de träffades. De ville balansera på bro-kanten. De 
höll på att tappa balansen, tillslut ramlade tjejen i vattnet. Det 
var en stark ström. Hon höll på att drunkna. Killen ropade på 
hjälp och tillslut kom mamman. Hon såg att tjejen höll på att 
drunkna. Mamman hoppade i för att rädda barnet och lyckades 
rädda henne. 

Julia. H.

På fritiden har jag spelat fotboll och Fifa 20. Jag hänger med 
Anas och jag går alltid till Made in backa när det är öppet. Det 
roligaste på Made in Backa är limbo och fotboll. Jag har vunnit 
på limbo två gånger och fick godis. I framtiden vill jag skaffa 
körkort. Jag gillar action och komedifilmer. I skolan är idrott 
mitt favoritämne. Gillar inte matte och svenska.  

En dag i Skara Sommarland var jag på väg hem. I min port så 
ser jag en lapp som visar ett erbjudande till Skara Sommarland. 

Jag sprang upp till min mamma och efter tre 
dagar gick vi till platsen. När jag och mamma 
gick in i bussen så såg jag alla mina vänner. 
När vi var framme så gick vi ut från bussen 
och bytte om. Vi gick sen och badade samt 
åkte rutschkanor och massa andra roliga 
saker. Sen åkte vi hem. 

Hassan

Det finns inga cuper på grund av Corona. 
Det får vara minst 50 personer i en grupp. 
Det är viktigt att hålla avstånd för att inte 
smitta men framför allt gamlingar eftersom 
det finns större risk för de att dö.  

Hamza Rebahi

Hassan

Hamza Rebahi
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12 frågor till Malin Eriksson,  
distriktschef på Poseidon

Vad är dina arbetsuppgifter som distriktschef? 
- Att säkerställa löpande och planerat underhåll och skötsel av 
distriktets fastigheter. Att arbeta med långsiktiga frågeställning-
ar utifrån stadsutveckling. Att ingå i arbetsgrupper och att 
samverka med stadsdel, myndigheter och föreningsliv och att 
tillse att både personal och hyresgäster trivs. 
 
Vad fick dig att jobba som distriktschef? 
- Jag har alltid älskat att jobba med människor. Backa är ett 
område under utveckling och jag såg en möjlighet att kunna 
bidra till förändring, förbättring och att samverka. 
 
Vad ska ni göra för att få bostadsområden  
mer attraktiva? 
- Man skall ha bättre samspel med våra hyresgäster, skapa en 
delaktighet och hyresgästdialoger. Utföra trygghetsvandringar 
med kompetens och dagliga ronderingar i vårt område för att 
säkerställa att det är rent och snyggt. 
 
Vad vill du uppnå med ditt jobb? 
- Utnyttja möjligheten till att kunna påverka och delta  
i förbättringsarbeten. 
 
Vilken utbildning behövde du gå i? 
- Fastighetsförvaltare i två och ett halvt år. 
 
Anser du att ditt yrke är viktigt för samhället? 
- Ja, jag anser att min roll är viktig och ser möjligheter till att 
kunna förbättra och förändra i samspel och samverkan med 
andra. 
 
Hur jobbar ni för att få med barnens och ungdomarnas  
perspektiv i ert arbete. 
- Jag tycker att man skall starta projektgrupper, arbetsgrupper 
med frågor riktade emot ungdomar och hur de själva kan bidra 
till området. 
 
Vad är det bästa med ditt jobb? 
- Att jag får en möjlighet att arbeta med människor och att ingen 
dag är den andra lik. 
 

Kan du tänka dig att bo i Backa Röd? 
- Jag trivs bra där jag bor i dag strax utanför Göteborg. Men jag 
tycker att Backa Röd är ett fint område. 
 
Varför har ni renoverat vissa av lägenhetshusen men inte andra? 
- Underhåll sker utefter en underhållsplan som är sammanställd 
för Poseidons samtliga fastigheter. Utifrån den planeras och 
prioriteras de resurser som ägaren ger oss. 
 
Vad gör du på din fritid? 
- Jag har två barn och en man som jag gärna umgås med. 
Fritiden ägnas åt att skjutsa barn till deras aktiviteter samt 
renovering av vårt hus. 
 
Vad tycker du om Made In Backa? 
- Det är jättefint initiativ och jag är glad att det finns.  

Tilda H, Naida, Nikolina, Hamza, Robin, Agnes,  
Adriana, Aurimas Melinda, Simone, Irma, Ayub 

Distriktschefen Malin har hälsat på oss i Made In Backa och vi fick  
ställa några frågor till henne.

Malin Eriksson, distriktschef på Bostads AB Poseidon. Foto: Homeira Tari
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Nedskräpning i Backa Röd  
Skräplösning 
Problemet är att folk kastar skräp och det gör att det luktar illa. 
Djuren äter även upp skräpet och det är dåligt för djuren och för 
miljön.  

Lösningen är att säga till andra att man ska kasta i papperskor-
garna. Börja tänka mer på miljön.  

Ali Jasem 

Kasta inte skräp på marken! 
Problemet är att alla kastar skräp på marken och djur kan äta det 
och dö. Nedskräpningen gör så att miljön förstörs. Det är inte 
roligt för dom som bor nära sopporna eftersom att det luktar illa 
och flera djur lockas till sopporna och samlas där. Det finns 
dock lösningar på problemet, en lösning är att man sätter ut fler 
soptunnor och papperskorgar så att folk kan slänga i dom istället 
för på marken. Man kan även säga till folk man ser slänga skräp 
ute att de inte ska göra det igen.  

Ni som slänger skräp borde tänka på djuren och slänga skräp i 
soptunnan.  

Ahmed Hussein

Sluta kasta skräp! 
Mycket skräp är på marken. Det är ett problem för att folk kastar 
skräp på marken. Om någon kastar skräp på marken, hämta din 
vän och släng skräpet tillsammans i papperskorgen. Mina två 
tips är att inte lämna burkar på marken. Om du gör det kommer 
fåglarna äta upp dom.  

 Khalid Salih-hassen

Bete er inte som sopor! 
Problemet är att personer slänger sopor på marken och djur 
lockas till soporna och börjar hugga i sig, djur skadas och 
människor borde ta ansvar och sluta vara lata och kasta soporna.  

Lösningen till denna situation kan vara att ställa flera soptunnor 
på gårdar och dom som hämtar soporna borde tömma soporna 
ofta för det blir fullt och det leder till att människor kastar 
utanför. Börja ta ansvar, både de som jobbar och de som bor i 
området bör slänga i soptunnan där de ska stå.  

Ahmad Khodr  

Jag tycker det är smutsigt! 
Ibland när jag går ut så är det jättesmutsigt runt en soptunna. 
Jag vill inte att det ska vara smutsigt där jag bor. Människor 
måste bry sig mer om miljön. 

Hasan kenani Sluta kasta skräp!  
Det finns personer som inte orkar kasta sitt skräp i papperskor-
gar och det leder till att det skräpar ner miljön. Detta kan 
påverka bostadsområden genom att det blir smutsigt. 

Vi kan fixa dessa problem genom att lägga ut fler soptunnor och 
att man påminner varandra.  

Jag tycker att folk ska sluta skräpa ner miljön. Jag tycker att 
politikerna ska säga att soptunnorna ska rensas oftare.  

Arman Zemoodeh

Sluta kasta skräp på marken! 
Det finns människor som kastar skräp i miljön och det är dåligt 
för både människor och djur. Mest för djuren för dom kan äta 
det och det kan vara t.ex. metall eller plast. Det kan fastna i 
halsen och djuren kan kvävas eller dö av det. Istället för att kasta 
på marken så kan man kasta skräp i soptunnan. Man kan säga till 
folk som kastar på marken att sluta göra det och plocka upp det.  

Tensae Negatn  

Foto: Homeira Tari
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Nedeljko Nikolic, 33, jobbar som vakt och publikvärd, det 
innebär att han jobbar på olika event allt från fotboll till 
nattklubbar. På somrarna jobbar han med pop-up games, 
volontär i street games. Nedeljko gillar att jobba i sociala 
sammanhang, då han gillar att jobba med folk och träffa nya 
människor. Han har lärt sig hur man organiserar de unga ännu 
bättre hur man får fart med dom och connectar med dom på ett 
bättre sätt. Hans jobb kan även ha en stor positiv påverkan på de 
unga då han kan leda de unga med gott exempel samt motivera 
dom med goda råd och ge dom den stöd de behöver.  
 
Han gillar även att hjälpa unga i svåra situationer så dom 
utvecklas som människor. Det är roligt att jobba med arbeten 
där man träffar nya människor, då om man tex jobbar på volvo 
bemöter man bara samma arbetskamrater. Tyvärr så har många 
event ställts in pga epidemin som spridits runt i världen och 
därför har efterfrågan av anställda minskats. Detta har gjort att 
Nedeljko som vakt och fabrikshall blivit arbetslös, som tur är 
finns det fortfarande många event som hålls och Nedeljko kan 
jobba på.

Adishka Tari 

MUSIKLÄRAREN  
SOM BLEV CHEF 
Camilla Sarner är publikchef. 
Hon är 55 år gammal.   

NEDELJKO HJÄLPER GÄRNA UNGDOMAR 

Vad är ditt yrke?   
Mitt yrke från början var musiklärare men nu är jag chef för 
kommunen och varit det i några år.   

Vad inspirerade dig till att börja jobba som musiklärare?    
Jag har spelat flöjt väldigt mycket och utbildade mig som 
flöjtlärare i början. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att 
spela, sjunga och vara med i olika musiksammanhang. 

Vad vill du uppnå med ditt jobb? 
Med det jag jobbar nu i Selma center alltså kulturhuset som 
publikchef så vill jag att det ska finnas aktiviteter wvför alla som 
bor i Backa och att man ska kunna komma dit och göra roliga 
saker som att träffa kompisar, möjliggöra en bra fritid för barn 
och unga i Backa, kunna använda alla lokaler för musik, dans, 
bild m.m. Det är viktigt och känns meningsfullt. 

Hur var din uppväxt? 
När jag var yngre så växte jag upp på en liten gård i en by i 
Småland med bara tre hus mitt i skogen så det var ganska 
ensligt. Det var 12 km från skolan men det var även långt från 
kompisar, nästan en halv mil. Jag trivdes jättebra med att växa 
upp på det sättet med min familj och nära natur. 

När du var yngre vad ville du jobba med? 
Jag ville jobba med musiken. Jag har gjort det från början och 
hela vägen.  

Vad var din dröm när du var yngre? 
Det var nog att bli flöjtist och mer åt det klassiska hållet. 

Aron Talic, Alessandro Caceres Rouag, Najda Colic   

Alessandro Caceres Rouag och Camilla Sarner
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Recensioner

Superman
Superman är en bra film nästan alla gillar, speciellt småbarn. 
Superman kan vara en förebild för många barn som fortfarande 
tror på superhjältar. Skådespelaren till filmen är Herry Cavil. 
Min åsikt om filmen är att den är bra. Betyg: 3,5 

Annas Fukre

Batman 
Filmen Batman handlar om en superhjälte som bekämpar 
skurkar. Christian Bale är skådespelaren som spelar Batman. 
Författarna är Bob Kane och Sam Hills. 

Jag tycker att filmen är bra för att jag tycker att den är rolig. 

Det känns lite som en actionfilm. Jag ger filmen 5/5 i betyg. 

Zaki Abdi

Griezmann som ung  
Det började när Griezmann var ung. Han älskade fotboll och 
redan då ville han börja i ett lag. Han provtränade för flera lag 
men kom inte in någonstans. Tillslut börjar han spela för 
Marseille. Han spelade en match för Marseille och de vann med 
5-0. Som sextonåring värvades han av ett lag i Spanien. Som 20 
åring värvade Atletico Madrid honom. I VM så spelade han för 
Frankrike, dem vann gruppspelet och kom sedan till final. 
Frankrike vinner VM och Griezmann får glädjetårar, han 
började tänka på sina föräldrar som han lämnade vid sex-
tonårsåldern. Jag tycker att filmen var väldigt bra den får 5/5 i 
betyg. 

Elias Zemmale 

Linje 123 kapad 
Skådespelarna är Denzel Washington, John Travolta, James 
Gandolfini och fler.  

Regissören av filmen är Tony Scott.  

Filmen handlar om fyra rånare som rånar en spårvagn som 
heter 123 och var förbereda att döda gisslan om de inte fick 
pengar. Jag tycker att den här filmen var bra för att den var 
spännande. Genren är Thriller.   

Skådespelarna gjorde även ett bra jobb. Filmen får 10/10  

Khalid Salin-hassen

Fritid
Det var inte längesedan vi fick lov. Det är jätteroligt med Made 
in Backa och man kan göra olika aktiviteter. Made in Backa är 
en av de roligaste sakerna under sommaren.

Yosef 

På min fritid är jag ute och spelar fotboll med mina vänner. 
Sedan delar vi lag och börjar spela. På min fritid hemma spelar 
jag spel eller kollar på film med mina bröder. Min favoritspel är 
UFC3 och min favoritfighter är Khabib Nurmagomedov. Han är 
så bra för att han boxas jättesnabbt. Jag gillar att sova och på 
måndagar och torsdagar har jag träning och sen på helgerna har 
jag match.  

Khalid Salin-Hassen  

Jag tycker om fritiden mer än skolan för att man slipper skolan. 
På min fritid så brukar jag vara ute med kompisar och vid 18:30 
tiden så åker jag till min fotbollsträning. Senare när jag åker 
hem går jag och duschar i en kvart. Efter det så spelar jag på 
GTA online på mitt ps4 sen går jag och sover. 

Daniell Ali 

FIFA 20 
Jag tycker att FIFA är roligt för att man spelar fotboll. EA sports 
är grunderna för FIFA. Det är de som fixar alla turneringar och 
matcher. I Fifa kan man välja lag och jag brukar välja Barca för 
att jag tycker att de är bra. Min favoritspelare är Messi. Jag själv 
spelar fotboll på fritiden. Jag tycker att de som gillar fotboll 
borde spela detta spelet. Betyg: 5 av 5. 

Tensae Negatu 
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Hur var din barndom?   
Jag växte upp i centrala Göteborg, bland annat Linné. Mina 
föräldrar är lärare och jag tror att det är därifrån jag valt att 
jobba med människor. När jag var liten brukade jag spela boll  
i Guldhedens IK.  
 
Vem är din förebild?  
Nelson Mandela är min förebild.   
 
Vad är din utbildning? 
Jag har gått i gymnasiet och även 3,5 år på universitetet  
socionomlinjen, som är en bred utbildning. 
 
Vad vill du uppnå med ditt yrke? 
Kunna delta i positiva förändringar och arbeta för positiva 
krafter i samhället. 
 
Vad är dina planer för att hjälpa folk som mår dåligt? 
Att finnas där för de som mår dåligt, anpassa sig efter anled-
ningarna och personerna som mår dåligt. 

 

Hur kommer det sig att du jobbar med det du jobbar med? 
Det har växt fram hos mig. Jag har jobbat och drivit ett eget 
företag innan inom IT. Jag var socialsekreterare och jobbade 
även med ungdomar så jag gillade att jobba med detta. 
 
Vad skulle du kunna ändra på inom ditt yrke? 
Jag tror vi alltid kan utveckla oss och samarbeta bättre. Vi på 
socialen kan förbättra vårt samarbete för att alla ska få så bra 
hjälp som möjligt. 
 

Hur arbetar ni för att ge barn och ungdomar en tryggare fritid? 
Vi jobbar mycket med fritidsverksamheter. Vi har också fältare 
som går runt i stadsdelen och umgås med barn och ungdomar. 
Till exempel så kan vi spela boll eller snacka med ungdomar. 
Målet är att visa att vi vuxna bryr oss och att vi finns här för att 
hjälpa. Men också ordna sommarjobb för ungdomar så att ni 
kan tjäna pengar och lära er ta ansvar. 
 
Hur mycket kan du förändra i ett område? 
Det är ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att man finns i 
stadsdelen, vi har även en bra samarbete med polisen men 
självklart finns det flera olika sätt att göra det tryggare i stadsdelen. 
 
Hur arbetar ni för att barn som mår dåligt och känner sig 
otrygga ska få samma förutsättningar och trygghet som andra 
barn? 
Vi arbetar både i förebyggande syfte men också i agerande syfte. 
Vi jobbar mycket inom skola och fritid eftersom att barnen 
spenderar mycket tid i skolan. Därför har vi flera samarbeten 
inom skolan. Något vi jobbar med är SSPF vilket står för skola, 
socialtjänst, polis och fritid, där alla dessa faktorer spelar in för 
att hjälpa barn. 
 
Vi arbetar även genom att agera eller ingripa i situationer men 
barn kan även söka hjälp själva genom att kontakta socialen.  
Vi vill kunna hjälpa alla som behöver hjälp och tycker att alla är 
lika värda oavsett kön, etnicitet och svårigheter. 
 
Hur kommer verksamheten med fritidsgården se ut nu när 
socialnämnden tar över? 
Vi kommer slås ihop nu 2021 med IFO. Vi ska försöka ha kvar 
det som fungerar bra och det som inte fungerar lika bra ska vi 
försöka göra någon förändring och förstärka. Egentligen 
kommer det nog inte vara någon större skillnad. 
 
Vad är det bästa med ditt jobb? 
Det är att kunna hjälpa ungdomar och föräldrar. Det är även 
väldigt kul att göra saker som detta. 
 
Vad tycker du om Made in Backa? 
Ett fantastiskt ide, att ungdomar blir hörda och får koll på 
samhällsproblem och stadsdelen. 
 
Om du kunde, vad skulle du ändra på i samhället? 
Jag skulle vilja ändra på mycket i samhället som t.ex stärka 
jämlikheten och att alla kan leva i en trygg miljö.

Adriana Stojanovska, Nikolina Petrovic, Irma Mujkic, Agnes Royson, 
Annika Möller, Simone Hartmann, Robin Pavlouw, Tilda Hansson,  

Melinda Behshti, Ayub Dini, Alessandro Caceres Rouag,  
Mounir Dib, Naida Colic,  Aron Talic

MADE IN BACKA MÖTER: 

Alexis Ljungkvist 
“NELSON MANDELA ÄR MIN FÖREBILD.” 
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Vad fick dig att börja med dans?  

Runt fyra års ålder skrev mina föräldrar in mig på 

dans i Kirunas kulturskola.  

Har du några andra intressen än dans?  

Jag gillar att vara i naturen, tälta, åka skidor O.S.V .  

Ganska likt vad scouterna håller på med. 

Vad är det bästa med dansen? 

Dansen har inget talspråk, alla förstår oavsett vart vi 

kommer ifrån för det är ett kroppsspråk. 

Hur skulle du få upp intresset för andra gällande 

dans?  

Genom att uppträda eller göra olika events som vi 

gjorde idag. Då kan man se och känna på hur det är. 

Har Corona påverkat ditt arbete?  

Absolut, nästan alla mina sommarshower är inställda 

och det är supertråkigt.  

Adriana Stojanovska och Naida Colic

Midsommarfirande 
INTERVJU MED FANNY KIVIMÄKI 
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Vi var i Selma Lagerlöfs torg och intervjuade Helene 
Lindberg som är samordnare för seniorer på MBB!  

Vad har du för utbildning?  
- Jag har barnutbildning men även mycket erfarenhet.  
 
Vilka sorters människor arbetar du med?   
- Jag arbetar främst med äldre människor. 
 
Vad fick dig få intresse för just detta yrke?  
- Jag har alltid haft ett intresse att arbeta med människor. 
Oavsett små, ungdomar eller äldre så har det alltid varit kul. 

 
Vad är det bästa med ditt 
yrke?   
-Att få människor att bli 
delaktiga, att möta 
människor och att få de 
att möta människor är 
viktigt. En annan sak är 
att bekräfta dom att deras 
vardag är meningsfull.   

 

Vad är den största svårigheten 
med ditt yrke?   
Att känna sig otillräcklig. Man 
möter så många olika människor 
och att ibland inte kunna ge det 
dom behöver kan vara svårt. 
Men då brukar jag tänka att det 
lilla jag gör också gör skillnad! 
 
Vad är ditt bästa minne som 
samordnare för äldre människor?  
- Jag har flera fina minnen men det bästa måste vara när man ser 
dom äldre vara glädjerika och när dom inte skäms längre. Dom 
kan rappa, dansa och vara lite galna. Det är så himla roligt! 
 
Vad tycker du om att barnkonventionen har blivit en lag?  
- Det är superviktigt, det måste regleras. Barnen måste få sin 
upprättelse med sina frågor. 
 
Vad är din favoritlag i barnkonventionen?   
- Jag har inte så bra koll på vad alla lagar säger men en lag jag 
gillar extra mycket är den som säger att oavsett kön, ursprung 
och religion ska alla behandlas lika och att vi vuxna ska lyssna 
på barnen med respekt.  
 
Hur tror du att barnkonventionen kan påverka barn och vuxna i 
samhället?  
- Jag hoppas att man kan bli tryggare och att man kan hänvisa 
folk att detta faktiskt är en lag. Det finns flera nya lagar som har 
kommit och vi behöver påminna oss själva och andra runt 
omkring oss vad som gäller. Men som sagt så tror jag att det 
kommer att bli mycket tryggare för barnen i vårt samhälle.   

Adriana Stojanovska och Naida Colic   

Helene gör skillnad 
för äldre

SNABBA FAKTA:
Namn: Helene Lindberg 

Ålder: 60 år 

Yrke: Äldresamordnare

Naida Colic och Adriana Stojanovska  
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Hur länge har du jobbat som ungdomshandledare?  
- I fyra månader men innan det så har jag jobbat som fritidsle-
dare och ungdomscoach i 4-5 år. 
 
Vad är det bästa med ditt yrke?   
- Det bästa är att arbeta med ungdomar och fritid samt 
arbeta med saker ungdomar själva tycker är kul. 
 
Finns det någon speciell anledning till varför du valde att bli 
ungdomshandledare?  
- Jag har jobbat med ungdomar i flera år inom föreningslivet. 
Både inom kultur och sport. Under tiden jag gjorde det så 
fick jag inte betalt så då tänkte jag varför inte utbilda mig till 
fritidsledare och få betalt, så då gjorde jag det. 
 
Vad är dina åsikter kring Backas trygghet?   
- Jag har ingen riktiga åsikter då jag inte har arbetat här så länge 
men jag tycker att under tiden som jag har jobbat här så känns 
det tryggt och bra.  
 
Vad är dina tankar om Made in Backa?  
Det är ett meningsfullt projekt och jag tycker verkligen att det 
behövs. Hela konceptet är helt underbart. 
 

Angelika Andréason är 53 år 
och jobbar som ungdomshan-
dledare. Angelika har 
sydeuropeisk bakgrund från 
Grekland och kom till Sverige 
när hon var ungefär 2 år. 
Angelika är uppväxt i 
Biskopsgården och sen 
Torslanda. Hennes uppväxt i 
Sverige var trygg och bra. I 

skolan var hon bra men kände sig inte lika trygg eftersom hon 
hade ett annat ursprung än de andra i skolan och för att hon var 
adopterad. När hon blev äldre så blev skolan roligare och mer 
intressant. Hon har alltid varit bra i skolan. 

Andra yrken 

Angelika har jobbat i backa sedan år 2007 men hon har också 
haft andra yrken som t.ex orientalisk dansare, sminkartist och 
dansare i magdans. Angelika gillar också att måla och teckna 
men det är något hon gillar att göra och behandlar inte det som 
ett yrke hon skulle vilja fullfölja.  

Vad gör du på din fritid?   
På min fritid driver jag ett 
företag som jobbar med foto, 
grafisk design, hemsidor osv. 
 
Ni har ett projekt om kameror 
här på MBB, vad handlar det 
om?  
Det är första året som vi har 
detta projektet här och det 
handlar om att låta ungdomar testa på att 
använda kameran på egen hand. Sen så får 
ungdomarna olika uppdrag där de får fota 
bland annat modeller, koncerner osv.    

Adriana Stojanovska och Dilan Irandost 

Ungdomshandledare

Ungdomshandledare handlar 
om att hjälpa att förebygga 
individer med idéer och tankar. 
Det är till för att hjälpa alla 
ungdomar att ta ansvar och inspireras. 

Ungdomar är framtiden

Inspirationen för detta arbete kom från en väninna. Hennes 
väninna arbetade som fritidsledare och då brukade dem hålla 
sminkkurser, danslektioner och kurser i astrologi och oftast blev 
Angelika inbjuden att hålla sådana kurser, det var så hon 
började jobba med barn och ungdomar. Angelika tycker att det 
är bra att det finns en tidning som Made in Backa, för att barn 
och ungdomar får visa sitt arbete. Hon tycker också att det är 
bra att ge ungdomar den sorts ansvar. 

Ungdomar är rakt på saken och pratar från sitt hjärta tycker 

“Made in Backa 
behövs”

Ungdomarna är framtiden  
och borde få sin röst hörd. 

SNABBA FAKTA:
Namn: Rafael Cunha 

Ålder: 29 år 

Yrke: Ungdomshandledare,   
 fotograf och filmare

Dilan Irandost. Foto: Mounir Dib
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SNABBA FAKTA:
Namn: Angelika Andréason

Ålder: 53 år 

Utbildning: Beteendevetare

Yrke: Ungdomshandledare 
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Maryam Javidmehr är 38 år. Jag utbildade mig i Iran inom konst 
och musik och sedan även här i Sverige. Just nu jobbar jag som 
frilandskonstnär. För mig handlar konst om relationen mellan 
människor; om alla människors kreativitet och allas rätt att delta 
i kulturlivet. Jag har jobbat inom olika områden inom konst. Jag 
har jobbat som musiker i 18 år. Ursprungligen kommer jag från 
Iran. Jag kom till Sverige år 2013 alltså för sju år sedan. Jag har 
en fantastisk publik för mina konserter. Men många av mina 
spelningar har avbokats på grund av Corona virusets stora 
spridning. Jag försöker därför just nu att ha mina spelningar på 
andra sätt exempelvis genom olika program. Konst handlar om 
kreativitet i svåra situationer. Vi kan säkert hitta kreativa 
lösningar även den här gången, tycker jag.  
 

Avin Omer är 33 år och jobbar med musik och sång. Avin kom 
till Sverige år 2010 och har bott i Sverige i 10 år. Hon började 
med musik när hon var liten. Hon har alltid deltagit i skolans 
aktiviteter. Hon läste musik i hemlandet, i Södra delen av 
Kurdistan (Irak). När hon kom till Sverige fortsatte hon med 
musik och tog en examen i musik.. Avin är musiklärare i 
hemlandet och musikvikarie och frilansare i musik i Sverige just 
nu. Corona har påverkat lite eftersom det har ställts in konserter 
inom och utanför Sverige. 

Adriana Stojanovska, Aron Talic, Dilan Irandost

“Konst handlar om  
kreativitet i olika situationer”

Från vänster: Maryam och Avin
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Vad har du för utbildning?  
Fritidsledarutbildning och så har jag mycket utbildning inom 
film och konst generellt.  
 
Vad fick dig att bli det du är idag? 
Jag började jobba i Angered som ungdomshandledare och jag 
tyckte det var fruktansvärt roligt att träffa ungdomar och skoja 
med dom. Sedan så pluggade jag till det sen tyckte jag att det var 
ett jättebra jobb. 
 
Vad är den största svårigheten med detta yrket? 
Den största svårigheten med yrket är väl att få den relation med 
ungdomar så dom känner sig trygga i den verksamheten som jag 
jobbar i. Varje person är ju sig själv och då är det ju svårt att få 
den personens tänk i mitt tänk. 
 
Vad är ditt bästa minne inom det här yrket? 
Att få se en person som är väldigt tillbakadragen och tyst bli en 
person som står framför publik och dansar i en skola, det var ett 
bra minne. 
 
Tycker du att ditt yrke gör skillnad i samhället? 
Ja, jag tycker det gör skillnad i samhället. Dels för att det är en 
plats för ungdomar som inte har någonting annat att göra. Dom 
som känner sig rastlösa och inte vet vad dom vill göra och det 
förebygger även mot våld och kriminalitet väldigt mycket. 
 
Även ungdomar som är mer introverta också får en chans att 
visa sig mer i sociala sammanhang. 
 
Om du inte hade det här yrket som du har idag, vilket yrke skulle 
du vilja jobba med? 
Tidigare var jag filmare och jobbade mycket med musikvideor 
och film, så jag hade nog fortsatt med det. 
 
Vad skulle du vilja förändra i ditt yrke? 
Att politiker ska sluta tjata och faktiskt komma fram till ett 
beslut som får ungdomsverksamheter att öka och lagstadgas.   
 
Vad ville du bli när du var yngre? 
Jag ville bli kock. 
 
Vad vill du uppnå med ditt jobb? 
Trygghet. Att man ska kunna känna trygghet i det området man 
lever i.

Adriana Stojanovska och Alessandro Caceres Rouag

“Mitt yrke gör skillnad i samhället” 
Joakim Lettegård är 31 år. Han jobbar som ungdomshandledare  
främst i Kärra som är en del av hela Norra Hisingen. 

SNABBA FAKTA 
Namn: Joakim Lettegård

Ålder: 31 år 

Yrke: Ungdomshandledare 

Utbildning: inom konst, film och fritidsle-
dare

Ursprung: 
Skandinaviskt ursprung med blandning av 
Norge, Sverige och Danmark. 
 
Uppväxt: 
I Biskopsgården innan jag flyttade till Tuve 
men nu bor jag i Angered. 
 
Uppdrag under sommaren: 
Drop-in i Brunnsbo och Kärra men främst 
arbetat på ett filmprojekt ihop med kolle-
gan Rafael och sommarjobbare som ska 
visa vad som händer under de tre första 
veckorna på sommarlovet i Norra Hisingen. 
Filmprojektet är också en uppstart till 
något vi hoppas på att få in i våra verksam-
heter och övriga somrar i framtiden.
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Vad har du för utbildning?  
- Fritidsledare utbildning  
 
Vilken sorts av människor arbetar du med? 
- Ungdomar och barn främst. Men det kan förekomma att vi 
jobbar med äldre ibland. 
 
Vad fick dig att bli intresserad av just detta yrke? 
- Jag kom till en vändpunkt där jag behövde börja jobba med 
något och jag visste inte riktigt vad jag skulle bli så jag började 
fundera över vad jag själv tyckte om och så kom jag ihåg en 
fritidsledare som gjorde bra saker. Jag hade det roligt med 
honom och det fick mig att vilja testa. 
 
Vad är det bästa med ditt yrke? 
- Det bästa är nog barnen som får en att känna sig ung. 
 
Vad tycker du är den största svårigheten inom ditt yrke? 
- Den största svårigheten är nog att få ungdomarna och barn 
förstå vilka val de gör i sina liv. Gör man fel val vid fel tillfälle så 
är det svårt att vända tillbaka och få sitt liv på rätt spår. 
 

Vad har du för utbildning? 
- Skolassistent och fritidsledare. 
 
Vilken sorts av människor arbetar du 
med? 
- Alla sorts människor. 
 
Vad fick dig att få intresse av just 
detta yrke? 
- Jag tycker om att jobba med människor och jag tycker att det 
är roligt att se hur jag kan ändra ungdomars liv. 
 
Vad är det bästa med ditt yrke? 
- Att se ungdomar utvecklas och se hur de senare i livet kommer 
fram och tackar en för det man har gjort. 
 
Vad tycker du är den största svårigheten inom ditt yrke? 
- Det finns inga konkreta svårigheter eftersom att jag får hjälp av 
mina kollegor och chef.  
 
Vad är ditt bästa minne som ungdomshandledare? 
- Jag har många minnen men de stunderna jag tycker om mest 
är när ungdomarna man har haft tidigare i livet kommer ihåg 
än. 
 
Vad tycker du om att barnkonventionen har blivit lag? 
- Jag tycker det är jätte bra eftersom jag var delaktig om att 
kämpa för att få den till lag. 

Vad är ditt bästa minne som 
ungdomshandledare?  
- När man får vara nära med 
ungdomarna och få lära 
känna varandra på ett annat 
sätt. 
 
Vad tycker du om att barn-
konventionen har blivit lag? 
- Jag tycker bara det är en bra grej och väldigt viktigt. 
 
Vad är ditt favorit lag från barnkonventionen?  
- Den tredje lagen om att vuxna ska bemöta barn lika oavsett 
vart de kommer ifrån, religion osv med respekt. 
 
Hur tror du barnkonventionen kan påverka både barn och vuxna  
i samhället? 
- På ett positivt sätt, det är väldigt viktigt att man ska veta vart 
man ska förhålla sig till. Nu när det är en lag kommer det vara 
seriöst och ingen kommer komma undan med det. 

Adriana Stojanovska och Naida Colic 

  

Vad är din favorit lag från barnkonventionen?  
- Jag tycker extra mycket om lagen som handlar om att barnen 
ska ha en meningsfull fritid. 
 
Hur tror du barnkonventionen kan påverka både barn och vuxna i 
samhället? 
- Det kommer att påverka de mycket eftersom att det inte längre 
bara är ord utan det är lag så det kommer att tas mer seriöst av 
människorna i samhället. 

Adriana Stojanovska och Naida Colic 

Emir och Idriss  
på planen
Vi har varit i Tuvevallen och intervjuat Emir och Idriss  
som båda arbetar som Ungdomshandledare. 

SNABBA FAKTA:
Namn: Emir suhonic 

Ålder: 39 år 

Yrke: Ungdomshandledare

SNABBA FAKTA:
Namn: Idriss Ahmad 

Ålder: 50 år 

Yrke: Ungdomshandledare

Idriss Ahmad. 

Foto: Ann-Christin Kallenberg
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Deras arbete under sommaren har grundat sig i att 
påbörja nya projekt/jobb för ungdomar, då många 
ungdomar mist deras jobb pga corona. Detta är för 
att de tidigare fått möjligheten att jobba på ålder-
domshem, som de pga omständigheterna inte fick 
längre jobbar kvar. Därför har Afra och Ima med 
Göteborgs stad påbörjat ett projekt där de ska lära 
ungdomar om hållbar utveckling samt se från en 
ungdoms perspektiv på de olika hållbarhetsfrågorna i 
Göteborg.  
 
Ima har precis avslutat sin utbildning om hållbar 
utveckling medans Afra är utbildad miljövetare och 
affärsutvecklare. Att vara med i sådant projekt och 
jobba med hållbarhetsfrågor samt innovation, (dvs 
komma på lösningar till problem) med unga är något 
som dem intresserar sig utav då dem gillar att se 
olika målgruppers värderingar kring hållbarhet. “Det 
är jätteviktig att unga tar del av globala problem men 
även viktig för samhället. Det är viktigt att alla lär sig 
att hantera svåra frågor” yttrar sig Afra Norzadeh sig 
om i intervjun.  

Både arbetare och handledare har under sommaren 
utvecklat deras kunskap om hållbar utveckling. 
Enligt Ima och Afra är den främsta kunskapen de 
tagit lärdom ifrån är hur ungdomar ser på de olika 
problemen samt lösningarna från deras perspektiv. 
De har lärt sig hur den unga generationen, dvs den 
framtida generationen ser på sina behov i framtiden. 
De ser även tydliga skillnader mellan hur unga vuxna

 

ser på Göteborg till skillnad från den nuvarande 
äldre generationen. Ungdomarna har tagit fram olika 
idéer samt prototyper kring hur dem vill ändra på 
samhällsfrågor såsom boende situationer, konsum-
tion, mat, transport m.m. “Deras idéer och tankar 
kommer att tas upp i en ledamot som skall hållas i 
höst, så deras idéer kan vidarebefordras.” 

Det är många som inte tar ansvar över den påverkan 
som individen kan påverka i samhället. Ima menar 
på att individen kan ändra samhället genom att 
uttrycka sina åsikter. Med tanke på att det finns 
segregering så tas inte mångas åsikter tillvara på och 
därav är detta projekt bra då man ökar delaktigheten 
hos unga i Göteborg som dessutom är från olika 
orter. Individens roll kan påverka Göteborg men det 
främsta ansvaret borde ligga på aktörer såsom 
Göteborgs stad. Demokrati bygger främst på 
delaktighet och kunnighet inom området.  
 
Ima och Afras jobb bygger mycket på att lära 
ungdomar om viktiga samhällsfrågor. Deras jobb 
skiljer sig från andras då de ska försöka få ung-
domarna att aktivera sina hjärnor, genom att få dom 
att utveckla sina tankar samt debattera. Arbetsplatsen 
blir en viktig start för ungdomar att utveckla deras 
samhällsengagemang. “Att jobba med dessa viktiga 
hållbarhetsfrågor är något som det kommer ta del 
utav när de bestämmer sin framtid”. Detta sommar-
jobb har varit till stor lärdom då de unga lär sig finna 
lösningar till problem.  

Natalie Ancevska, Adishka Tari  

Afra och Ima  
inspirerar till hållbarhet

Foto: Helin Temel
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KENNETH JOHANSSON 
SAMVERKAR FÖR 
TRYGGHET
Vi besökte trygghetssamordnaren, Kenneth Johansson 
på Brunnsboskolan och intervjuade honom. 

Vad har du för arbetsuppgifter? 
Jag jobbar med att öka tryggheten i stadsdelen genom ett 
brottsförebyggande arbete i stadsdelen Norra Hisingen, både för 
de som är lite äldre och för de som är yngre.  

Vad är ditt mål med ditt yrke? 
Ett mål är ju givetvis att få lön 
den 27e varje månad, det är 
därför jag jobbar egentligen 
då man inte kan överleva 
annars. Förutom det så är det 
att försöka ordna någon slags 
skillnad så att människor har 
det bra och känner sig trygga. 

Fokuset är riktat mot de som upplever sig mest otrygga.  

Hur ser en vanlig dag för en trygghetssamordnare? 
En vanlig dag är när jag träffar polisen Håkan och pratar om hur 
dagen eller veckan har sett ut och så gör vi en lägesbild. Ibland 
är det ingenting och ibland stenkastning på Selma Lagerlöfs torg 
samt bilbränder. Då går vi till nästa steg och frågar oss själva vad 

det här kan bero på och ifall vi tror oss ha ett svar på vad det kan 
bero på så går vi över till nästa ruta och tänker vad vi kan göra åt 
det.  

Vad fick dig att bli trygghetssamordnare? 
Jag har jobbat som chef över fritidsgårdar i Norra Hisingen i 
över 20 år men när jag tyckte att arbetsuppgifterna fick mig att 
må dåligt så bestämde jag och min chef att jag skulle arbeta med 
att vara trygghetssamordnare.     

Adriana Stojanovska, Nadia Colic  

Jag är född i Sarajevo i Bosnien&Hercegovina, en stad med 
mycket kultur, god mat och bra musik. Jag växte upp i forna 
Jugoslavien som landet hette på den tiden och hade den bästa 
barndomen.  
 
Jag flyttade till Sverige när Balkankriget började. Jag var 12 år 
gammal och kom till Sverige på grund av kriget i Bosnien. Ingen 
i min familj dog. Men några av min grannar dog. Jag såg med 
mina egna ögon två eller tre personer som dog fast lång ifrån 
vart jag stod.  
 
När jag kom till Sverige bodde jag i Småland. Jag har bott i flera 
städer i Sverige. Idag är jag 35 år gammal och bor i Göteborg 
och jobbar med Ungdomar som ungdomshandledare. 

Ahmed Ali, Elias Zemmale  

“NÅGRA AV MINA 
GRANNAR DOG”
Daniel Petrovic är ungdomshandledare och har 
jobbat i Norra Hisingens fritidsgårdar under 
hela sommaren.

SNABBA FAKTA:
Namn: Kennet Johansson

Ålder: 61 år 

Yrke: Trygghetssamordnare

Adriana, Najda, Kenneth Johansson, Nikolina Petrovic. 

Ahmed, Daniel Petrovic, Elias
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Det som är bra med sociala medier är att man kan 
komma i kontakt snabbare och det dåliga med sociala 
medier är att det kan finnas dåliga personer och de kan 
hota dig.  

Khalid Salih-hassan Sociala medier kan vara både bra och dåligt. Det som är 
bra är att man kan få information,  skaffa nya vänner och 
prata med vänner. Det dåliga är att man kan bli lurad på 
pengar, folk kan låtsas vara någon de inte är genom att 
göra falska bilder och konton, därför måste man vara 
försiktig.  

Admir  

Jag använder Snapchat och Instagram. Jag använder 
Instagram för att få information och Snapchat till att 
prata med vänner. Man måste vara försiktig för att man 
kan bli utsatt för mobbning. Själv har jag aldrig blivit 
utsatt för mobbning. Det som är bra med alla sociala 
medier är att man kan få information, prata med vänner 
och kolla på youtubers.  

Elias Zemmale  

På sociala medier kan man chatta eller lägga upp inlägg. 
Det finns både fördelar och nackdelar med det. Fördelar-
na kan vara att man kan nå vänner snabbare och lägga 
upp fina bilder och nackdelarna kan vara att man blir 
mobbad eller lurad på pengar. Några exempel på sociala 
medier är Snapchat, Instagram och Twitter. Ålders-
gränsen på sociala medier är oftast 13 år.  

Filip 

Det jag tycker är positivt med sociala medier är att man 
kan hitta nyheter som kan användas mycket i livet t.ex. 
när journalisterna skriver vad som händer just nu och 
vad som kan hända i framtiden. Man kan gå in på sociala 
medier när man inte har något att göra, man kan även 
skaffa nya vänner som kan göra en glad och kan bli en 
vän utanför sociala medier.  
 
Det jag tycker är negativt är att barn och vuxna blir 
mobbade och vissa utger sig till att vara någon annan, 
vilket är farligt därför måste man vara försiktig.  

Kurda 

Jag tycker att sociala medier är bra och dåligt för att det 
kan vara någon som lurar dig på t.ex. pengar eller falska 
grejer.  Det kan också vara bra saker som t.ex. någon som 
skriver något fint till dig eller läsa nyheter.  

Tensae Negatu 

Sociala medier kan påverka folk med att använda 
telefonen för mycket. Det dåliga är att folk kan lura dig 
på pengar eller låtsas vara någon de inte är. Det som är 
bra är att man kan skriva med vänner eller ringa dom 
ifall de inte har pengar på mobilen.  

Milan 
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www.madeinbacka.com

Tisdag 14 juni var det TikTok maraton i Backas fritidsgård där alla barn fick vara 
med och utföra aktiviteten. Det var även barn från Lundbys fritidsgård som var 
med på Tiktok Maratonet. Vinnaren fick två Biobiljetter som pris.

HUVUDANSVARIG  
IBRAHIM NAMRO
 Ibrahim Namro är kulturvetare och artist. Han jobbar som 
ungdomshandledare på Backa fritidsgård och är musikansvarig.  
Hur kom du på den här idén Ibrahim? 
– Jag vet att TikTok är mycket populärt bland barn och ung-
domar därför planerade tävlingen.

Idag har jag varit med i en tävling som pågår med tik tok. Man 
har fem  utmaningar och man ska vara kreativ som möjligt.  

Tävlingsregler: 
1. Gör en kreativ 60 sekunder lång video med olika filter var så 
kreativ så möjligt.  
2. Välj en populär tik tok dans och filma din egen version. 
3. Skapa en tik tok med en till person med i videon 
4. välj ett sound och gör din egna dans.  
5. välj en #tiktokchallenge och filma din egna version.  
 
Jag tyckte att det var kul att det fanns tiktok låtar man skulle 
dansa till, jag har frågat folk ovh dom tycker det har varit roligt.
Jag har även tagit bilder.

JEFF FRÅN LUNDBY  
Vad tycker du om dagens  maraton?  
– Det var roligt och sspännande, jag lärde  
mig även andra funktioner på appen TikTok.  
Jag vann dessutom tävlingen och vann 2 biobiljetter.

Ahmed Ali 
Elias Zemmale
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