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Under sommAren och hösten har flera tusen människor, däribland ensamkommande barn 
lämnat hemmet, det älskade födelselandet och tagit sig till Europa till fots, med båt och bus-
sar från land till land för att komma fram till det älskade gröna, kalla andra hemmet, Sverige. 
De långvariga krigen 
i Afghanistan, Irak 
och Syrien har inte 
lämnat något hopp 
kvar och har tvingat 
folk att fly för att 
finna tryggheten i ett 
annat land. Vem kan 
glömma den lille syriska pojken Alans oskuldfulla ansikte på stranden i Bodrum? Hoppet 
om trygghet kostade hans liv. Vem kan glömma hans far som fick sitt hjärta krossat när han 
förlorade sin fru och sina små pojkar:

Jag sträckte fram mina insisterande händer,
medan dödens vassa vågor slet ifrån mig mina barn,
barn som jag kämpade för med hela min kraft,
för att skydda i mina armars trygghet
Du ville varken läsa min lidande kamp, mitt lidande rop
eller mina lidande armar som domnade av vågornas vassa slag

Äntligen har många unga människor landat här, i tryggheten och kan starta ett nytt liv, 
vilket är inte lätt. Det är mycket som är okänt och ska läras för att de ska kunna känna sig 
som en del av samhället. Nytt språk, ny kultur, nytt samhällssystem, nya sociala koder, an-
norlunda klimat, m m.

De flesta har flyttat hit ensamma och bär en sorg som heter längtan. Längtan efter allt som 
lämnades kvar i hemlandet, allt som de växte upp med och känt sig som en del av. Men vi får 
hjälpa dem att lindra saknaden och tillsammans bygga broar som binder oss samman så att de 
kan känna mer glädje och mindre längtan. 

Vi på Kultan och Made In Backas olika grupper (sagopedagoger, journalister, Made in 
Backa och Ung Helg-arbetare, Backa Boys…) öppnar famnen för våra nya barn och ungdo-
mar. En famn som vill möta alla med kärlek och respekt, en famn som ska jämna den ojämna 
vägen (integrationsprocessen). För att våra nya ungdomar ska växa med samhället, få möjlig-
het att med egna ord berätta sin historia (det som tynger hjärtat), bli förstådda och även få 
förståelse för andras olikheter. 

Många av våra ordinarie ungdomar, som förutom svenska pratar andra språk, har varit ute 
i skolorna och på vår fritidsgård och gjort intervjuer med nyanlända barn. De har ockå haft 
olika aktiviteter med dem vilket har bidragit till gemenskap, glädje och peronlig utveckling

Jag vill tacka Västra Götalandsregionen, Lundbys områdetschef  Tobias Gröndal, Norra 
Hisingens enhetschef Semere Bairu, författaren Aref Farman, föreläsaren Sufi Safavi, Förfat-
tarcentrum Väst och alla barn och ungdomar som på olika sätt bidragit till detta nummer av 
Made in Backa. Till sist vill jag önska alla en riktigt, riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare
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Vem var det som visade det gröna ljuset och avvisade oss från vårt hem,
det hem som doftade barndomens mjuka steg,
det hem som doftade jasmin, 
det hem som doftade min mors vänliga och smekande händer, 
det hem som doftade min fars utmattade ankomst med äpplen i handen?

Vi öppnar 
famnen!
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Vi fick träffa författaren, den under-
bara Aref Farman och göra intervju 
med honom på Backa kulturhus.
Aref föreläste och pratade inför mån-
ga ungdomar om livet i Iran, livet han 
passerade i olika länder innan han 
kom fram till Sverige, om livet här 
och även om sina böcker som ofta är 
baserade på livserfarenheter och det 
han har upplevt. 

Har du alltid velat vara författare?
– Ja! Det finns två typer av författare, de som 
bär på känslor och upplevelser som de vill få 
ut och bearbeta och jag är en av dem, andra 
typen av författare är de som utbildar sig till 
författare. Det är en gåva att kunna skriva. 
Det finns de som kan skriva en roman men 
de har inte upplevt det. Jag vill skriva om vad 
jag har upplevt. Till exempel de svåra situa-
tioner jag har upplevt i Afghanistan.

Hur var ditt liv innan du blev författare? 
– Jag var okänd, jag blev inte bjuden på 
många ställen.

Är det stor skillnad på hur du bodde i Afghanistan och 
hur du bor i Sverige?

– Största kulturkocken är demokratin, på 
den tiden när jag bodde där fick man inte 
uttrycka sina tankar.

Hur hanterar du negativt tänkande?
– Jag försöker alltid att se den positiva sidan.

Har du upplevt svårigheter?
– Ja, att leva som immigrant i ett land är 
svårt. Jag pendlar mellan Sverige och Afgha-
nistan. När jag är i Afghanistan känner jag 
mig inte som en afghan, i Sverige saknar jag 
frukten från Afghanistan.

 Vad tycker du man kan göra för att motivera barn att 
följa sina drömmar?

– Man ska acceptera vem man är och det är 
viktigt att man är realistisk.

Vad är det viktigaste för dig i 
livet?

– Att uppfostra mina 
barn och göra klart 
utbildningen i sociologi. 
Jag vill jobba som socio-
log i Afghanistan. 

Finns det något du vill säga till människor med samma 
bakgrund som du?

– Tro inte att det är ett lätt liv som immi-
grant.

Vad gillar du att göra i din fritid?
– Jag gillar att promenera, resa och simma.

Några sista ord?
– Varje person representerar sig själv, inte 
landet. Stoltheten kommer inte från någon 
nation eller familj.

Prevor Gloria Naluwooza
Medina Bilajbegovic

Ung helg
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Vi har intervjuat
…Aref Farman, författare som pendlar mellan Afghanistan och Sverige

”Jag vill skriva om 
vad jag har upplevt”

Några av Arefs böcker.
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Invånarna är inte som de brukande vara och 
landet är förstört.

Kom du hit ensam eller med din familj?
– Jag kom hit ensam, min familj är kvar i ett 
annat land. Den enda familjen jag har med 
mig är min gitarr.

Har du kontakt med din familj?
– Ja, jag har jättebra kontakt med dem.

Hur länge har du spelat gitarr?
– Jag har spelat gitarr i nio år.

Vad fick dig att börja med gitarr?
– Först så ville jag faktiskt spela elgitarr, men 
det fanns ingen som kunde hjälpa mig eller 
kurser jag kunde gå i. Så jag började istället 
med vanlig gitarr där det fanns kurser och 
där jag hade vänner som hade erfarenhet.

Vad har du för planer när det gäller din musikkarriär?
– Jag vill fortsätta med det jag gör och jag vill 
göra stora framsteg. Jag vill förbättra mig och 
lära mig mer flamenco.

Hur känner du dig när du spelar?
– När jag få en gitarr i mina händer  och 
börjar spela så kan jag inte sluta, jag känner 
mig så fri och trygg när jag spelar.

Vad är din största dröm?
– Min största dröm är att bli en berömd och 
duktig musiker.

Vi intervjuade även två ungdomar på skolan, 
Marina och Aldijana.

Tror du att han spelar för något speciellt?
– Jag tror han spelar för han känner något i 

musiken och gitarren, den är som hans bästa 
vän som alltid finns där.

Hur tycker du han spelar?
– Han spelar fantastiskt bra. Man lever sig 
verkligen in i musiken och jag kommer till en 
helt annan värld. 

Hur känner du dig när du ser honom sitta där och spela.
– Jag känner empati och får medkänsla. Jag 
hörde att han precis kommit till Sverige och 
inte har någon familj här, säger Aldijana 
Mahmutovic
– Jag tror att han spelar för att tjäna pengar 
och för att han älskar det. Jag tycker han spe-
lar underbart. Det når ända in i hjärtat, man 
märker att det finns en story bakom musiken. 
Jag känner mig glad men jag får ändå en 
klump i halsen med tanke på vad han gått i 
genom de senaste åren, säger Marina Barisic.

Erna Gazic Talundzic & Danait Afework
Skälltorpsskolan

”Den enda
familj jag
har med mig
är min gitarr”
Mahmud Alzayed är 24 år. Han 
kommer ifrån Syrien och kom till 
Sverige för ett år sedan. Han valde 
att komma till Sverige för dels 
kriget i Syrien och även musik-
karriären. Han tycker att här har 
han större chans att bli bättre och 
berömd.

Vi träffade Mahmud i Skälltorpsskolans en-
tréhall, där han spelade gitarr för eleverna. 
De som lyssnade var nyfikna och överras-
kade över att han var så duktig på att spela. 
Alla levde sig verkligen in i musiken.

Mahmud blev omringad av massor av 
elever, vissa filmade honom, andra satte sig 
bara och njöt.

Det märktes att han spelar från hjärtat 
och att han lever för musiken. Själv blev 
han glad över att ungdomarna på Skäll-
torpsskolan gillade honom och hans musik.

Det var flera elever som kan arabiska 
som gick fram till Mahmud och presen-
terade sig för honom, för att lära känna 
honom och för att få honom att känna sig 
välkommen. När den duktige gitarristen 
tog en paus så intervjuade vi honom.

Vad är skillnaden mellan dåvarande Syrien och 
nuvarande Syrien?

– Innan kriget så var Syrien ett relativt 
bra land att bo i. Jag var trygg och det 
mesta var bra. Men efter kriget så har allt 
förändrats, inget är som det var förut. 
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Sufi Safavi jobbar som handledare 
för ensamkommande barn på 
Lillhagens boende. Han vill jobba 
med flyktingar för att han själv var 
flykting när han var ung.

vet hur det 
känns att 
tvingas fly

Sufi

Sufi är född i Iran och har bott i Sverige i 26 
år nu och lever sitt liv i Göteborg i Västra 
Frölunda. När han var 18 år var han tvungen 
att göra militärtjänst i Iran och kriga mot 
Irak men det ville han inte så han flydde. Det 
tog nio månader för Sufi att komma fram till 
Sverige.

2003 började han jobba med flyktingbarn. 
Han tycker att ibland har det varit jobbigt i 
olika situationer med barnen som kommit till 
Sverige men samtidigt känner han sig mycket 

sjukvård de behöver 
så att de blir friska.
Så fort barnen kom-
mer till boendet så 
har handledarna 
ett samtal med dem 
för att få reda på till 
exempel om de är al-
lergiska mot något, 
har någon sjukdom 
eller har besvär med 
något. 
Varför kommer så 
många flyktingar hit? 
 –Det är så att 
Sverige har ett avtal 
med FN om att vi 
måste ta emot ett 
antal flyktingar varje 

år (kvotflyktingar), samtidigt finns de 
andra som tar sig hit själva. När flykting-
arna anländer till Sverige så anmäler de 
sig hos Migrationsverket. När barnen 
kommer fram så har de oftast ingenting 
kvar, inga pengar eller någonting, då tar 
oftast socialtjänsten över och barnen 
först blir placerat på ett boende och 
sedan om de inte känner sig trygga med 
deras familj så får de även hjälp med det.

-
Sufi och hans cirka 24 kollegor som han 
samarbetar med jobbar med 60-70 flyk-
tingar. De hjälper barnen med skolan, ger 
dem mat och ordnar olika aktiviteter

Sufi jobbar 10 timmar om dagen. Han 
har ett rullande schema så han jobbar  till 
exempel måndag, tisdag och så är han ledig 
på onsdag och så vidare, så det varierar.

De barn som kommer till Göteborg, 
får familjer i Göteborg, alltså de får inte 
familjer i Stockholm. 

Mohammed Hafza
Skälltorpsskolan

SuFI SAFAVI är inte bara ung-
domshandledare för flykting-
barn utan också musiker. Han 
är utbildad till ljudingenjör 
och är projektledare inom 
kultur och media. Sufi spelar 
också gitarr med sina två 
systrar Safoura och Melody 
som är 32 och 40 år. De spelar 
bland annat reggae, musik 
som Bob Marley spelade. 
Som liten spelade Sufi basket 
och han gillar att åka slalom. 
Han är inte gift och har inga 
barn. Sufi joggar och går på 
gym för att hålla sig frisk och 
pigg.

glad eftersom han hjälper dem men även för att han 
utvecklas själv som människa. 
Hur går det till när flyktingar kommer till Sverige?
– Det är så när flyktingarna kommer till Sverige så 
finns det olika boenden. Transit till exempel är ett 
ställe där barnen bor tillfälligt innan de får flytta 
till andra boenden för en längre period. Det kan 
vara till lägenheter där man får ha sitt rum, eller 
så får de bo med svenska familjer. De kan också  få 
bo med sin familj om man lyckas att hitta och åter-
förena dem. Om barnen är skadade så får de den 

Hibo flyttade till Sverige för några månader 
sedan. Hon gillar Sverige och har det bra 
i skolan. Hibo har vänner och brukar leka 
med en tjejkompis. I skolan gillar hon att 
jobba med matte, svenska och bild.  Hon 
älskar fisk. Hemma äter hon olika saker.

sUmAyA tycker att hon har det bra i skolan. 
Hon trivs bra i Sverige och har flera vänner. 
Sumaya leker med sina tjejkompisar. Hon 
tycker om SO, NO, bild, matte och svenska. 
Hon tycker om tacos och fisk.

sAido gillar både skolan och Sverige. Hon 
har vänner men känner inte många här. Men 
hon leker med en tjejkompis. Hon lär sig 
skriva sitt namn och måla. I skolan äter hon 
bröd och pasta. Hemma äter hon bröd med 
smör, spagetti med köttfärssås.

Mohammed Hussein
Mohamed Abdi Salah

Brunnsboskolan

Vi hAr träffAt 3 tjejer från SomALiA
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Vad arbetar du med och vad är dina 
arbetsuppgifter?
– Jag är chef över cheferna inom 
Kultur och Fritid. Jag håller koll 
så att fritidsgårdarna, biblioteken 
och fältgruppen gör sina uppgif-
ter. 
Idag har jag funderat över en 
massa konstiga saker som händer 
i mitt jobb, alltså personalfrågor 
och så. Sedan förberedde jag mig 
för att jag skulle träffa dig. Om 
en stund ska jag träffa min chef, 
för alla chefer har också en chef. 

I eftermiddag ska jag jobba med 
budgeten för nästa år, 2016.
Tycker du om ditt jobb?
– Ja, det som egentligen är mitt 
jobb, tycker jag jättemycket om.  
Men ibland så undrar man över 
vilka frågor som dyker upp i 
jobbet som man måste ta i vilket 

fall. Det är både spännande och 
utmanande samt så händer det 
saker hela tiden.
Vad har du för planer med ensamkom-
mande barn i området?
– Jag  var med och jobbade när 
vågen från Bosnien kom på 90-ta-
let. Tidigare har jag jobbat med en 
massa projekt där flyktingar har 
kommit till Sverige. Det första en 
av enhetscheferna gjorde tidigt var 
att dra igång någonting i Kärra. 
Under året har vi jobbat med 
någonting som kallas ”closing the 
gap”. Vilket inte bara har med en-
samkommande att göra men när 
de kommer blir det ett ännu större 
”gap”. Chefen för biblioteken har 
dragit igång en verksamhet där 
barnen får läsa. Vi har satt ihop en 
grupp där jag och områdeschefen 
för skolan samt andra chefer och 
rektorer planerar vad vi ska göra 
kommande år. Vi har deltagit i 
ett möte angående resurser för 
de flyktingar som ska flytta till 
Jakobsgatan och kollat vad vi kan 
göra där. Fältguppen har startat 
ett fotbollslag. Den här frågan 
finns hela tiden men vi kan inte 
ta alla resurser. Jag tycker att vi är 
aktiva i den här frågan. 
Vad tycker du om invandringen ?
– Om jag skulle tycka någonting 
som privatperson så kan jag inte 
tycka det i jobbet. Min plikt är att 
göra så gott jag kan för att det ska 
bli så bra som möjligt för den här 

gruppen. Jag är fundersam över 
integrationspolitiken och många 
andra undrar över hur det ska gå. 
Men det är bara att knyta näven 
i fickan och göra det bästa. Jag är 
absolut inte den som säger stäng 
gränserna. Men vi måste enas 
om någonting och Sverige och 
Tyskland kan inte ta emot alla 
flyktingar. Så länge de kommer hit 
får vi göra så gott vi kan. 
Hur tycker du vi andra ska göra för att 
flyktingarna ska integreras så bra som 
möjligt?
– Det viktigaste är att fokusera 
på utbildning, precis som för våra 
svenska ungdomar. Man måste ha 
betyg för att gå vidare, annars blir 
det tufft. Samhället måste bli mer 
öppet för alla grupper. Grupperna 
måste blanda sig så att t ex alla 
syrianer inte bor på samma ställe. 
Vad kan du göra för att flyktingarna ska 
ha det så bra som möjligt?
– Jag ska se till så att de resurserna 
som finns används. Det är viktigt 
att vi integrerar flyktingarna i 
den ordinarie verksamheten. Vi 
måste vara välkomnande men 
ändå inte knyta dem så nära oss 
eftersom att de är transit och kan 
bli förflyttade. Man måste hålla 
sig på en balanserad nivå. Vi måste 
jobba för att det ska bli så bra som 
möjligt för alla. 

Ajla Radoncic
Ung Helg
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namn: Kenneth Johansson
yrke: Områdeschef inom kultur & fritid
Ålder: 56
intressen: Jag har precis köpt en husbil. 
Ett annat intresse jag har är att spela 
gitarr och så är jag ägare av en Ford Mus-
tang, en gammal amerikansk bil. 
Fritid: På min fritid vilar jag mycket. Jag 
tycker om att läsa och kolla på sport TV. 
Jag umgås även med min familj.

Ajla har intervjuat
…Kenneth Johansson, områdeschef inom Kultur och fritid

”Vi måste jobba för att det ska bli så bra som möjligt för alla”

delwAn JAssem lämnade Irak 
på grund av kriget som pågår 
där. Han gillar Sverige och trivs 
bra här. Han berättar att han 
inte skulle kommit hit om det 
inte var krig i Irak. Han kom 
till Sverige eftersom att han 
rymde från döden. Han vill bli 
byggare för att han jobbade som 
byggare i Irak. Just nu gillar 
Delwan Sverige mer än Irak.

Hans favoritfotbollspelare 
är Christiano Ronaldo. Han 
gillar kurdiska filmer mer än 
engelska och svenska filmer. 

Delwans favoritmaträtt är 
dolma, hans favoritfärg är vit 
och favoritdjur är hundar. 

Ajob Rada, Ebru Yagci

…Delwan, 16 år,
från Mosul i Irak

Delwan vill inte vara med på bild – 
istället bjuder han oss på det här fina  
fotot som han själv tagit.

Vi hAr träffAt...
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Miriam Friedlander är gruppchef på 
Jacobs boende i Backa Röd och har 
ett tuff schema. Hon är arbetsledare 
och har ansvar för personal, budget 
och arbetsmiljön. Hon har fullt upp, 
därför valde jag att göra en intervju 
med henne per mejl.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Att jag har möjlighet att påverka direkt 
i verksamheten! Då menar jag att det som 
är mitt uppdrag som chef som jag har från 
Göteborgs Stad, att driva ett boende för en-
samkommande flykting- 
barn/ungdomar och att 
se till att detta blir gjort 
med rätt insatser och att 
vi gör vårt bästa i den 
verklighet vi lever i.

Vilka svårigheter möter du? 
– De svårigheter som 
finns idag och som jag/vi 
möts av är att, det redan 
i dag finns människor 
som lever i ett utanför-
skap som medborgare 
i ett välfärdssamhälle. 
Det finns mycket fördomar! Som att män-
niskor skall stanna hemma och reda ut sina 
problem till att här i Sverige finns det hur 
mycket resurser som helst. Vi kan diskutera 
detta i många led, ha synpunkter och alla kan 
ha rätt! 

Vad kan utvecklas? 
– Det är svårt att svara på eftersom vår 
verksamhet är relativt ny och vi har mycket 
att lära oss. Det som alltid kan utvecklas är 
att vi alltid kan lära oss nytt, lära om och lära 
av gammalt. Vi behöver samverka med alla, 
samt med alla som har erfarenheter så att vi 
inte behöver ”uppfinna” hjulet på nytt. 

Hur är det att jobba med ensamkommande ungdomar? 
– Det är väldigt spännande och lärorikt! Det 
som jag är mycket imponerad av är att alla jag 
möter är så artiga, väldigt ambitiösa och vill 
väldigt mycket väldigt fort. Tyvärr ser verk-
ligheten ut på ett annat sätt, allt går inte så 
fort eftersom det är väldigt många människor 
som behöver hjälp. Det som är viktigt är att 
vi försöker jobba med att hålla ungdomarnas 
ambitioner vid liv. 

 Hur kommer det sig att du valde det här arbetet? 
– Jag vill vara med och påverka i en verklig-
het som jag lever i. Jag vill lära mig något 
nytt eftersom jag har arbetat mycket med 
ungdomar med olika former av funktions-
nedsättningar, ungdomar som är kriminella 
och som har missbruksproblem, så kände jag 
att detta var intressant.

Har arbetet inspirerat dig? 
– Ja, det har det! Det inspirerar mig till att 
samhällsdebatten måste hållas levande och 
vi kan inte vara rädda för att uttrycka våra 
åsikter, synpunkter och rädslor. Om samhäl-
let och människor tystas så är det farligt! Vi 
måste kunna leva tillsammans med olika 
åsikter, olika kulturer olika förutsättningar 
sida vid sida. Vi kan inte bara tycka att 
”lyckade” människor är bra människor eller 
att rikedom (i pengar) är den enda lyckan! 

Vad har du för mål med ditt jobb? 
– Jag har aldrig något mål med mina arbeten! 
Att arbeta för mig är inte att uppnå ett mål, 
att arbeta är en del av livet. Jag vill att mitt 
arbete betraktas som viktigt, att jag ges de 
förutsättningar som krävs för att jag och 
mina kollegor kan ge ungdomarna en bra 
start i Sverige. 

Vad är mindre bra på din arbetsplats? 
– Inget just nu!

Vad gör ni för att ensamkommande ska känna sig trygga? 
– Vi finns tillhands och stöttar dem i alla 
väder! 

Hur gör ni för att få dem att följa era regler? 
– Vi samtalar med dem utifrån deras olika 
förutsättningar genom bilder, tolk etc. 

Vilka svårigheter möts de ensamkommande av?
–  Förlust av familj, språksvårigheter, svårt 
att sova, svårt att koncentrera sig m m. 

Blir ungdomarna lätt mobbade? Och i så fall vad gör ni 
för att stoppa det? 

– Det kan jag inte svara på. Mobbing är ett 
vitt begrepp! Vi kan känna oss mobbade fast 
vi i själva verket kanske är diskriminerade 
eller att vi bara har olika uppfattningar om 
saker. Ungdomarna kan känna sig ”illa” 
behandlade bara för att de inte gillar de 
regler som vi satt upp för att få vardagen att 
fungera. Det finns de som kommer ifrån 
olika bakgrunder och som bär med sig 
konflikter/motsättningar från sin hemländer 
mot varandra. 

Vad är det värsta som kan hända, (tycker du)? 
– Att krigen och motsättningarna aldrig 
slutar! 

Vad har ni för aktiviteter? 
– Det är väldigt individuellt. Vi kan bara 
vägleda ungdomarna i vad som finns, hjälpa 
dem att ”pröva” på men sedan måste de själva 
vilja. 

Får ungdomarna vara med och välja dessa aktiviteter? 
– Ja, genom våra Husmöten och deras kon-
taktpersoner. 

Hur gör ni för att få dem att anpassa sig? 
– Vårt arbete går mycket ut på att visa vägen 
och sedan måste individen också ta ett 
ansvar! 

Medina Bilajbegovic
Ung Helg

7

…Kenneth Johansson, områdeschef inom Kultur och fritid

Medina har intervjuat
…Miriam Friedlander, gruppchef på Jacobs boende för ensamkommmande
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”Alla jag möter
är artiga, väldigt
ambitiösa och vill
väldigt mycket
väldigt fort”
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Hav, jag är så trött så att jag inte orkar vara med dig
Våg, jag är så trött så att jag inte orkar krocka mer med dig
Jord, jag är så trött så att jag inte orkar tillbaka
Jag är så trött så att andningen är röd
Jag är så trött så att cellen är grå
Jag är lika trött som ett dött, torrt träd så att min existens är tom på ord
Jag är så trött så att mina fallna och torkade blad,
är fyllda av oro och många smärtsamma ord

Gud, jag är frisk, jag andas
Gud, jag går, jag tänker, jag väljer
Gud, i min ensamhet får du veta vad jag bär i mitt hjärta
Gud, du får ta en del av mitt smärta
Gud, nu när jag är här får du ta hand om min familj
Gud, visa mig inte min familjs sorg,
för att jag ska kunna fortsätta mitt liv här
Gud, minska mitt livs längd och öka min familjs liv

Hemland...
Förlåt mig jord för det jag gjorde!
Förlåt mig jord som jag flög ifrån dig!
Det var inte mitt fel
Det var falkar som förstörde mitt hem!
Jag vet och jag förstår..!
Men jag kan inte andas i det hemmet igen och saknar mig ut. 
Det är som om jag är tröttare än du.
Vad ska jag säga? 
Jag måste vara fången och tyst tills cellen tröttnar på mig.
Med hoppet att en dag landar jag
på hemlandets tak.
Men synd..!

Ali Hossein Ahmedi
Uddevalla

Hav

Gud

Ali Hossein Ahmadi
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Jag bär kärleken i mitt hjärta
Jag är tokig i henne men av två orsaker vill jag inte närma mig henne. 
Jag vill inte förstöra hennes liv, det goda och det normala livet hon har. 
Den första anledningen är att jag vill att hon ska må bra, vara lycklig 
och glad för när hon är glad är jag tusen gånger gladare. Jag vill göra 
allt för henne, offra mitt liv för att hon inte ska behöva bära sorgen i 
ansiktet.

Den andra anledningen är att jag tycker för mycket henne och 
om jag träffar henne har jag inte förmågan att skilja mig från henne. 
Kanske är det fel att säga så men jag svär vid gud att utan henne blir 
jag tokig. Jag kan inte tänka mig att vakna en morgon utan henne och 
fortsätta ett liv utan hennes närvaro. Just nu bär jag en sådan känsla. 
Jag orkar inte stanna i den här världen utan henne. Min hjärna håller 
på att spricka…

Mostafa Alizade Biskopsgården

Himlen
Jag tittar på himlen och hoppas på sol. Kanske får jag se min mor, 
hennes vänliga blick som ska värma min existens. Det skulle vara 
bra far om du var här. Min trötta mentalitet kunde kanske luta sig 
mot dig.

Vackrast
Vackrare än solen är himlen
Vackrare än månsken är månskensnätter
Och vackrare än allt detta är Gud.

Darya Aram Biskopsgården

Jag längtar
Jag längtar, längtar efter en mor som med tanke på alla problem och 
svårigheter som fanns fostrade mig. Men med vilket hopp? Var det 
med hoppet att hennes barn skulle växa och bli någon för sig själv? 
Men mor, jag kunde inte bli färdig med skolan och göra mycket annat 
på grund av olika problem.

Jag längtar efter de dagarna, de åren och de stunderna som jag var 
med min mor. Jag fanns vid min mors sida. Vi lyssnade tillsammans på 
den iranska sångerskan, Haideh. Nu när jag lyssnar på Haideh flyger 
mina tankar till min mor. Jag älskar dig mor, du var medicinen till mot 
alla mina smärtor. Du fanns alltid vid min sida. Ingen kan ersätta din 
plats. Du är alltid i mitt hjärta, min mor. Jag är som jorden under dina 
fötter.

Mohammad Hossein Hammarkullen

Tankar, dikter, teckningar

när JAg ritAr känner jag mig helt lugn. Jag känner mig 
trygg. Ingen kan fängsla mig, förtrycka mig, reta mig och jag 
känner att en ljus framtid väntar på mig.

Ali Reza lidingö

Skriker i ensamhet
Mor, jag saknar dig. Jag kommer ihåg att när jag vaknade var det du 
min mor som gjorde frukost till mig. Allt du har gjort för mig kommer 
jag ihåg nu. Det får mig att gråta. På morgonen och på kvällar kommer 
jag ihåg all sorg min familj bar. Det gör ont att du inte är hos mig, 
mor. Jag tänker på dig också far men inte lika mycket för du brukade 
slå mor.  Det var mamma som tänkte mest på mig. Det gör ont att 
inte kunna träffa henne mer. Jag tänker hela tiden på den här versen: 
Skriker i ensamhet men hon har gått och kommer inte tillbaka.

Anonym Biskopsgården
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min grUpp gick 
runt och tittade 
på olika böcker 
och medan vi 
satt på några pal-
lar kom en väl-
digt trevlig man 
som pratade med 
oss. När vi berät-
tade att några av 
killarna nyligen 
har kommit till 
Sverige sade han 
att de precis hade 
sjungit en låt om 
flykt och han frågade om vi ville lyssna på den. När vi nickade som ett 
ja-svar gick han och hämtade sin gitarr och börja sjunga.

Därefter fortsatte vi gå runt och när vi var färdiga och gick ut från 
Bokmässan så frågade jag fyra av ungdomarna vad de tyckte om den.

Nawroz och Mosa tyckte att det var okej. Hussein och Mahmoud 
tyckte det var bra.

Songul Yagci
Ung Helg

söndAgen den 27 september var vi på Bokmässan med ungdomar 
som nyligen har kommit till Sverige. De var från Lillekärr, Lillhags-
parken och Skara. Totalt var vi fem ledare och 40 ungdomar.

Solen sken vilket gjorde oss extra glada eftersom det var längesen vi 
hade skinande sol i Sverige.

Det var väldigt mycket folk i alla åldrar på Bokmässan och det 
fanns författare från olika länder, alla möjliga böcker och olika 
aktiviteter. 

Vi gick i två grupper, runt hela bokmässan och lyssnade på kortfat-
tade föreläsningar. Vissa författare pratade om sina böcker och var de 
får sin inspiration ifrån och vissa andra pratade om vad de har gjort 
och hur de har tagit sig dit de är idag.

När vi var där lärde vi känna ungdomarna lite mer och vi frågade 
dem vad de tyckte om Bokmässan.

Hassan tyckte att det var sådär. Mojtaba tyckte att det var roligt 
och spännande. Han sade att det var första gången som han var på en 
bokmässa. Josef och Armin tyckte båda att det var bra. De hade gärna 
kommit dit igen.

Sofia Espiga,  Medina
Ung Helg

40
nyanlända
hängde med till Bokmässan 
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HAdi är 15 år och kommer från 
Iran men ursprungligen är han 
ifrån Afghanistan.
Varför kom du hit, till Sverige?
Främst för att leva i fred. Senare 
vill jag även plugga .
Varför just Sverige?
I Sverige blir vi behandlade 
bättre och har större chans att 
stanna samt känna oss trygga.
Hur upplever du Sveriges kultur och 
finns det någon skillnad från din 
kultur?
Det är mycket bättre här. I Iran 
behandlades vi väldigt illa och vi 
bemöttes på ett helt annat sätt.
Pluggar du?

I Iran läste jag några år men se-
dan hoppade jag av och började 
plugga lite hemifrån. Jag var 
ett arbetarbarn och arbetade 
mycket.
Vad har du för framtidsplaner?
Jag började arbeta när jag var 
10 år gammal så jag har jobbat 
väldigt mycket i mitt liv och 
därför känns det som att det är 
mitt öde att jobba.
Vad har du för intressen?
Fotboll och thaiboxning!
Kände du någon som du kom till 
Sverige med?
Ja, en kompis bara.

…Hadi och Ali 
Onsdag den 21 oktober besökte jag Kultan och träffade på några ensam-
kommande flyktingbarn som var på besök. Jag gjorde en intervju med två 
av dem. Killarna var glada och trevliga. Homeira fick hjälpa till som tolk, 
hon delade även med sig av sina erfarenheter.

Ali är 14 år. Han kommer från 
Iran men bodde från början i 
Afghanistan.
Varför kom du hit, till Sverige?
För att jag vill kunna leva i 
trygghet och så småningom 
kunna utbilda mig.
Varför just Sverige?
Här kan man bli bättre behand-
lad och man behöver inte vänta 
så länge på ett asylbesked.
Hur upplever du Sveriges kultur och 
finns det någon skillnad från din 
kultur?
Vi blev mycket trakasserade i 
Iran för att vi är Afghaner och 
jag hoppas att vi inte blir det här.
Pluggar du?
Jag har pluggat i 8 år men jag 

blev väldigt diskriminerad i 
skolan. Det var mycket diskri-
minering mellan afghaner och 
iranier. Därför slutade jag att gå 
till skolan och började arbeta 
istället.
Vad har du för framtidsplaner?
Jag hade ingen framtid i Iran och 
det har bara gått dåligt. Därför 
hoppas jag på en bra framtid här.
Vad har du för intressen?
Fotboll!
Kände du någon som du kom till 
Sverige med?
Nej, ingen. Jag har byggt relatio-
ner här.

Ajla Radoncic
Ung Helg

jag lämnade hemlandet ty minska hjärtans sorg,
Visste ej längtan ökar i det främmande landet.
Gud, jag har varken plats i hemlandet
eller kan glädjas utanför det.
Gud vänd på oturen med mitt öde!

AjLA hAr träffAt...

Hadis 
dikt
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På Backas fritidsgård träffar vi tre 
nyanlända killar från Afghanistan 
som har gått igenom väldigt mycket. 
Men idag är de friska och mår bra. Vi 
gjorde en intervju med dem om deras 
flykt till Sverige.

Mostafa är 15 år. Han flyttade på grund av 
kriget i Afghanistan först till Iran och därifrån 
mot Sverige genom att passera många andra 
länder: Turkiet, Grekland, Ungern, Serbien, 
Tyskland, Danmark och sist Sverige. Mostafa 
tappade bort sin familj vid gränsen mellan 
Iran och Turkiet. När han gav sig i väg mot 
Turkiet var han också rädd för att bli arres-
terad och skickad tillbaka till Iran. När han 
var framme i Turkiet kom han i kontakt med 
sin vän Abbas som är 16 år och kommer från 
samma land.

Mostafa och Abbas var på en gummibåt i 
fem timmar för att båtens motor hade stannat. 
Många hade ramlat i vatten och var rädd mista 
sitt liv. När det blev mörkare så såg de något 
ljus och blev ännu mer rädda men som tur var 

det ett fartyg från Grekland plockade upp dem 
och hjälper dem att åka vidare.

När Mostafa och Abbas kom fram till 
Ungern träffade de Mohammed. Han är också 
15 år och reste som dem från Iran vidare till 
samma länder som de har passerat.

Alla tre berättar vilka jobbiga dagar de har 
varit med om och hur ofta hade de kände sig 
utmattade på grund av långa promenader, brist 
på mat och vatten.

Mohammed brukade ofta bli rädd när 
mörkret föll. Alla tre berättar att de gick i flera 
dagar mellan 10 och 20 timmar och att de hela 
tiden var rädda att bli skjutna. 

När de kom fram till Sverige hade de 
svullna fötter med sår och skorna var trasiga. 
De har rest i en månad och 15 dagar.

De säger att de är mycket glada över att 
äntligen vara här. Men det känns fortfarande 
som en förlust för dem för att de känner sig 
ensamma och tänker på att deras föräldrar är 
kvar i hemlandet. Alla tre säger:

 – Att vara på flykt i 1 månad och 15 dagar 
och till slut när man kommer fram så vet man 

att de man älskar mest inte är här... Den käns-
lan ska inget barn i världen behöva uppleva.

Det som oroar dem just nu är att de inte 
vet vilket öde som väntar på dem här i Sverige. 
Alla tre är ambitiösa och målmedvetna och vill 
studera vidare. Abbas drömmer om att utbilda 
sig till läkare.

Mostafa säger att de har blivit väldigt bra 
vänner. Han vill gärna plugga och bli tandlä-
kare.

Mohammed gillar träning som Thaibox-
ning och kickboxning. Han vill bli ingenjör.

 

Abbas, Mohammed och Mostafa tycker att vägen till Sverige var ganska läskig och de var väldigt rädda. Killarna fick gå, åka bil och båt genom många länder.

Naeem Saberi
Brunnsboskolan

Ebru Yagci
Kultan

”Vi är glada över att vara här 
men också oroliga för framtiden”
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DRiSS MoRABET är 56 år. Han 
har jobbat som skolvärd i 23 år 
och han älskar sitt jobb. Driss är 
även utbildad verkstadsmekani-
ker och barnskötare. På sin fritid 
träffar han vänner.

mArie moUlAison är 65 år. Hon 
har jobbat som rektor i 10 år och 
trivs bra. Marie har lärarexamen 
i engelska, tyska och historia för 
högstadiet. På sin fritid umgås 
hon mycket med vänner, tränar 
lite och läser. 

Vad tycker du om flyktingskrisen?

Flyktingskrisen tycker jag är 
fruktansvärd och hemsk.

Den ställer stora krav på oss i sam-
hället men också på alla medborga-
re så att vi ställer upp tillsammans 
och gör ett bra arbete.

Hur kan skolan hjälpa eller påverka de nyanlända barnen?

Genom det bästa möjliga, att 
hjälpa dem att anpassa sig i Sve-
rige och ge dem en bra grund för 
framtiden.

Skolan kan hjälpa dem att komma 
in i samhället och få en utbildning.

Hur känns det när du ser de ensamkommande barnen här i skolan?

Jag blir glad att de har klarat sig 
eftersom det är många som inte 
gjort det.

Vi lever i en komplicerad värld med 
mycket oroligheter och vi kan göra 
skillnad för de här människorna.

Har skolan tillräckligt med resurser till dem?

Skolan har fått mycket stöd och 
hjälp för att ta emot de nyanlända 
barnen.

Staten ger pengar till kommunerna 
och sedan ska skolan få pengar 
av kommunerna. Pengarna kan 
komma lite i efterskott.

Vad tycker du att vi barn kan hjälpa till med för att de ska känna sig trygga?

Genom att bli en god kamrat och 
försöka hjälpa de att anpassa sig i 
samhället snabbare.

Umgås med dem och visa dem 
olika saker i samhället. Man kan 
vara en slags fadder.

Hur tror du att deras framtid ser ut? Kommer de att anpassa sig här i Sverige?

Förhoppningsvis blir det så. En 
del behöver mer hjälp än andra. 
Många har med sig hemska upple-
velser eller minnen.

Det kan de absolut. Till att börja 
med kommer de att behöva mycket 
stöd.

Driss & Marie
svarar på flyktingfrågor

Vad händer med de nyanlända eleverna 
när de börjar i skolan?
– Alla blir placerade i en klass 
som kallas förberedelseklass.
Vad får de lära sig?
– Det beror på vad de kan, men 
för det mesta lär de sig svenska.
Var kommer dom flesta i från?
– Det är blandat men de flesta är 
från Somalia och Afghanistan.
Vad tycker du om att nyanlända har 
kommit till Skälltorpsskolan?
 – Jag tycker att det är bra.
Därefter gick jag till skolvärden 
Driss, han tar hand om de nya 
eleverna.
Hur har det påverkat skolan att det har 
kommit nya anlända ungdomar?
– Inte särskilt mycket men vissa 
ungdomar har frågat mig vilka 
de är, var de kommer ifrån och 
varför de är här.
Hur har det påverkat ditt jobb?
– Inte så mycket men det gör att 
jag har mer att göra, t ex hjälpa 
dem att gå till rätt lektioner och 
att ha med sig rätt material.
Sedan frågade jag Marwan 6G, 
Ahmed 7G och Björn från 9H 
vad de tycker.
Hur känns det att nya elever har kom-
mit till Skälltorpskolan?
– Bra för att de får ett bättre liv 
här och att de får chans att lära 
sig något, säger Marwan.
– Bra. Det är alltid rolig att ha 
nya elever i skolan, säger Ahmed.
– Bra för att de får en andra 
chans kan man säga, säger Björn.
Har du pratat med dem?
– Ja, en har gympa med mig och 
min klass och nu har jag bra 
kontakt med den personen, säger 
Marwan.

 – Jag har pratat med några och 
nu är en av dem en av mina när-
maste vänner, säger Björn.
– Ja det har jag och nu går är vi 
i samma fotbollslag. Jag frågade 
om han ville börja, säger Ahmed.
Hur kan du göra så att de nya eleverna 
känner sig välkomna?
– Man kan presentera dem för 
sina vänner och hjälpa dem med 
saker, säger Ahmed.
– Fråga om de vill göra något på 
rasten eller efter skolan, säger 
Marwan
– Man kan prata med dem eller 
hjälpa dem med läxor eller andra 
saker, säger Björn.
Sedan gick jag och intervjuade de 
nya eleverna Hessen, Ahmed och 
Muhammed.
Vad tycker ni om Skälltorpsskolan?
– Än så länge tycker jag att den 
är bra, säger Hessen.
– Fantastisk, säger Ahmed.
– Helt okej, säger Muhammed.
Har ni fått några vänner än?
– Ja och det känns skönt för nu 
behöver jag inte vara ensam på 
rasten, säger Hessen.
– Ja, säger Ahmed
– Ja, men jag vill ha fler vänner, 
säger Muhammed
Säg en bra och en dålig sak om 
Sverige?.
– Det som är bra är att alla är 
vänliga och det som är dåligt är 
vädret, säger Hessen och Ahmed.
– Allt är bra med Sverige det 
finns inga dåliga saker, säger 
Muhammed. 

Sandro Lima
praktikant för Backa fritidsgård 

och Made in Backa

Sandro
kollar läget på Skälltorpsskolan
I dag besökte jag Skälltorpsskolan som har tagit emot 
många nyanlända ungdomar för att höra vad vuxna och 
elever tycker om det. Jag pratade med rektorn Marie 
Moulaison, skolvärden Driss Morabet och några gamla 
och nya elever. Jag började med att intervjua Marie.

BAC A 12

Hosén Al-berakdar & Ahmed Rebadi
Skälltorpsskolan
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det blir Aldrig som man 
vill. Men vissa tycker inte att 
detta stämmer .

Jag vet inte vad jag ska 
tro. Men personligen tycker 
jag att det inte blir som jag 
vill. Kanske beror det på 
mig. I den här världen lever 
varje person för sig själv och 
inte för någon annan. Att 
vara en bra eller dålig män-
niska, göra goda eller onda 
handlingar, allt sådant beror 
bara på själva personen, inget 
annat. För i den här världen, 
så är det du som formar din 
tillvaro och ditt liv. Ibland 
tänker jag på den tiden då 
jag var liten och ler. Sedan 
säger jag till mig själv: Det 
var då som du njöt av livet 
och hade kul. Jag hade ingen 
uppfattning om livet. Jag 
ville bara ha kul. Jag märkte 
inte när det ljusnade på mor-
gonen eller när natten föll. 
Det bästa var att man levde 
med sin familj och alltid 
kände sig trygg. Man visste 
att det finns alltid någon 
som hjälper. 

Har du märkt att så länge 
man har något så uppskattar 
man inte det, men så fort 
man förlorar det, fattar man 
vad man har förlorat? Just 
nu känns så. Det känns som 
att jag inte har någon som 
jag kan luta mig mot. Det är 
inte som förr, för min familj 
bor långt ifrån mig. Det har 
varit så i två och ett halvt år, 
ända sedan jag flyttade hit. 
Det har känts väldigt jobbigt 
och jag har hela tiden sagt 
till mig själv att jag inte har 
något val och att jag kommer 
vänja mig.

Jag känner mig väldigt 
ensam. Det känns som att 
ingen tycker om mig. Innan 
jag hade vänner trodde jag 
att när jag får vänner kom-
mer jag inte känna mig så 
ensam längre. Nu har jag 
vänner men jag känner mig 
ändå ensam.

Det skulle vara bra om vi 
kunde bestämma över vad 
vi ska tänka på. Jag vet inte, 
kanske jag är blyg eller du. 
Jag har alltid försökt att vara 
en snäll människa. Jag vet 
inte om jag är en bra eller 
dålig människa. Man känner 
inte sig själv men jag vill 
leva med mina minnen och 
drömmar.

Varför leker jag inte, var-
för tror jag inte och  varför 
handlar jag inte? Varför 
förverkligar inte jag mina 
drömmar? Har jag stora 
drömmar?

Det skulle vara bra om 
det inte fanns oro och sorg. 
Ibland vill jag sjunka i mina 
tankar och vara ensam. När 
jag är ledsen orkar jag inte 
med något. Jag har börjat ett 
nytt liv. Det känns svårt att 
stå ut med det men jag måste 
försöka och förverkliga mina 
drömmar. Jag måste tro på 
mig själv. Kanske någon dag 
förverkligas mina drömmar. 
Jag drömmer att få träffa 
min familj igen.

Jag hoppas att ni kan 
lyckas även i svåra situatio-
ner. Livet liknar ett krig som 
ni ska kämpa och vinna. 
Livet är bra, livet är dåligt, 
livet kan göra dig ledsen, 
livet kan göra dig glad, livet 
kan göra att du skrattar, 
livet kan göra att du gråter, 
livet ger vänner, livet kan 
förtrycka dig, livet kan ge 
dig längtan, livet kan ge dig 
förtroende men gud har gett 
oss något som heter hopp. 
Tappa aldrig hoppet! Det 
som är bra blir kvar, det som 
är dåligt blir ett minne och 
gör ditt hjärta mörkt. Vi får 
vara bra människor. Jag vill 
att du inte ska behöva vara 
ledsen. Tänk positivt var du 
än bor!

Anonym 

när Vi skulle passera Irans gräns så 
puttades vi in i en liten lastbil. Jag fick 
plats men min farbror lämnades kvar. 
Han fick åka med en lastbil som åkte 
bakom oss och det blev skottlossning. 
Alla som var i den lastbilen arreste-
rades.

Vi fortsatte vår resa. Vi fick sova 
i ett tält som några bodde i. Det var 
väldigt kallt. De hade får och kossor. 

Dagen efter, på eftermiddagen 
lämnade vi stället. Den kvällen var en 
ödesmättad kväll för alla. Risken var 
att vi kunde dö. Vi åkte med en bil 
och vi var så många att vi klämdes och 
hade ont i fötterna. Efter några tim-
mar kom vi till gränsen och började 
gå. Vi gick och gick och hade mycket 
ont i fötterna. Sedan åkte vi bil igen. 

Vi kom fram till ett ställe som kall-
lades för sovplats. Det luktade, det var 
smutsigt och vi hade varken bröd eller 
vatten. Vi kände oss som fångar. Efter 
några dagar åkte vi buss mot Istanbul. 

När vi kom till gränsen mellan 
Turkiet och Grekland åkte vi med en 
gummibåt och det var osäkert. Vi bad 

och bad för att det skulle gå bra. Vi såg 
en båt, motorn hade stannat. Efter 45 
minuter kom vi till en ö i Grekland 
som heter Mitilini. 

Alla var glada men problemen var 
inte över. Vi visste inte vart vi skulle 
eller vad skulle göra. Vi började gå 
igen, 45 kilometer. Det fanns snälla 
människor som gav oss bröd och 
vatten. Äntligen kom vi fram till ett 
flyktingsboende. Där bråkade folk för 
mat. Varje kväll fick några personer 
papper som visade att de fick skaffa 
biljett och åka båt till Aten. 

Vi stannade i det smutsiga boendet 
i två veckor. Vi hade inga pengar kvar. 
Men vi kom fram till Aten och hade 
fortfarande andra problem. Från 
Grekland till Sverige gick det mycket 
bättre.

Nu när jag är i Sverige har jag 
mycket ångest och jag vet inte vilket 
öde som väntar mig, kan jag någon 
gång hämta min familj? Jag tänker på 
framtiden.

Mohamed Reza Sharifi
Majorna

Jag känner mig 
väldigt ensam

Har jag inte rätt att läsa
och vara lycklig?

JAg Heter HAmed och bor i Afgha-
nistan. Jag lever i en tid när folk mest 
kommunicerar med internet och data. 
Men när jag vaknar på morgonen är 
jag tvungen att ta en kopp te med en 
bit torrt bröd och gå jobba istället för 
att äta frukost med min familj och gå 
till skolan i lugn och ro. 

Jag brukar sitta från morgon till 
kväll i ett gathörn och vänta på att 
någon människa ska gå förbi och 
behöva putsa sina skor. För att när jag 

kommer hem ska jag ha bröd, några 
lökar och potatisar som min mamma 
ska koka och lägga på vår duk. Sedan 
när jag sitter bredvid min mor som 
smeker mitt hår är jag så trött att jag 
slocknar. Mitt liv fortsätter så här. 

Jag har inte haft chans att gå i 
skolan. Är jag inte människa? Har jag 
inte rätt att leva som andra människor  
i världen, läsa och vara lycklig?

Hamed

Jag vet inte vilket öde
som väntar mig

Vi är en kul grupp
JAg VAr i ett flyktingsboende i Aten. Plötsligt en dag kom Hadi in. Det blev 
starten på skämten mellan oss. Först trodde jag att han var ensam men sedan 
märkte jag att han ingick i en rolig grupp: Lilla Hadi, Långa Sadigh, Mahdi 
Skelett, tanten Isa, Reza Bandari och China Mohammed. De förlorade kontak-
ten med varandra några gånger i Aten och i Sverige men lyckades återförenas.
Hadi och Isa var på ett boende i Kortedala. Hadi ringde till Mohammed och 
vi träffades i en park. Mehdi mådde väldigt dåligt men så småningom återhäm-
tade han sig. Vi har blivit en kul grupp som bråkar också men känner oss trygga 
med varandra.

Ahmed Reza Kortedala
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sAdegH är 15 år och är från Afghanistan men 
uppväxt i Iran. Han har bara varit i Sverige i 
fem dagar. Sadeghs flykt till Sverige var väldigt 
svår och när jag frågar hur svårt det var så får 
jag höra att han var nära döden. Han berättar 
att han och andra flyktingar var i vattnet i en 
timme och trettio minuter. De satt i gummibå-
ten, 40 personer och det gick bra för alla. Men 
båten som skulle komma efter dem kom aldrig 
fram, alla dog. 
Hans förväntningar är att få uppehållstillstånd 

och kunna träffa sina föräldrar igen. Sadeghs 
största dröm är att kunna träffa sin familj. 
Sadegh jobbade med bygge i Iran men han har 
andra drömmar här. 
meHdi är 14 år och är från Afghanistan men 
uppväxt i Iran. Han har bara varit i Sverige i 
fem dagar. Mehdis flykt hit var väldigt svår. 
Han och hans vänner gick i tre dagar och fick 
varken äta eller dricka något på 36 timmar.  De 
fick sova i regnet och där de sov var det mycket 
skottlossning. Båten som åkte iväg innan deras, 

sjönk och 50 personer 
dog. Vännen till Mehdi 
säger att de fortfarande 
har sår på fötterna från 
flykten. Mehdi tycker 
att det var värt att fly 
och han hade gjort det 
igen om hans dröm 
förverkligas. Mehdis 
dröm är att få bort en 
skada han har i krop-
pen.. Hans drömjobb är 
att bli ingenjör. 

Azra Yagci

…Sadegh och Mehdi

AHmed är en kille på 15 år som är ensam-
kommande. Han bor i Kortedala och i denna 
intervju berättar han mer om sitt liv och sin 
syn på Iran. 

Ahmed är född i Afghanistan och uppväxt i 
Teheran i Iran.

Han berättar att folket i Iran ser ner på 
afghaner för de tror att afghanerna har gjort 
landet fattigare. 

Ahmed valde att komma hit för att han vill 
leva i trygghet och ha fler möjligheter och rät-
tigheter än han hade i Iran. Han såg sin pappa 
slita hela livet och inte åstadkomma någonting 
i Iran. Meningen med att flytta är att känna 

tryggheten, lyckas och ha det bättre. 
Jag kollar lite noggrannare på honom och 

ser en tatuering på hans arm.
Vad står den för?

– På väg till Sverige gjorde jag en tatuering 
som står för min mamma, ett ljus.

Han saknar sin familj väldigt mycket, 
berättar han.

På väg hit blev Ahmed, Mustafa och Naser 
vänner, de bor i närheten av varandra och är 
trygga i Sverige säger de. 
Hur trivs du i Kultan?

– Kultan är ett schysst och fint ställe som 

jag gillar att vara på.
Frågor ställs och 

konversationen fort-
sätter…

Han berättar att han vill vara kvar i Sverige 
för alltid även om hans hemlängtan är enorm.

Ahmad gillar att spela fotboll, kolla på 
komedier och hans favoritfärg är vit.

I slutet berättade Ahmed att hans flickvän 
heter Zahra och är väldigt vacker.

Donna Jovanovska
Rebecka Balint

Ung Helg

AzrA hAr träffAt...

donnA & reBeCkA hAr träffAt...

Mitt hjärta är fångat av någon 
som har gjort mig trött på livet. 
Hela livets resande och längtan har 
gjort mitt ansikte gammalt.
Om jag stannar här får jag ett hem.
Gud, jag saknar hemlandet, tanken på 
det ger mig vingar.
jag har rest ensam i hoppet att 
förverkliga mina drömmar.
Med vilket hopp ska jag stanna här?

Så här 
skriver 
Sageh 
själv om 
hur det 
känns
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”Jag trivs”
JAg kommer ifrån Kobane i Syrien. 
Jag har varit i Sverige i två månader. 
Min familj bor nu i Turkiet. Jag har sex 
syskon, en bror och fem systrar. Jag talar 
kurdiska och arabiska perfekt, och lite 
turkiska och svenska. Förra månaden 
började jag skolan i Kärra och jag trivs 
med skolan och vännerna.

William 
lillekärr

JAg HAr interVJUAt två killar som ursprungligen kommer från Afghanistan. De 
har gått igenom väldigt mycket på väg hit till Sverige. Idag har de massa nya 
vänner och brukar vara på vår fritidsgård, Kultan. 

…Ahmed Reza, 15,
från Teheran i Iran (men född i Afghanistan)
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– Mor? Varför är vi tvungna att hela tiden byta 
plats?

– När du blir stor kommer du förstå det.
– Mor, hur länge ska vi fortsätta så här?
 – Så länge jag behöver för att ordna ett 

hem och trygghet för dig.
–Ett hem och en trygghet?

∗
Vad var det här ordet, ett tryggt hem som min 
mamma pratade om i åratal? Det var ett obe-
kant, främmande ord i mina öron. Kommer 
jag någon gång nå detta? Att tänka på det ger 
mig huvudvärk. 

∗
Idag är andra dagen som jag är häktad i Tur-

kiet. Himlen är blå. Fint väder… vad hjälper 
det när jag är en fångad fågel i buren. Poliserna 
här är iallafall trevligare än poliserna i Iran 
men de är busiga… Gud, hur ska de andra tje-
jerna och kvinnorna som kommer hit ha det? 
Gud, hoppas att ingen ska behöva hamna här!

Många invandrare är arresterade här, folk 
som Habib, till och med jag. Habib är nio år 
och kommer från Afghanistan. 

Han har kommit till Turkiet tillsammans 
med sin farbror, ett barn med många små 
drömmar och ett stort hjärta. Han har inte 
så många förväntningar i den här hjärtlösa 
världen. Han tänker bara på sin familj. Idag 
när jag pratade med honom såg han ledsen ut. 
Jag försökte vara lika barnslig som han och 
frågade vad det var med honom. Han blev arg 
och sade:

– Jag är inte ett barn. Varför räknar ingen 
mig som en vuxen människa? Varför får jag 
inte vara bland vuxna?

Jag ville skratta när jag lyssnade på honom. 
Jag kunde inte göra något för honom förutom 
att sätta mig brevid honom och trösta honom.

Jag frågade:
– Habib, vad är din största dröm?
Han tänkte lite och därefter sade:
– Att plugga.
– Varför?
– För att varje dag när jag skulle till jobbet 

gick jag förbi en skola i närheten av vårt hem. 
Jag gick aldrig in i skolan. En dag när jag gick 
förbi den tjuvtittade en flicka på mig, jag kom-
mer fortfarande ihåg hennes blick.

Sedan den dagen stannade han alltid till 
och tittade efter flickan innan han gick vidare 
till sitt arbete.

En dag såg han att en pojke lekte med 
henne utanför skolan. Han blev ledsen och 
svartsjuk. Han gick fram och puttade pojken, 
det blev bråk mellan de två barnen. Han 
hotade flickan och sa att hon inte fick leka 
med pojkar. Men flickan jävlades med Habib, 

kränkte honom och sa att han var analfabet 
och fattig.

Habib var sedan den dagen väldigt ledsen 
och kände sig förtryckt. Han gick till jobbet 
med långsamma steg. När han var på arbetet 
bestämde han sig för att återvända till skolan, 
inte för att bråka utan för att ta med sig 
flickan någonstans.

Jag ville gärna få höra mer av Habibs histo-
ria men hans farbror kom för att ta honom till 
badrummet och duscha honom. Tålmodigt 
väntade jag på Habib och hans historia. Det 
är svårt att vänta. Men det är tålamod som 
utvecklar oss.

Efter två timmar kom Habib tillbaka. Han 
var glad och sade att han älskar att duscha och 
leka med vatten. Jag avbröt honom och sade:

– Habib, fortsätt berätta din historia. 
– Vilken historia? 
– Om flickan.
Han blev ledsen och sade:
– Hon har ett namn, hon heter Fereshte 

(ängel), hon är en ängel. 
– Okej, förlåt herr Habib, du sa inte hennes 

namn förut.
Han sade snällt:
– Okej, men nu vet du, hon heter Fereshte. 
Jag skrattade och sade: fortsätt berätta!
–  När jag gick till hennes skola ville hon 

inte prata med mig men jag bad henne följa 
mig någonstans och hon accepterade. Jag var 
fortfarande arg på henne för att hon hade 
kränkt mig men jag tog henne till mitt hem 
även om jag var osäker om det var rätt att göra 
det. När vi kom fram gick hon in sakta in och 
sade: 

– Vilket fult hem, det luktar illa.
Habib blev arg. Men så öppnade han en 

dörr och visade sin mamma som låg i sängen 
och var sjuk. Han grät och sa till Fereshte:

– Att jag inte går till skolan och att jag är 
fattig beror på att jag inte har en far. Jag måste 
jobba, betala min mammas mediciner och 
försörja min syster för att hon ska kunna gå 
i skolan. Jag har inte så mycket pengar men 
även fattiga har en gud, precis som ni som har 
det så bra, skillnaden är att gud har gett er lite 
mer tur.

Feresthe blev ledsen och lämnade hemmet. 
Dagen efter såg Habib inte Fereshte men efter 
några dagar så ser han henne på vägen till 
skolan. Habib tittar på henne och går förbi 
utan att kasta ett öga på henne. Plötslig ropar 
Fereshte:

– Jag  ber om ursäkt för hur jag har betett 
mig.

Habib ber också om ursäkt.
Habib sade att efter den dagen träffades 

de mer och mer 
och berättade 
om sina liv 
för varandra.

En dag 
hjälpte han 
Fereshte 
att skolka 
från skolan. 
Han tog henne 
till ett berg, 
plockade många 
blommor till henne 
och sa att en vacker dag ska 
han be hennes far om tillåtelse att få gifta sig 
med henne. Fereshte svarade att han måste 
gå skolan, ha ett bra jobb och tjäna mycket 
pengar för att hennes far skulle gå med på det. 
Men hon lovade att vänta på honom. 

Habib berättade att när hans farbror skulle 
resa till Iran fick Habib lov att följa med.  
Först hade hans mor inte gått med på det men 
när hans farbror insisterarade, så sa hon ja.

När Habib berättade för Fereshte att han 
skulle lämna Afghanistan hade hon blivit led-
sen. Men när hon hörde att han skulle plugga, 
få ett jobb och bli rik för att kunna gifta med 
henne accepterade hon och lovade att vänta på 
honom.

Jag frågade Habib: 
–När du åtvänder, var ska du träffa henne?
– På samma berg, bland blommorna.

∗
Habibs historia var bra. Han har ett hopp för 

framtiden men vad har jag för hopp?
Idag är tredje dagen som jag är häktad i 

Turkiet.
    Darya Aram
Biskopsgården
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Solen i mörkret
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Benar 
älskar
att rita 
och måla

benAr HAssAn är 16 år och kommer 
från Bahshiqa i Kurdistan. Han har 
bott i Sverige i tre månader och som 
du kan se här så älskar han att teckna 
och måla.
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