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Vi leVer i en ojämlik och oroväckande 
värld, en värld som är fylld av ovänskap och 
orättvisa men även fylld av kärlek, vänskap 
och glädje. 

Made in Backa vill bidra till en rättvisare 
värld, en värld där vi vågar möta det som är 
främmande för oss. Att lära känna det som 
är främmande kan vara svårt men spännande 
också, eller hur? 

Vi vill möta vuxna människor som rör 
sig i vårt vardagsliv. Det hjälper oss att lära 
känna våra rättigheter och skyldigheter.

Många undrar: vad är politik? Är det inte 
att du ska få möjlighet att ge din egen bild av 
ditt vardagsliv, din fritid, skola, bostadsom-
råde m m och förändra det till ett finare liv? 

Om vi möts fördomsfria, med ett hjärta 
som klappar för kärlek, med en hjärna som 
strävar efter en godare värld, med en själ 
som är öppen för jämställdhet – tro mig – vi 
kommer möta mer respekt och kärlek.

Hisings Backa FC
I många år har jag gjort mitt bästa för att det 
ska finnas en plats för barn och ungdomar i 
Backa Röd. I cirka 10 år samlades vi i Posei-
dons lokal, Röda stugan. Vi skrev, spelade  
teater, filmade och gjorde mycket annat. Vi 
har goda minnen från den tiden. Men nu 
är det andra året som vi har varit i Hisings 
Backa FC:s klubblokal. Vi har ett bra samar-
bete med klubben och har tillsammans nått 
fler barn och ungdomar. Under våren höll vi 
tillsammans i ett läs- och fotbollsprojekt för 
tjejer som var väldigt lyckat. 

I somras hade vi vår verksamhet i klubblo-
kalen. Mellan 40 och 60 barn och ungdomar 
deltog i aktiviteterna. 30 ungdomar jobbade 
också med Made in Backas aktiviteter. 

Ungdomars olika uppdrag
Ett antal ungdomar fick i uppdrag av P4 att 

besöka olika badplatser och därefter berätta 
om platserna i radion.

Tillsammans med många barn och ung-
domar var vi på SVT och träffade journalis-
ten Alex Rodallec som visade oss TV-huset. 
Några ungdomar var också på Författar-
centrum Väst och träffade poeten Kennet 
Klemets och Thomas Kolberg.

Sandra Daniel, som är ledamot i Ung-
domsfullmäktige, hade föreläsning för oss, 
höll i fotbollen och bjöd in politikerna Mari-
ya Voyvodova, Kristina Palmgren och Paula 
Aijmer som jobbar för Ungdomsfullmäktige.  
Ett antal ungdomar träffade distriktschefen 
Marie Werner på Bostads AB Poseidon och 
diskuterade miljöhusen i området. 

Några ungdomar var i stadshuset och 
träffade kommunalrådet, Dario Espiga.

Vi bjöd in Norra Hisingens stadsdelsdi-
rektör, Ylva Runnström som fick svara på 
ungdomarnas  frågor. Journalisten Fredric 
Askerup, författarna Inger Duberg och 
Malin Eriksson hade skrivkurser. Barnen 
och ungdomarn skrev över 200 texter och 
många vann priser. Vår sommarverksamhet 
avslutades med en resa till Skara Som-
marland som finansierades av Bostads AB 
Poseidon och kultur – fritid. En lyckad resa 
med ett enormt ansvar för oss, ungdoms-
handledarna.

Made in Backas stipendium 
Tillsammans med ungdomar bestämdes att 
stipendiet ska gå till ungdomar som jobbar 
med projektet och till materialen. 

Till sist vill jag tacka Hisings Backa FC, 
mina kolleger Chris Jones, Tommy Westers, 
Rouda Morabet och alla andra.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Vi vill bidra till en 
rättvisare värld
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Ylva Runnström fick upp-
draget att jobba som 
stadsdelsdirektör i Norra 
Hisingen efter att hon sökt 
arbetet. Hon gillar Göte-
borg. Hon är gift och har en 
dotter som är 24 år och som 
nyss fått sin examen inom 
psykologi på universitet. 

Ylva är intresserad av naturen. 
Hon har alltid försökt hitta en väg, 
tänkt på framtiden, att lära sig och 
att jobba med nya uppgifter och 
uppdrag. 
Hennes uppdrag är att leda Norra 
Hisingen och bidra till Göteborgs 
stads utveckling. Ylva trivs 
bra med sitt jobb. Hon är 
engagerad i samhällsfrågor, 
därför jobbar hon med det 
hon gör.

Hon vet att forskning-
en säger att tre saker är 
viktiga att föräldrar gör för 
sina barn. Det är att läsa 
för dem, natta dem i god tid och 
se till att de borstar tänderna varje 
dag. Dessa barn lyckas bättre med 
framtiden.
Hur skulle du vilja utveckla kultur och 
fritid i Norra Hisingen?

Jag vill att alla barn och ungdo-
mar ska få möjligheter när det 
gäller kultur och fritid. 

Vad är det mest utmanande med ditt 
jobb?

Det viktigaste för mig är att 
staden blir socialt hållbar och 
att alla i Göteborg ska ha goda 
livsvillkor och bra hälsa. Det 
handlar om livskvalitet. Och det 
är viktigt att det är jämställt mel-

lan flickor och pojkar, kvinnor 
och män. Det är svårt att nå må-
let, och det är det mest utmanade 
med mitt jobb.

Vad kan du göra för att  bilden av Norra 
Hisingen ska bli bättre?

Bilden kommer att förändras 
och bland annat byggs Selma 
Lagerlöfs torg om helt och blir en 
viktig och attraktiv mötesplats i 
stadsdelen.

Hur blev du stadsdelsdirektör? Vad tycker 
du är viktigast i ditt jobb?

Jag fick uppdraget och det vik-
tigaste är att de politiska beslut 
som tas blir verkställda på ett bra 
och framgångsrikt sätt.

Hur vill du förbättra ungdomarnas situa-
tion i Norra Hisingen?

Att alla går i skolan och får bra 
betyg och är motiverade för 
skolarbetet.

Finns det någon ordentlig koll på hur barn 
och ungdomars hälsa är i Norra Hisingen?
Det är mycket oroligt i världen,  
och det påverkar alla. Jag tror att 

många barn och ungdo-
mar kan känna oro och 
må dåligt.
Hur står du ut med svåra 
situationer?
Mitt arbete går ut på att 
lösa svåra och komplexa 
situationer tillsammans 

med alla anställda.
En positiv sak med ditt jobb?

Att jag träffar så många andra 
människor, som t ex ni i Made in 
Backa och att jag får arbeta med 
så viktiga frågor.

En negativ sak med ditt jobb?
Det är negativt att få veta om alla 
skottlossningar och allt våld som 
sker, för så många människor 
drabbas, hela samhället drabbas.

Hur tänker du angående alla skott-
lossningar som har varit här i Norra 
Hisingen? Påverkar det dig när något 
händer? I så fall hur?

Det påverkar mig väldigt mycket, 
jag blir ledsen och känner mig be-
drövad. Det kan hända att man 

får ett samtal mitt i natten och 
att man får ta beslut och ordna 
möte med krisledningen. Det är 
mycket som jag och min personal 
måste göra i en krissituation. När 
någon skjuts så måste man tänka 
på familjer och alla boende som 
har blivit drabbade.

Hur tänker du kring polisens arbete i 
Norra Hisingen?

Vi samarbetar med polisen för ett 
tryggt Norra Hisingen. Det är ett 
viktigt arbete.

Hur jobbar ni med jämställdhet- och 
respektfrågan?

Jämställdhet är mycket viktigt! 
Alla människor ska ha samma 
möjligheter, det är alla anställdas 
uppdrag att erbjuda våra invånare 
en jämställd verksamhet. På för-
valtningen har vi en grupp som 
arbetar just med den här frågan. 
Alla flickor och pojkar, kvinnor 
och män ska ha samma möjlighe-
ter i samhället.

Adis, Sofia, Taner, Hecha, Gagi, 
Gloria, Ebru, Azra, Aman, 
Wiliam, Jonatan, Songul, 

Muammer, Martin, Emanuel

vår iNtervju med

ylvA ruNNström
stadsdirektör
Norra Hisingen

AllA
flickor och pojkar, kvinnor och män
ska ha samma möjligheter i samhället
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Sandra Daniel är 
15 år och fyller år i 
november. Hon är 
ledamot i ungdoms-
fullmäktige, är från 
Etiopien och jobbar 
på Göteborg & Co. 
I somras höll hon i 
barnens fotbollsak-
tiviteter tillsammans 
med Can Cayirlioglu.

Sandra föreläste för över 
50 barn och ungdomar 
och berättade att ung-
domsfullmäktige är en 
grupp unga mellan 13 och 
17 år som vill påverka och 
förbättra hela staden. Hon 
har suttit i ungdomsfull-
mäktige i ett år och ska 
sitta ett år till, tills hon 
är 17 år. Hennes dröm är 
att påverka världen mot ra-
sism, svält och orättvisor.

Sandra Daniel har som 
mål i livet att förändra 

världen och påverka män-
niskor. Hon hade en före-
läsning om att förändra. 

– Alla kan förändra 
allt med majoritet. Är 
man under 18 kan man 
vända sig till olika 
forum så som Ung-
domsråd, Ungdoms-
fullmäktige och 
elevråd.

Sandra började 
med att gå med i elev-
rådet för att förbättra sin 
skola.

– Man behöver inte 
vara politiker för att 
förändra något. Men man 
måste man tro på pro-
jektet man arbetar med. 
För att kunna förändra 
något måste man ha vilja, 
beslutsamhet, kunskap 
och även glädje och kärlek 
för det man vill göra. När 
man är flera som vill göra 
en förändring är det ett 

starkt vapen.
Hon tar ofta upp frå-

gor om rasism och respekt 
eftersom hon tycker att 
det är viktiga grejer som 
vi undviker att prata om. 
Något mer hon vill ändra 
på är vad man lär sig i 
skolan och betygsystemet 
vi har idag eftersom det är 
väldigt orättvist, tycker 
hon. Vad Sandra menar är 
att vi alla tillsammans kan 

förändra världen.
Har du förändrat något i 
ungdomsfullmäktige?

De förslagen som gått 
igenom har jag jobbat 
med och fått det till 
verklighet.

Har du en stor roll I ungdoms-
fullmäktige?

Ja, eftersom jag har varit 
med där länge och vet 
hut allting fungerar samt 

att jag deltar väldigt 
mycket. 

Hur ser du på jämställdhet och 
respekt?

Två jätteviktiga grejer 
som är kärnan för ett bra 
samhälle.

Sofia Espiga
Bato Baftijar

Jason Lima
Backa fritidsgård

SAndrA vill vara 
med och påverka 
och förbättra

”Tillsammans 
kan vi förändra 
världen!”

Paula aijmer är 42 år. Hon har jobbat 
med ungdomsfullmäktige i fyra år. 
Paula bor med sin sambo och har tre 
barn. På fritiden är hon med familj, 
vänner, läser böcker och håller även på 
med yoga.

Det Paula gör är att jobba för poli-
tiker och utföra det som har bestämts. 
Hon jobbar för politiker och för de 
unga som är med i ungdomsfullmäktige.

Respekt för Paula betyder att man ser 
och utgår från att alla människor har 
samma värde. Allas åsikter räknas lika 
mycket. Även om någon har mer kun-
skap om en viss grej än den andra så är 
det ändå samma, för bådas åsikt räknas.

Adis Basic, Muammer Anar,
Gloria Prevor, Monir Bcharri,

Hecha Mokrian

UNgdOMSFULLMäkTIge består av 101 ungdomar från 
alla stadsdelar i göteborg. de träffas 5 gånger per år 
och diskuterar olika frågor som rör unga. det är de 
själva som bestämmer vilka frågor som ska diskuteras. 
genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlig-
het att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag 
och förvaltningar.
Val till ungdomsfullmäktige är det i november (v 46-47)  
varje år. Valet sker via internet och du röstar på person 
och inte på något politiskt parti. Via din skola får du 
information om hur valet fungerar.

…och PAulA ser till att ungdomsfullmäktige fungerar 

F A K T A

SVerige utses till världens fjärde 
mest jämställda land. Men det 
finns fortfarande könsdiskriminer-
ing som måste förändras. I dagens 
samhälle får en sämre utbildad 
man högre lön än en bättre utbil-
dad kvinna. Detta är i mina ögon 
helt sjukt. 

Män tjänar mer än vad kvinnor 
gör. Jag tycker att kvinnor och män 
som har samma arbete förtjänar 
lika mycket i lön. Alla är väl lika 
mycket värda? Jag förstår att man 
inte kan ändra på det snabbt, men 
att regeringen ska se det som ett 
problem.

I Sveriges största yrkesgrup-
per har män högre månadslön än 
kvinnor. Högst lön i de största 
yrkesgrupperna har män som är 

företagsekonomer eller marknads-
förare. Deras genomsnittslön är 
45 400 kronor i månaden. Kvinnor 
i samma yrken tjänar nästan 9 000 
kronor mindre. Kvinnor och män 
arbetar ungefär lika många tim-
mar under en vecka men män får 
i större utsträckning betalt för sitt 
arbete. Kvinnor arbetar obetalt 47 
minuter mer än män om dagen. På 
ett år blir det sju arbetsveckor och 
på ett helt arbetsliv blir det 6 år.

Så jag tycker att det inte är så 
bra lönejämlikhet mellan könen.   
9 000 kr är mycket pengar. Och 
som jag sa förut, sex år av förlorade 
pengar är också mycket eftersom 
där är sex år av förlorade pensions-
poäng. 

Monir Bcharri

Homosexuella
ska ha mer respekt
jag tycker att homosexuella borde få 
mer respekt än vad de redan har. De borde 
få lika mycket respekt som heteroperson-
erna har. De borde bli behandlade som 
hetero. I vissa länder är det inte ok att vara 
homo. Om man är det kan man bli slagen, 
det är inte ok. Alla är lika värda. Bara för 
att jag tycker detta betyder det inte att jag 
är homosexuell.

Anonym

Sexism är äckligt
jag tycker att det är hemskt med sexism. Män och kvinnor borde vara lika mycket värda. Man behöver inte vara en manshatare för att vara en 
feminist. Det är inte okej att vissa förväntar sig att vi kvinnor ska stå i köket och laga mat hela tiden eller att städa. Men männen är inte heller så lata/
dåliga som många säger. Männen kan också vara sårbara eller vara bra på att laga mat. Alla är lika värda men det finns folk som inte riktigt förstår det. 

Anonym 

Orättvist behandlad
Han tittade på sin syster och såg att hon var ledsen. Han gick fram till 
henne och frågade vad som hade hänt henne, hon svarade att hon hade 
blivit orättvist behandlad av en domare på en match, jämfört med killarna. 
Domaren tyckte att killarna var bättre än tjejerna så han dömde fel, det var 
så hon blev ledsen. Dagen efter gick hon och klagade på fotbollsförbundet 
men fick inte ett tydligt svar om varför han gjorde så mycket fel och varför 
det blev så orättvist. På det sättet fattade hon att tjejerna och killarna behan-
dlas olika. Tjejen gick till rätten och stämde domaren. Han slutade jobba 
som en domare. Efter det så  hände inget liknande.

Hecha Mokrian / Betel Daniel

Alla är lika mycket värda
det är att alla är lika mycket värda och att 
kvinnor och män ska respekteras även om 
man är vit eller brun ska alla få respekt och 
även om man är homosexuell.

Edvin 11 år

Killar får mer skäll
i min förra klaSS så brukade killarna 
oftast få mer skäll än en tjej, t ex  om en kille 
och en tjej bråkade och tjejen började eller 
typ kanske knuffade killen då fick bara kil-
len skäll. Det tycker jag är orättvist för killen 
gjorde inget, han kanske bara sade emot. Det 
är inte jämställdhet och det borde ändras. 

Maria Yosief

På jobbet
det Var en man ocH kVinna, båda hade 
samma utbildning och hade gått samma 
skola. De sökte båda jobb som ingenjörer för 
bygge. De blev bjudna att komma in för en 
intervju. Men när de skulle berätta varför 
de ville ha jobbet sade mannen och kvinnan 
liknande saker men det var mannen som 
fick jobbet. Det ansågs att han skulle orka 
mer t.ex. lyfta tyngre saker osv. De är inte 
jämställda. 

Julia Blazevic 

Nazism är hemskt!
jag tycker att det är hemskt att folk ska vara 
nazister. Men alla är ju inte nazister! Alla är 
lika värda. Bara för att vi inte ser likadana ut 
betyder inte det att man ska hata folk för hur 
de ser ut! Varför vill man hata en annan män-
niska? 

Maria Yosief 12 år
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Rasismen blir bara värre
Varje dag som går ändras världen. Rasismen blir värre och värre för varje 
dag som går. Hur är detta okej? Bara för att man ser olika ut, har en annan 
religion eller kommer från en annan kultur så behandlas personer olika. 
Det är så orättvist. Vad får oss att behandla personer olika? Vad skiljer 
oss förutom dessa saker? Vi är alla människor och vi borde hålla samman. 
Men tyvärr så finns det rasistiska personer som anser att deras skäl är 
godtagbara. Varför hacka på varandra när vi tillhör samma ras? Många 
rasister anser att ett visst folkslag är terrorister andra talibaner osv. Men 
sanningen är att man inte kan döma personer på utseende eller kultur. 
Eftersom alla inte är likadana. De är unika. Vilket är fantastiskt.

Kevin Cerveira

Lönerna är fortfarande orättvisa
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ali är 27 år och jobbar som fri-
tidsledare i Kärra, Backa, Tuve 
och på Upptakt. Han bor och 
är uppvuxen i Biskopsgården. 
Hans fritidsintresse är att spela 
fotboll. Han tränade många år 
för att bli professionell fotbolls-
spelare vilket han även lyckades 
med. Han hade lyckade fram-
trädanden i ungdomslandslagen 
för både Sverige och Turkiet. 
Fotboll betydde mycket för ho-
nom. Eftersom hans vänner tog 
fel väg under ungdomstiden blev 
den hans räddning vilket han 
uppskattar mycket. Han fann 
gemenskap och kärlek på planen 
där man vann som en grupp och 
förlorade som en grupp. Genom 
fotbollen har han träffat många 
fantastiska människor som han 
än idag har kontakt med. Alis 
största dröm var att bli fotbolls-
spelare. Men det varade inte 
länge på grund av att han inte 
hade turen med sig.

Så Ali bestämde sig för att 
plugga till fritidsledare då han 

har lätt att jobba med ungdo-
mar. Främst för att han själv inte 
hade så många förebilder eller 
rådgivare som kunde hjälpa ho-
nom på vägen när han var yngre. 
Idag vill han hjälpa ungdomar i 
deras utveckling och han anser 
att man kan lära sig mycket från 
ungdomarna också. Viktigt 
att man är öppensinnad. Hans 
motto är att vara ”ödmjuk” i alla 
lägen.
– Det är det man vinner på 
mest i längden, för det är dagens 
ungdomar som är framtiden!

När det kommer till jäm-
ställdhetsfrågan så tycker han 
att alla är lika värda. 

– Jag  tänker, människa som 
människa. Men tyvärr så ser 
inte verkligheten ut så, vilket är 
tragiskt. 

 Fred runt om i världen är 
hans största hopp. Favoriträtt är 
plankstek och favoritfilm ”Taxi 
Driver”.

Taner Tarhan
Backa fritidsgård

effe tomar är 33 år. Han bor i 
Lundby med sin fästmö och sina 
två söner. Han är uppvuxen i 
Biskopsgården och har pluggat till 
konditor i gymnasiet.  Han har 
jobbat som dörrvakt och på Arla 
food. Han håller på att bli färdig 
med sin fritidsledarutbildning 
men han jobbar också med barn 
– ungdomar, bland annat i Backa 
och Tuve fritidsgård. Effe tycker 
att jämställdhet, det vill säga att 
man och kvinna är lika värda, är 
en viktig fråga. Men jämställdhet 
gäller inte bara kön utan andra 
faktorer såsom etnicitet och 
religion.

Just nu jobbar han med sin ar-
betskamrat Ali och andra handle-
dare som har ansvar för ungdomar 
från hela Hisingen som sommar-
jobbar. Ungdomarna gör olika 
events och projekt. Han tycker att 
det är ett mycket givande projekt 
för ungdomar som möts från olika 
stadsdelar vilket är viktigt för 

samhället och för integrationen i 
Göteborg.

Effe har jobbat som fritids-
ledare i sex år. Hans uppgift är 
att motivera, stödja, vägleda och 
även finnas som en vuxen person. 
Han tycker att det är ett jättebra 
jobb som både utvecklar honom 
själv och ungdomar. Han gillar 
dessutom att se barn lyckas med 
saker och ting.

Effe trivs utmärkt med per-
sonalen han jobbar med. Hans 
arbetstider varierar. Ibland jobbar  
han dag och ibland kväll beroende 
på hans utbildning.

Han tycker att Made in Backa 
är en jättebra tidning och att 
Homeira jobbar utmärkt med tid-
ningen och förtjänar det bästa.

Hans favoritmat är spaghetti 
med köttfärssås och iskall mjölk. 
Filmen Heat är den bästa han har 
sett.

Armando Nuredinov
Backa fritidsgård

Ali sANdivAC
fritidsledare

NyfikeN på...

HemköP är svenskt och grundades 1963 av Bertil Wåghäll. 
Huvudkontoret ligger i Solna. Vi har varit på Hemköp och 
intervjuat butikschefen Eva Lena Ängheden. Eva Lena är 
52 år och har tre barn.  Hon har arbetat i branschen i 17 
år,Hemköp har fyra chefer och alla är kvinnor vilket är 
väldigt ovanligt. Hon tycker att alla anställda bemöts med 
respekt på sin arbetsplats och alla har nästan lika mycket i lön.

Om det är någon som snattar i butiken så polisanmäls de.
Hon har jobbat i butiksbranschen i 17 år, varav sju år på 

Hemköp och säger att hon är nöjd med sitt jobb. Hon skulle 
inte vilja byta. Innan hon kom till Hemköp arbetade hon på 
Willys.

Det hon föredrar att göra på sin fritid är att grilla och um-
gås med sina barn. Hon tycker också om att sporta. 

Aman Temesgen, William Jaako, Can Cayirlioglu
Backa Fritidsgård

dario eSPiga kommer från Uruguay. Han är 63 år och har 
fyra barn. När han var 14 år blev han intresserad av politik 
på grund av diskussioner som skedde i Uruguay. Han blev 
politiker för att han ville förändra samhället.

Dario jobbar för socialdemokraterna för hela Göteborg 
och respekterar alla partiers åsikter. Respekt för Dario är att 
alla har rätt att uttrycka sig. Socialdemokraterna arbetar för 
jämställdhet genom att de är med och stiftar lagar, de tänker 
även på att göra lönen lika hög för kvinnor och män.

Dario tycker att Sverigedemokraterna (SD) är ett mörkt 
parti som inte utgår ifrån alla människors lika värde.

– Om vi inte tar in invandrare minskar vår befolkning och 
det drabbar jobb i framtiden, därför tycker jag att invandrare 
är vår framtid. SD tänker tvärtom och det är därför andra 
partier inte vill samarbeta med SD.

Sofia Espiga, Jonathan Berndtsson, Songül Yagci

”Invandrare är 
vår framtid”

Eva Lena är 
butikschef

effe tomAr
fritidsledare
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Pece mileVSki  är 16 år och 

jobbar på fritidsgården i 

Biskopsgården. Han håller 

på med ett projekt som är 

väldigt intressant. Projektet 

handlar om ungdomar som 

är mellan 15 och 16 år.
De får fram idéer som 

ska kunna ändra staden, 

Göteborg, på ett positivt 

sätt. De målar 
på skolväggar 
som gör det 
färgglatt så man 
blir glad. Det 

kommer ungdomar från 

olika ställen i Göteborg 

och hjälper till att ändra på 

massa områden. Det är bra 

att det kommer folk från 

olika ställen för de lever i 

olika samhällen och det 

är annorlunda överallt, så 

ungdomarna berättar hur 

det är i samhället där de bor 

och skillnaderna.
Pece tycker att det är bra 

och det känns riktigt bra 

att vara med i projektet och 

kunna ändra på samhället. 

Pece säger också att det är 

underbart att ungdomar 

är från olika ställen för när 

man träffar nya ungdomar 

så det betyder att man upp-

når målen bättre.
I början trodde Pece 

att det skulle vara jobbigt 

och tråkigt eftersom att de 

hade möten ofta, men efter 

ett tag så lärde han känna 

ungdomar och handledarna 

som gjorde att han kände sig 

bättre och hade roligt.
Pece hade kunnat 

tänka sig att jobba som en 

handledare på en fritids-

gård, och han vill gärna göra 

mer fysisk arbete men detta 

funkar också för att det är 

ett lugnt jobb.
Muammer Anar

Björkris

peCe milevski
sommarjobbare

dana lazkani är 15 år och sommar-

jobbar på fritidsgården i Biskopsgår-

den. Hennes jobb är väldigt kul och 

intressant. De sitter och planerar olika 

aktiviteter  där människor bland annat 

kommer och leker i ett tält.

Aktiviteterna ska ha något med kultur att 

göra som dans och sång. Det är viktigt att det är 

olika lekar som utförs. 
På jobbet sysslar hon med marknadsföring 

också. De informerar och delar ut tidningar till 

folk nästan överallt, på Backaplan och i andra 

delar av staden.  Där det finns mycket folk helt 

enkelt. Sedan kommer de att ha en tävling som 

går ut på att förbättra en plats i Hisingen.

Dana tycker inte att hennes jobb är ansträng-

ande men kul. Men hon tror inte att hon kom-

mer att jobba med detta. i framtiden.

Hon trivs bra i Biskopsgården och tycker 

att det känns tryggt för hon känner de flesta i 

området.
Muammer Anar

Björkris 

dANA lAZkANi
sommarjobbare
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föräldrar ger sina 
barn sopor att slänga 
och barnen slänger 
det ute på gårdarna 
och då kommer 
fåglar så blir det 
väldigt dålig miljö. 
Man kanske inte ska 
ha sopstation vid 
gårdarna/lekplatser. 

Aman Temesgen

jag tycker det är 
dåligt att slänga 
skräp på gården. Det 
finns bakterier och 
barnen kan bli sjuka 
av det.

Ahmed Dawuda

männiSkor 
kastar skräp från 
balkongen men 
vad tror de, är det 
någon sopptipp? 
Nej! Då gör de 
fel. Det är inte 
någon sopptipp 
det är en gård där 
barn leker. Varför 
gör inte polisen 
något? Men idag 
berättade jag för 
polisen och de 
gav alla fem tusen 
kronor i böter, 
och då blev jag 
glad.
Marwin Redzep
Marvin Berisha

många människor 
kastar sitt skräp på 
gårdar och gator var 
som helst men man 
måste tänka på hur 
dålig detta är för 
naturen. Naturen 
blir sämre för varje 
dag vi människor 
kastar skräp utanför 
soptunnorna i stäl-
let för i dem. Man 
ska veta att det är 
trädet som ger oss 
syre. Nästa gång ni 
kastar skräp gör det 
i soptunnorna. 

Setare K

det meSt drabbade området för 
nerskräpning är vår natur. Djuren 
är lika drabbade som oss människor. 
Människor tänker inte så långt när de 
skräpar ner. Vi ska inte dra alla över 
en kam men vi måste tänka mer på 
våra handlingar. När det skräpas ner i 
naturen tror djuren att det är föda och 
äter upp t ex plast eller glasföremål 
som gör att de blir sjuka och dör. Bar-
nen som leker på gårdarna blir också 
drabbade om de äter gammal mat eller 
läkemedel som har slängts. Råttor 
och möss samlas där och området blir 
smutsigt. Därför tycker vi att man 
borde tänka sig för och slänga soporna 
i miljöstationer och återvinna för att 
förbättra miljön! 

Donna Jovanovska
Sofia Espiga

det är tråkigt att se sopor på 
gården varje dag, helst när det är 
så många barn som leker på en 
smutsigt, ohälsosam, farlig och 
äcklig lekplats med soptunnor 
som ligger mitt i lekplatsen. Det 
är livsfarligt, om något barn hittar 
en tablett spruta, mm. Det finns 
ohälsosamma saker också som 
blöjor och gamla matrester. Det 
som kan göras för att det inte ska 
se ut som det gör är att ta bort 
soptunnorna och så får de vuxna 
ha mer koll på att få in soporna i 
tunnorna. Men det största felet är 
att det står fula tunnor mitt på en 
gård, barnen klättrar på dem och 
det har hänt att de har vält. Det 
kunde varit ett barn där. 

Anonym

9

BAC A8

Kurt kokar skallen är en 
teaterpjäs för barn som 
Teater Tamauer spelade 
vid Röda Stens konsthall 
i somras. Den 17 juni, in-
nan pjäsen haft premiär, 
intervjuade vi Jonathan 
Ekenberg som är produk-
tionsassistent på Teater 
Tamauer.

Jonathan är 22 år, har läst tre 
år på universitetet och är idag 
utbildad kulturledare och filmve-
tare. Kurt kokar skallen är första 
uppsättningen där han jobbar som 
produktionsassistent.

– Min uppgift är främst att as-
sistera teaterns fastanställde pro-

ducent, men 
jag får även 
egna uppgifter. 
Jag har till 
exempel gjort 
en reklamfilm 
till Kurt kokar 
skallen.

– Fördelen med 
mitt jobb är att jag har 
mycket ansvar och 
varierade arbetsupp-
gifter, som gör jobbet 
mycket intressant. 
En nackdel är att 
man får sitta inne på kon-
toret väldigt mycket, det är lite 
tråkigt. Speciellt när det är som-
mar och soligt skulle jag hellre 

vara ute. Men jag är 
fortfarande väldigt 

nöjd med mitt jobb 
för att jag gillar 
teatern och mina 
kollegor. 

Jonatan är inte 
sportintresserad men 

brukar följa lands-
laget i fotboll, när de spelar. På 
fritiden tittar han istället mycket 
på teater, och film, som han alltid 
varit mycket  intressrad av. Han 
gillar även att umgås med familj, 
vänner och sin flickvän. Om 
han fick välja ett annat jobb idag 
skulle han gärna testa att vara 
filmproducent. 

– Det skulle vara kul att se på 
hur det skiljer sig åt från vad det 
innebär att vara producent för 
teater. Och så älskar jag ju även 
film!

Tidigare har han faktiskt 
skrivit ett manus till en teaterpjäs. 

Jonatan gick Estetiska linjen på 
Angeredsgymnasiet, med inrikt-
ning Teater. Då fick han skriva 
ett manus som hela klassen sedan 
spelade upp. 

Jonatan växte upp i Partille 
och bor där än idag, bortsett från 
de tre år han bodde i Växjö när 
han läste på universitetet. Han 
har flickvän men ännu inga barn.

När Jonatan var liten ville han 
bli skådespelare. Senare insåg han 
att producent eller regissör också 
verkade vara kul. Han tycker att 
har lyckats rätt bra hittills och 
har förhoppningsvis en lång och 
lyckad karriär framför sig.

Jonatan får sin inspiration 
från allting runt omkring honom, 
till exempel tycker han att detär 
väldigt kreativt att få arbeta med 
skådespelarna utomhus vid Röda 
Sten.

Ahmed Kadir
Aman Temesgen

Varför tog ni bort sopnedkasten?

mArie WerNer
distriktschef

Bostads AB poseidon

vår iNtervju med

AllTid
varit intresserad
av teater och film

cHriStoPHer joneS är 36 
år och gillar att läsa, skriva 
och sporta. Han älskar 
sitt jobb och trivs bra med 
det. Hans favoritmat är 
Sunday roast. Christophers 
favoritmusik är engelska 
90-talslåtar för han är från 
England. Seven Samurai är 
hans favoritfilm.

Hecha Mokrian
Selma Lagerlöfs

jag tycker om GTA för att det 
är roligt och man kan göra mycket. 
Nackdelen med det är att två perso-
ner inte kan köra. Grafiken är bra och 
det har förbättrats. Det är åldersgräns 
på det men det är inte så farligt som 
alla tror.

Aman Temesgen Brunnsbo

mitt faVoritSPel är Fifa 15. Det är 
roligt att spela för att man kan byta 
spelare och lag. Jag tycker ingenting 
är dåligt med Fifa 15. Jag ger 5 av 5 
poäng.

Alessandro Caceres Backa röd

jag gillar filmen 
Jurassic World. Det är 
en häftig, spännande, 
hårresande, romantisk 
och häpnadsväckande 
film. Man blir inte trött 
på filmen man kan kolla 
på den hur många gånger 
som helst. 5 av 5.
Mohammed / Gucam 

Hussein Backa röd

Vi gillar...                                    …och Christopher gillar...
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Aman Temesgen, Ahmed Kadir, Muammer Anar, Jonathan Ekenberg, William 
Jaako och Betel Daniel.

Vi gick runt i Backa Röd för att undersöka 
miljöhusen. Vi träffade distriktschefen på 
Bostads AB Poseidon, Marie Werner. Marie, 
som är 49 år, är gift och har ett barn som är nio 
år. Hon har utbildat sig på Chalmers Tekniska 
Högskola och efter det har hon alltid jobbat 
inom fastighetsbranschen. Marie har jobbat 
i Backa Röd sedan 2001. Hon ansvarar för 
ungefär 2000 lägenheter i Backa Röd och 
Brunnsbo. 
Varför är det miljöhus på några gårdar medan det är 
miljödunkar och miljöavfall i de andra gårdarna?

Det ska byggas miljöhus på alla gårdar i 
Backa Röd men det kan dröja tio år innan 
allt är klart.

Varför togs sopnedkasten bort?
För där kan man inte skräpsortera. Sedan 
kan det börja lukta och det blev ofta stopp, 
särskilt efter jul för att folk slängde ner 
julgranar. Det som är bra med miljöhusen är 
att det finns fjorton olika avfall att sortera 
ut och när man sorterar vill folk inte att det 
luktar illa. Därför är de rena och trygga.
Varför spelas det klassisk musik i vissa miljöhus?

För att det är trevligt och för att vi slipper 
betala för musik som har skapats av kom-
postörer som varit döda i mer 70 år.

Varför finns det så många cykelrum?
Många lägger mycket pengar på sin cykel och 
vill ha den säkert. Att vi har så många är för 
att det finns regler och normer som vi måste 
följa. Enligt dessa ska vi räkna med att varje 
person äger två cyklar + att man har gäster.

Sofia Espiga, Jonatan Berndtsson,
Adis Basic, Gloria Prevor,

Songül Yagci, Monir Bcharri

D Å L I G T !Jonathan har
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kriStina Palmgren är 42 
år och arbetar som ekonom 
på Chalmers. Hon har gått på 
Utmarksskolan och därefter 
Kortedala gymnasium. Hon är 
singel och har inga barn.

Kristina tar hand om budge-
ten från forskningspengar som 
bl a har gett de nya elbussarna. 
Hon har utbildat sig i 
USA i fem år. Därefter 
flyttade hon tillbaka 
till Sverige och arbetade 
som administratör på Sahlgrenska i 12 år.

Fördelarna med Kristinas arbete är att hon får träffa människor 
med olika bakgrund och att spännande forskning pågår hela tiden.

Det är väldigt många män inom hennes yrkesområde. Hon 
önskar att fler kvinnor ska söka sig dit istället. Manliga och kvinn-
liga ekonomer tjänar precis lika mycket. Många kvinnor innehar 
chefspositioner. Minimilönen som ekonom på Chalmers är ca 33 
000 kr innan skatt. På hennes arbete bemöts alla med respekt och 
artighet oavsett bakgrund och förutsättningar.

Kristina  representerar Folkpartiet i Göteborgs kommun-
fullmäktige. Politik för Kristina är engagemang och en vilja att 
förändra världen till det bättre. 

Hon tycker att det är viktigt med människans frihet och att 
man inte ska bli begränsad i sina val och önskningar.

– Det är fel med själviskhet. Man bör inte vara egoist utan 
gynna helhjärtat. Varje person är fri att få vara den man är, att res-
pekteras och få möjlighet att välja sin väg och fatta viktiga beslut 
som påverkar sitt liv.

Klassklyftor bör inte finnas enligt Kristina.
– För då delar man in folk i olika grupper och nedvärderar. 
Kristina vill förändra så att man har en bra grund från att man 

är ung.
– Om man har det så lyckas man lättare i livet.

Ungdomar 
på Backa fritidsgård

mariya VoyVodoVa är 36 år och bor 
med sin sambo i Västra Frölunda. Hon är 
född i Bulgarien och flyttade till Sverige 
2003. Året därpå började hon läsa SFI 
(svenska för invandrare) vilket ledde till 
praktik hos socialdemokraterna i Göteborg 
där hon så småningom fick sitt första jobb.

Idag jobbar hon som socialdemokra-
tiskt kommunalråd med ansvar för kultur, 
mänskliga rättigheter och ungdoms-
frågor.

– Jag vill öka ungdomars delaktighet 
och inflytande i allt vi gör i vår stad. 

Mariya har alltid varit politiskt intresserad och har även pluggat statsve-
tenskap i Bulgarien. 
Vilka värderingar står socialdemokraterna för?

- Rättvisa, solidaritet, frihet och ett jämlikt samhälle.
Tycker du att Göteborg är en jämställd stad?

Inte alltid. Att Göteborg ska vara en jämställd stad på alla nivåer är vårt 
slutmål. Samtliga stadsdelar jämställdhetsintegrerar sina verksamheter. 

Det är viktigt att minska klyftor mellan olika samhällsgrupper. Mycket 
har gjorts men mycket återstår att göra. 

Mariya anser att hon möts av respekt av kollegor på sitt jobb.
– Att vara politiker är ett roligt uppdrag men man är också en offentlig 

person och som sådan kan man bli utsatt för otrevligheter.  
Att 30 flyktingar ska komma till Backa Röd är också något som tas upp.
– Människor som väljer att flytta till Göteborg på grund av krig eller 

konflikt i sitt hemland är en stor tillgång för vår stad.  Alla vi har ett ansvar 
att nyanlända familjer får en god start på sitt nya liv. Jobb att gå till och att 
deras barn får en bra skola. Det är viktigt att alla stadsdelar hjälps åt. Men 
i dagsläget är det definitivt så att vissa, däribland Backa, har tagit ett större 
ansvar än andra. 

Ungdomar
Backa Fritidsgård

vårA iNtervjuer med

kristiNA pAlmgreN
ekonom & fritidspolitiker (fp)

mAriyA voyvodovA
politiker / kommunalråd (s)

”Det är viktigt med 
människans frihet”

”Det är viktigt att 
minska klyftorna”

Vi Har Varit På P4 och 
träffat journalisten Alex 
Rodallec. Han är 34 år och 
har jobbat som journalist 
i två år. Han har bott i 
Backa, Brunnsbo och 
tycker att han hade en bra 
uppväxt.

Alex har även bott i 
Chelsea i England där han 
jobbade på en restaurang. 
Han tycker att den största 
skillnaden mellan Sverige 
och England är att Eng-
land har så mycket större 
befolkning och större klasskillnader, mellan de 
som är fattiga och de som är rika. 

Alex har prövat många grejer förr, t ex 
dans, sång och skådespeleri. Det visade sig att 
journalistiken var jobbet för honom. 

På hans arbetsplats respekterar kollegerna 
varandra och jämställdheten är någorlunda 
okej. Men den kunde vara mycket bättre. Det 
är många kvinnor på hans jobb men inte så 

många kvinnor som är chefer, 
enligt Alex. 
Vad är det bästa med att vara 
journalist?
Att man kan vara med och 
lyfta fram viktiga frågor. 
Vilket annat ställe mer kan du 
tänka dig att jobba? Får du bra lön?
I Stockholm på SVT, Sveriges 
Radio och Musikhjälpen. 
Det funkar med min lön. 
Och den kan bli bättre om jag 
jobbar bra 
Trivs du bra med jobbet?
Ja, men ibland kan det vara 

stressigt.
Vad finns det för svårigheter med ditt jobb?

Det är svårt att redovisa olika sidor av en 
händelse, för man har kort tid att samla 
nyheter. 

Kan man lita på nyheter som man läser?
Inte till hundra procent.

Vad kan man göra om man hör något på TV eller radio 

som inte stämmer?
Om de ansvariga för programmet inte vill 
göra en rättelse så kan man göra en anmälan 
till Granskningsnämnden för radio och TV.

Alex berättade att SVT:s kanaler kallas för 
public service-kanaler medan t ex TV3 och 
TV5 kallas för reklamkanaler. Skillnaden är 
att SVT:s kanaler betalas av staten (dvs alla 
i Sverige som betalar TV-licens och skatt) med-
an de andra kanalerna betalas av företag som 
vill att tittarna ska kolla deras reklamfilmer 
(och köpa deras produkter).

Sist men inte minst berättade Alex att bästa 
sättet om man vill bli journalist är söka till 
någon av de högskoleutbildningar som finns i 
tio svenska städer, t ex i Göteborg, Stockholm 
och Umeå.

Gloria Prevor, Adis Basic,
Jonathan Berndtsson, William Jaako,

Can Cayirlioglu, Aman Temesgen,
Charlie Holmqvist, Ebru Yagci

Här jobbar P4-journalisten Alex
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Janne
janne lingbert är 59 år och jobbar som vaktmästare i Hisings Backas 
FC klubbhus. Det är tre personer som jobbar i klubben. Vi frågade 
Janne hur många kvinnor det är som jobbar här. Han svarade:
–En och det är Gunilla som är kansliets chef. 

Janne bor och kommer ifrån Hisingen. Han gillar laget och ungdo-
marna som spelar i Hisings Backa. Han tycker att Hisings Backa FC är 
bra eftersom det går toppen för A-laget. 

Janne gillar fotboll och all sport fast mest hockey. Han har spelat 
handboll också en gång i tiden. Han har jobbat ett och ett halvt år 
här och trivs bra med sitt jobb. Han jobbar fem dagar i veckan, från 
måndag till fredag 

Betel Daniel, Muammer Anar
Backa fritidsgård12 13

oerHört många matcher har spelats 
på Backavallen under Gothia Cup men 
ännu fler människors vägar har mötts. 
Mycket lyckade dagar som inte hade 
varit möjliga utan ungdomarna som 
jobbade varje dag. Allt ifrån att vara 
planvärdar, till parkeringsvakter till att 
turas om att stå i de olika kioskerna.

Jag själv har stått i kiosk och jobbat. 
Det har varit väldigt roligt och lärorikt 
och nästa år hoppas jag på att få göra det 
igen!

Sandra Daniel Backa röd

jag gillar fotboll för att det är kul. 
Min favoritfilm är Fast and the furious 
7, för att det finns snygga bilar. Jag gillar 
att spela innebandy på fritiden.

Mona Abdi Backa röd

jag gillar att spela fotboll för att det är 
bra för kroppen, man har något att göra, 
man umgås med kompisar och man 
lär känna nya vänner. Jag har träning 
måndag och onsdagar. På måndag börjar 
träningen kl 18.30. Ibland brukar mina 
föräldrar kolla på mina matcher eller 
när jag har tränar. De hejar på mig. Efter 
träningen kollar jag på Youtube eller 
Twitch. Jag går in på Facebook eller In-
stagram. Jag äter oftast dolma som min 
mamma lagar. När jag har vilat mig och 
ätit så tar jag en varm dusch. Sedan går 
jag och lägger mig. Jag brukar ha match 
på lördagar och söndagar. Jag spelar i 
Backatorp IF. Min position är center-
mittfältare, min förebild är Di Maria.

Pavel Tawfiek

det Var en gång en tjej som älskade 
fotboll. Men hon hade ett problem, 
hennes pappa lät inte henne spela. Fast 
varje dag spelade hon när hennes pappa 
jobbade. Mamman lät henne, de hade 
hemligheter med varandra. En gång kom 
hennes pappa och såg när hon spelade. 
När hon gjorde mål så ändrade han sig, 
hon fick spela fotboll. När hon fortsatte 
att spela så blev hon bättre.

Aicha Caceres Backa röd 

jag Hör när bollen sparkas. Det luktar 
spännande, naturlig gräs. Jag ser grönt, 
publik och en boll åker fram och 
tillbaks. Det känns svårt och pirrande i 
magen. Jag sparkar upp bollen i krysset. 

Armando Nurdinov

när jag blir Vuxen ska jag bli 
fotbollspelare. Jag ska bli känd och ge 
pengar till fattiga så att de mår bra. Det 

Victor
Victor albinSSon är en av de ansvariga för att Gothia 
kom till Backavallen. Det var ungefär 140 matcher som 
spelades på Backavallen under fyra dagar.
Vem ansvarar för Gothia-matcherna här?

Alla i Hisings Backa FC är ansvariga. 
Hur känns det att ha så många människor här? 

Extremt roligt att ha så många människor som spelar och 
ha så mycket folk som kommer för att titta på. För att de 
ser hur det är i Backa och vi kan visa vilken härlig förening 
Hisings Backa FC är. 

Songül Yagci
Backa röd

F
O

T B O L L

!
tiSdagen den 14 juli spelades en del av Gothia cup-
matcherna i Backavallen. Vi intervjuade Linja och Jas-
mine. De är 18 år, kommer från Tyskland och spelar i 
laget TSV Süderbrarup. De har spelat fyra matcher. 
Hur känns det att vara här och spela? 

Coolt och intressant att spela i Gothia-turneringen 
för det är många människor från andra länder som 
vi möter och vi tycker att armbandet i år är mycket 
bättre än förra året.

Har ni Gothia i Tyskland?
- Nej, därför är det ännu intressantare att vara här. 

Vad är bäst och dåligt med Sverige?
Linja: Sveriges flagga är blå och gul som vårt lags 
färger. Det dåliga med Sverige är att bröden är söta.
Jasmine: Det bästa med Sverige är att naturen är 
väldigt fin. 
Det finns 
inget som är 
dåligt.

Bästa minne från Sverige?
När vi träffade ett annat tyskt lag på spårvagnen. 
Det var väldigt roligt. 

Hur har svenska folket bemött er?
Alla är väldigt vänliga och hjälpsamma. 

Är det fler tjejer än pojkar som spelar fotboll i Tyskland?
Det är fler pojkar som spelar fotboll.

Leif
leif SjöqViSt är 56 år. Han utvecklar ungdomsfotboll i Hisings Backa 
FC. Nackdelar med jobbet är att Leif jobbar varje kväll och helg så han 
har ingen tid över. Fördelen är att han kan fritt bestämma efter eget 
huvud. Leif tycker jämställdhet är män och kvinnor en art alltså ingen 
skillnad. Leif tycker att respekt är att lyssna på den andra även om man 
inte tycker likadant.

Han började med fotboll 1989. År 2010 började han jobba med 
fotboll i klubben. Han trivs väldigt mycket med sitt jobb och tycker det 
är bästa jobbet. Hisings Backa bildades 1930.

Donna Jovanovska, Taner Tarhan
Backa fritidsgård

Linja.

Jamine.

Ahmed Nejmedin / Songül Yagci Backa röd

”Gothia är coolt!”

profiler i Hisings Backa FC
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känns inte bra när de inte har mat 
och inte råd med saker som vi har. 
Även om jag blir rikast i världen, så 
kommer jag alltid att hjälpa dem. 
Jag ska spela i Juventus när jag blir 
äldre. Jag ska också bli fotbollsträ-
nare.

Zaky Abdi Backa röd

jag gillar fotboll för det är kul, 
man springer mycket. Jag spelar i 
Hisings Backa FC med 07:or.

Ahmed Hussein 8 år

Sommaren är igång, Fotbollen 
är igång, Jag känner hur blodet 
pumpar och pulsen ökar medan jag 
springer genom denna fotbollsvärld.

Yassin Salihhassen

SPela fotboll är jättekul. Jag 
mår bra av att spela fotboll. JAG 
LEVER FÖR FOTBOLL!

Elias Zmale Backa röd

jag älSkar fotboll. Jag är 11 år 
och gillar att duscha och att göra 
volter. Jag vill vinna 5000 kr i en 
introtävling. Min kompis hade en 
introtävling. Han vann 80 euro och 
jag vann 80 euro. Steam euro, jag 
håller på att planera introtävlingen. 
Jag hoppas att jag vinner något.

Alen Kamberovic Blå staden

jag Heter Mohamed och är 12 
år. Jag gick i basket. Men en dag 
när jag hörde att det fanns fotboll i 
närheten då märkte jag att fotboll 
var en roligare sport för mig, det 
känns att den är en del av mig.

Mohamed Husein Backa röd
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tHomaS Skuja är 32 år och har ett barn 
som är fyra månader. Thomas bor i Lund 
som ligger i Skåne. Han håller på och skri-
ver på sin första bok. Thomas får inspira-
tion från historiska händelser och minnen. 
Han började skriva för att han vill utrycka 
sig. Det har tagit nästan fem år för honom 
att skriva boken. 

När han inte skriver så jobbar han med 
Forum för poesi och prosa. Hans uppgift 
där är att sprida litteratur och få folk att 
läsa böcker. På fritiden umgås han med sin 
familj. På hans jobb så möts kvinnor och 
män lika och får lika mycket betalt. Det 
är sju personer som jobbar på författar-
centrum men två av dem är kvinnor och 
resten är män.

När Thomas var liten ville han bli 
hockeyproffs. Han gillar fotboll och hans 
favoritlag är Arsenal.

William Jaako, Betel Daniel,
Ahmed Kadir

malin erikSSon är 36 år. Hon är författare och lärare och har skrivit 
sju barnböcker. Hon brukar gå på yoga och promenera i skogen. Hon 
tycker om Made in Backa och att det är roligt att ha skrivarverkstad.

Malin bor i Göteborg och Dalsland. Hon är uppväxt på landet i Dals-
land och tycker att hon har haft en bra uppväxt. Malin är inte gift och 
har inga barn. Hennes favoritmat är indisk mat. Hon har inte husdjur 

men däremot har 
hennes föräldrar 
15 hundar. Själv 
tycker hon mycket 
om hästar. Hon 
drömmer om att ha 
ett russ och lära sig 
köra i skogen med 
det. 

Malin tycker att 
hon behandlas med 
respekt. Hon säger 
att jämställdhet är 
viktigt för att alla 
ska ha en chans att 
leva sitt liv fullt ut.

– Jämställdhet är 
något man måste jobba på hela tiden. Ibland respekterar inte de vuxna 
barnen. Det är viktigt att komma ihåg hur det var att vara barn när du 
är vuxen så du själv inte beter dig respektlös, säger hon. 

Det fanns en del rasism när hon var barn. Det hon kommer ihåg var 
när hennes farfar pratade med en kompis om en person som var svart sa 

de neger. Då blev hon arg och sa till dem att man inte skulle säga så och 
de slutade sakta men säkert.

Malin tror att Made in Backa kan spridas över hela Sverige. Hon 
tycker att Homeira Tari och hennes arbete är viktigt.

Aman Temesgen, William Jaako, Can Cayirlioglu

Gillar du hästböcker? Då kan Malins böcker vara 
något för dig. Sex av de sju böcker hon hittills skrivit 
handlar om hästar. (Den sjunde Nos mot näsa handlar 
om en flicka som drömmer om en egen hund). Här är 
böckerna som Malin skrivit:
Johanna får en egen häst
Vågar Johanna hoppa?
Mia saknad
Pegasa - hästen från Trapalanda 
Nos mot näsa
Malva och hästarna
Malva börjar rida
Läs mer om hennes böcker på www.malinsbocker.com

kennet klemetS är 50 år. Han är född i en by som heter Gottröra som 
ligger en bit utanför Stockholm. Idag bor han i Göteborg.
Från början spelade  han gitarr och skrev låtar.
– Fast det var roligare att skriva  dikter, så jag valde det spåret i stället.

Inspiration fick han bl a när han började läsa författare som Gunnar 
Ekelöf (en av Sveriges mest kända poeter). 

Kennet har gett ut sju diktsamlingar. Han arbetar också som översät-
tare av böcker från franska till svenska.

 Det tar lång tid för honom och skriva en bok. Han skriver lite, sedan 
låter han texterna vila. Det tar cirka fyra år för honom, för att han måste 
få idéer, säger han. 

Kennet arbetar halvtid på Författarcentrum Väst. Hans uppgift är 

hjälpa till så att skolor och bibliotek kan ordna författarbesök.
På författarcentrum jobbar sju personer, tre kvinnor och fyra män. 

De behandlas likadant och de får samma lön i princip. 
Han tycker inte att det är stor skillnad mellan män och kvinnor när 

det gäller hur de skriver.
Fritid har han inte mycket, för han arbetar mycket. Han har barn som 

är 8 och 10 år gamla. 
Han tycker om fotboll för han spelade fotboll tills han var 17 år, men 

han gillar mest att kolla på landskamper och på friidrott.
William Jaako, Betel Daniel, Taner Tarhan, 

Armando Nuredinov, Ahmed Kadir

mAliN
en författare för dig som gillar hästar (och hundar)

keNNet
skriver dikter och översätter från franska

tHomAs
skriver på sin första bok

Författarintervjuer Författarintervjuer
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jag ocH mina Vänner åker 
moped, bil och går på bio. Vi åker 
båt, Ferrari och går till Liseberg 
hela tiden.

 Marcel Nuredin
Backa röd

min dröm är att köra bil BMW 
M5. BMW är den bästa bilen. Min 
drömsemester är till Tyskland.

 Ahmed Dawida

en dag drömde jag om att jag var 
kung och jag hade många tjejer. Jag 
hade pengar och jag hade även två 
barn. Min pojke hette Marcello 
och min flicka hette Chantella, 
pojken var störst och flickan var 
yngst.

Marwin Redzep
Selma Lagerlöfs

en natt drömde jag att jag körde 
moppar och jobbade med polisen.

Marwin Redzep

min bäSta dröm är att åka bil.  
Min bästa dröm är att åka moped.  
Och min dröm är att bli rik.

Marino Nuredin
Backa röd

jag drömmer om att bli tandläk-
are. Man lagar tänder och det vill 
jag bli bra på. Jag vill också fixa 
mina tänder och få tandställning. 
Jag gillar fotboll, gå på bio och 
resa.  Jag brukar resa till Tyskland 
och Irak. Nästa år ska jag resa till 
Turkiet. Jag hänger med mina 
släktingar och kusiner. Ibland åker 
vi till Carnival och ibland åker vi 
långt bort.

Dania Dawda
Backa röd

Min resa
en dag reSte Vi till Skopje. När jag var i Rostok såg min pappa 
en Q7 och Mercedes Benz C klass. Pappa såg att de ville tävla, så vi 
tävlade, och efter 5 minuter stoppade polisen oss. Alla fick böter på 
5 500 kronor. Därefter körde vi lugnt. Efter det kom polisen efter oss 
och frågade om han kunde få en cigarr av min pappa och det fick han. 
Polisen tog böterna och skrev 2 500 kronor istället.

Marwin Redzep

Min mardrömssommar
det Som kan förstöra min sommar kan vara att jag hamnar i bråk 
och att jag inte får gå ut när det är en riktigt bra dag.

Anonym 

Den dåliga pappan
en gång när jag var i gården hörde jag Leila skrika hjälp. Anledningen 
till att hon skrek var att hennes pappa drog henne i håret och knuffade 
henne för trapporna. Och sedan skadades hon rejält och hon förlorade 
mycket blod. Därefter dog hon.

Marino Backa röd

Köra cross
jag blir glad av att köra cross.  Idag ska jag spela Xbox. En dag vill 
jag lyckas att köra cross. Jag går ut till garaget, jag tar fram crossen och 
hjälmen och åker till stan.

Marino Nuredin

Murad
det Var en gång en kille som hette Murad och var 11 år. Han gillade 
att spela fotboll, cykla och stegra med kompisar.  Han kom ifrån Tur-
kiet. Murad hejade på ett lag som hette Galatasaray. Hans favoritspelare 
var Selçuk Inan. Nummer 8. Selçuk var bäst på frisparkar i turkiska 
ligan. Han var lagkapten och hade bra taktik. Galatasaray vann cupen 
och ligan detta år. Murad brukade vara hemma och spela Fifa 15 eller 
Gta 5. Murad ville bli fotbollspelare i ett stort lag eller polis. Han gil-
lade att spela Fifa 15 mot sin storebror. Murad brukade vinna.

Berkant Genc Backa röd

…när jag blir arg utan an-
ledning.  Jag skulle vilja bli 
president.  Allt vore bra om 
jag blev president. 

Jonathan Berndtsson
Villaområde i Backa

…när polisen utnyttjar 
sin maktposition för att 
använda våld mot andra, 
fastän de säger att de ska 
beskydda samhället. Jag 
skulle vilja att ordningsmak-
ten kontrollerades ytterligare 
och granskades av en tredje 
part. Det skulle vara bra om 
väktare och poliser, politiker 
och domare skötte sitt jobb 
för att gynna folket.

Wilma Tell
Stockholm 

…när någon gör något 
taskigt och när någon jid-
drar med mig.  Jag skulle 
vilja köra ett flygplan. Allt 
vore bra om jag fick köra ett 
flygplan.

William Jaako
Sägengatan

…när folk skriker. Jag skulle 
vilja spela GTA. Allt vore 
bra om jag var rik.

Aman Temesgen
Brunnsbo

…när han slår mig.  Jag skulle 
vilja ha party.  Allt vore bra 
om man fick allt man ville. 

Marwin
Backa röd

…när personer retas. Jag 
skulle vilja bli kung. Allt 
vore bra om det var fred i 
hela världen. 

Monir Bcharri
Backa röd

ARG!
JAG BLIRSkara

sommarland
en gång en Solig dag vak-
nade jag av att mina föräldrar 
pratade om att vi skulle åka till 
Skara Sommarland. Jag och 
mina tre syskon blev glada.

Sedan när vi var framme var 
jag glad och ville bara simma, så 
jag gick för att simma. Men jag 
kunde inte simma och brydde 
mig inte. Jag var på gång och 
kände att jag höll på drunkna. 
Jag hade svårt att andas. Då kom 
någon och räddade mig.

Efter ett tag mådde jag bra 
och jag fortsatte att ha kul. Jag 
gick runt och spelade och vann 
en Marabou choklad. Sedan gav 
jag den till min syster och hon 
blev glad.

Vedato Berisha
Backa röd

På läger
jag Var På läger med min 
familj. Man kunde göra vad 
som helst, simma, spela basket, 
fotboll och jag fick nya vänner. 
Jag var där en vecka och man 
kunde också fiska. När jag var 
på läger brukade jag mest spela 
fotboll med mina nya vänner. Jag 
brukade också simma. Ibland 
brukade jag fiska med min 
morbror.

Mohamed Hussein
Backa röd

Min roligaste 
dag
det Var en Vacker dag då jag 
och mina föräldrar åkte till Kol-
mården. Vi gick till girafferna. 
De var jättelånga och stora men 
det jag verkligen ville kolla på 
var aporna. Det var en apa som 
pissade på sin bror och det var 
jätteroligt. Jag badade hela tiden. 
Sedan gick jag till spökhuset och 
det var väldigt läskigt.

Marcell Nuredin

Bästa
sommaren
min bäSta sommar var när jag 
åkte till Somalia. Jag hade så kul 
så att jag inte ville lämna det. 

Abdullahi

Berättelser Berättelser

Ramadan
Vi muSlimer har en tradition 
som kallas för Ramadan. Vi 
börjar fasta innan solen går upp 
och fortsätter tills solen går ner. 
Ibland är det från kl 2, i gry-
ningen till 22 på kvällen. Tiden 
kan ändras också. Vi äter inte, 
dricker inte och ber alltid. Kvin-
nor får inte ha på sig smink och 
de får inte heller ha nagellack. 

Vi brukar äta dadlar och soppa 
och en annan mat, sist äter vi det 
godaste. Kl 2.00 på natten äter vi 
och dricker för att vi inte ska äta 
på dagen, efter vi har ätit ber vi. 

Nana Hasuna

man ber och fastar när man 
fastar, man äter inte, dricker inte. 
Man fastar till 22.30.

Elias
Backa röd

drömmar

Sista matchen
en Vacker dag när jag skulle 
spela min sista match mötte 
jag Finlandia. Jag spelade med 
Hisings Backa FC PO7. Vi 
spelade på bortaplan, så jag åkte 
med min tränare. Matchen skulle 
vara på Rambergsvallen. Vi vann 
med 5-4. Jag gjorde ett mål på en 
bicykleta och det var väldigt fint. 
Jag blev jätteglad.

 Ahmed Hussein Backa röd

Marvin
Han Heter marVin och är 20 år. 
Han har lockigt hår, är vältränad 
och har svarta ögon. En dag skulle 
han spela en viktig match. Han 
var jättenervös men när matchen 
började så släppte allting och han 
började göra mål efter mål. Sam-
manlagt gjorde han fyra mål.

Marvin Berisha Backa röd

Försök aldrig vinna tillbaka någon som förlorat dig med mening.
Pavel Tawfirek

det Var en gång en flicka som bodde i Backa. Hon hette Sara. På 
kvällen när hon skulle gå och lägga sig hörde hon ett ljud. Sedan som-
nade hon. Kl 3.00 på morgonen ville Sara dricka vatten. TV:n var på. 
Sara stängde TV:n och gick till köket. Plötsligt var TV:n på igen. Hon 
drog ut sladden. Hon undrade hur TV:n kunde sättas på av sig själv. Sen 
gick hon till alla rum och såg att alla sov. Då sattes TV:n  plötsligt på 
igen! Då springer hon till sitt rum, stänger dörren och drar täcket över 
huvudet. Dörren öppnas. Sara ser ett huvud med långt hår och sedan en 
vit klänning. Hon skriker. Hon tar upp sin mobiltelefon och ringer sin 
pappa som säger att ingen är där. Då blir hon lugn och kan somna igen. 

Nana Hasuna
Backa röd

Sara och TV:n
Det här är jag
jag är tolV år. Jag bor i Backa 
och jag gillar att vara med vänner. 
Det jag gör på fritiden är att titta 
på tv. Jag gillar en film som heter 
Taken. Min favoritmat är dolma. 
Favoritmusik är Jacke och sånger-
ska är Ebru.

Ahmed Dawida Backa röd

Sociala medier
de meSt aktuella medierna är In-
stagram och Facebook. Instagram 
är ett forum där man lägger ut bil-
der och där man kan kommentera 
och gilla bilder. Det är samma med 
Facebook fast där kan man även 
chatta och ringa varandra. Det är 
många som har blivit utsatta för 
hackare som kunnat styra andra 
konton. Man kan ha privata konto 
så att bara vännerna kan se dina 
bilder. Det är åldersgräns men 
många barn skriver in ett giltigt år 
som funkar.

Aman Temesgen
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Den ovanliga fisken 
det Var en gång en fisk med bara en fena. Han blev mobbad för att 
han hade bara en fena och han orkade inte längre med det. Han gick till 
skolan varje dag för man gör det på fiskskolor. Alla  skrattade åt honom 
hela tiden.

En gång var han så arg att han skolkade och då bestämde sig fiskens 
mamma att prata med fiskens rektor. Rektorn sade att den som mobbar 
honom blir avstängd. Men alla i skolan fortsatte att mobba honom.

Då bestämde han sig för att operera sig så han skulle få två fenor. Han 
gjorde det och sedan mobbade ingen honom. Men han ville ändå ha 
revansch så han mobbade dem som hade mobbat honom.

Sedan började han i en ny skola och glömde skolan som han gått i 
förut och startade sitt nya liv. 

Yassin Salih-Hassen 12 år

Hahahahahaaa!!!

Böcker är 
bra
om man inte kan 
skriva, läsa eller har 
svårt med stavning kan man få hjälp av en bok. Böcker kan 
innehålla t ex  dikter och berättelser. När man läser en bok 
kan man få bra idéer om hur man kan skriva en bok. Böcker 
har många författare skrivit, som t ex Astrid Lindgren. Hon 
har skrivit många berättelser och böcker t ex Bröderna Lejon-
hjärta. När man öppnar en bok och läser 2-5 sidor har man 
aldrig tråkigt. Ju fler böcker man läser desto bättre skriver 
man. Genom att läsa en bok kan man utveckla sina kunskaper 
i att skriva. I böcker kan det stå en berättelse som kanske låter 
såhär:

OTUR
Det var en gång en glad familj som skulle åka med 
ett flygplan till USA. Och en dag så glömde mam-
man att sätta på alarmet för att väcka dem i tid. 
Men sedan så väckte alarmet familjen när det var 
en halvtimma kvar. Familjen packade sina kläder 
snabbt och rusade snabbt in i bilen till flygplatsen. 
När familjen var på flygplatsen var det fem minuter 
kvar men när familjen var vid flygplanet var det 
redan försent. Flygplanet hade redan åkt iväg. Men 
sedan vaknade mamman och visste att allt hade 
varit en dröm. Så tittade mamman på klockan och 
sade: Omg! Det är en halvtimme kvar... Tyvärr 
hann inte familjen till flygplatsen.

Said Hasuna
Backa röd

Kunskap är makt
det Var en gång en kille som hette Silva. Han bodde i Montevideo 
som ligger i Uruguay. Silva var fattig men jättesmart. Hans familj be-
hövde mycket pengar till kläder och mat. Hans föräldrar hade inga jobb, 
de var arbetslösa.

När han fyllde 16 år hade Silvas mamma en sjukdom. För att bota 
sjukdomen behövde hon 300 000 kr.

Silva är smart. Han har A+ i fem ämnen. Han lyckas i skolan och får 
ett bra jobb. Han blir doktor och tjänar 45 000 kr i månaden. På två år 
tjänar han 900 000 kr. Han söker efter det huset för 2 100 000 kr som 
de köpte för 10 år sedan. 

Nu har de råd att bota sjukdomen och Silva har pluggat tillräckligt 
och är nu den tredje smartaste människan i hela världen och tjänar 100 
000 kr i månaden. Eftersom Silva är smart och har mycket respekt så 
höjer de hans lön och nu är han känd i världen. Kunskap är makt! 

Pavel Tawfök 12 år

Hundproblem
det Var en tjej som hette Nova, hon 
gillade fotboll. Nova gick på promenad 
med sin BFF (Best Friends Forever) 
Lisa. De såg en man som kräktes men 
hans hund var en hjälpande hund som 
hjälpte folk, så de behövde inte hjälpa 
honom.

De spelade fotboll igen och sedan 
lekte de kurragömma. När Nova skulle 
hem såg hon mannen som kräktes. Han 
letade efter sin hund men han hittade 
inte den. Nova letade också efter hun-
den men så var hon tvungen att gå hem.

Efter den dagen hittade mannen inte 
hunden.

Nova letade på taket men den var inte 
där. Men så såg hon något springa. Det 
var hunden. Nova sprang och fångade 
hunden. Mannen tackade henne och 
bjöd henne på fika som tack.

Dania Dawda

Lögnaren
det Var en gång en kille som åkte cross, han gillade att åka snabbt 
med sin 450cc. Men han tog hänsyn till trafikreglerna. Han stannade 
alltid vid rött ljus. En gång åkte han snabbt och polisen kom. Han hade 
inte lust att åka in i fängelse så han åkte iväg och kom undan. Senare på 
dagen fick polisen reda på vems cross det var så de tog in honom i häktet 
och frågade om det var hans. Han sade ”ja” och polisen frågade om det 
var han som körde och han sade ”nej”. Polisen släppte honom och han 
blev glad.

Charlie Holmqvist
Backa röd

Bättre att ge pengar
till de fattiga än att köpa 
julklappar till barnen
Varje år brukar jag klä ut mig till jultomte. På julafton 
brukar jag köpa presenter och ge dem till barnen för att 
barn blir glada när jultomten kommer med presenter 
på julafton. Denna jul klädde jag inte ut mig för jag har 
gjort detta så mycket så att det blir tråkigt. Jag vill göra 
något annat, t ex ge de fattiga familjerna pengar. Det finns 
många fattiga familjer. Jag tycker att det är bättre  att 
hjälpa barn och föräldrar så att de kan ha det bra som alla 
vi andra.

Taner Tarhan kärra

Sportinriktade ungdomar undviker brott. Eftersom de lägger sin 
tid på fotbollen istället för att hänga ute och begå brott.

många brott har skett den senaste 
tiden i Göteborg. Det finns många 
olika anledningar till detta. En anled-
ning kan vara att ungdomar inte har 
något att göra på sin fritid. De blir 
uttråkade och hittar på dumma idéer 
som att förstöra och stjäla saker. Även 
röka, dricka och knarka. Man kanske 
inte tänker så mycket på sin hälsa 
om man inte sportar. För de som är 
sportintresserande lägger ner mycket 
tid på att bli bra och är mer medvetna 
om att rökning och liknande, inte 
är bra för deras hälsa. Eller för deras 
karriär inom sporten. Det är en fördel 
om man har en bra förebild som har 
lyckats,  t ex Luka Modric. Då får man 
den energi till att fortsätta och vilja bli 
lika bra som han.

Därför behövs det fler idrottshallar 
och fritidsgårdar. Då har ungdomarna 
fler aktiviteter att välja mellan och på 
så sätt undviker de brott.

Benjamin Arapovic
Daniel och Kevin

Kriget i Irak
kriget i Irak fortsätter. Idag var det 
över 50 personer som skadades, vissa 
hamnade på sjukhus och vissa dog. De 
här människorna dog av en bomb. 

Setare Backa röd

Fotbollsprojektet
made in backa samarbetar med 
ett fotbollsprojekt. Ett gäng flickor 
försöker fota några pokaler. I Hisings 
Backa FC:s klubbhus finns mest bilder 
på pojkar och pokaler som pojkar har 
vunnit. Men snart ska tjejerna som är 
med i projektet kanske vinna en pokal 
och ha sin bild där i år. 

Tjejerna i projektet brukar spela 
i en timme och samlas i ett rum och 
prata om hur det har varit och om 
man vill förändra något. Orsaken till 
att det bara finns bilder på killarna 
är att det inte är så många tjejer som 
spelar fotboll.

Setare Backa röd

Ungdomar är bra
många tror att ungdomar inte gör 
mycket. Den 26 juni så jobbade de och 
och samarbetade jättebra. De jobbar 
faktiskt ibland lite bättre än vuxna. 
De brukar vara lite slarviga men de 
är bra.

Setare Backa röd

reSPekt är bra. Om man vill få 
respekt så ska man respektera andra. 
Man ska ha förståelse för andras 
känslor annars sårar man dem.

Pavel Tawfiek

reSPekt är att man lyssnar på varan-
dra, kan erkänna vad man har gjort 
för fel. Respekt är att vara snäll mot 
andra och inte reta folk. Respekt är 
personliga åsikter som räknas och att 
känna empati för att förstå varandra. 
Respekt är kärlek mot varandra och 
tro på folk. 

Dania Dawda Backa röd

reSPekt är att man respekterar per-
soner som till exempel säger att vi ska 
göra något tillsammans. Och att man 
lyssnar på vad någon annan säger och 
inte går ifrån personen. Man ska höra 
på också. 

Ali Hosseini 10 år

jag Har reSPekt för min familj och 
mina vänner. Jag har också respekt 
för andra. Men först och främst 
måste man ha respekt för sina föräl-
drar, och det har jag. Och man ska 
alltid tänka på om man visar respekt, 
så får man respekt tillbaka.

Micky Negetu 11 år

jag älSkar min familj. Jag har 
respekt för min familj och de respe-
kterar mig också. Min familj hjälper 
mig ifall jag har problem. Jag tycker 
om min familj, den är jättebra. 

Marwan Quadi 12 år

Hej, jag heter Samia och kommer 
från ett land där det finns många 
rasister. De brukar spotta och sparka 
på mig när jag går förbi. Jag tycker att 
alla borde vara lika mycket värda och 
att man ska ha respekt mot alla. Det 
är synd att världen är så orättvis men 
nu måste jag gå innan de kommer 
tillbaka och jag hoppas att de som 
läser den här lappen hjälper dem som 
behandlas illa.

Kenza Backa röd

Sport är bra mot kriminalitet

Tänkt & tyckt BerättelserBAC A

Ord är makt
ord är makt när man sitter i riksdagen. Ord är makt 
när man tjafsar med någon. Ord är makt när man är polis. 
Makt är när man är bra på något. Den som har makt kan 
lyckas. Jag vill ha makt när jag misslyckas. Jag vill ha makt 
när man gör det man älskar. Jag vill ha makt när…

 Baftijar Baftijar Backa röd
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majken kastade bollen mot fönstret och 
fönstret gick sönder. Majken blev rädd och 
visste inte vad han skulle göra. Mannen som 
bor i huset kom ut. Han var arg men när 
Majken förklarade att det var en olyckshän-
delse, sa han att det var okej och att han 
kunde gå. Så nu är alla nöjda och glada.

William Jaako
Björkris

Den
gigAnTiSkA

apelsinen
det Var en gång en apelsin som var gigantisk. En dag kom en 

pojke som hette Mossa som tyckte att apelsinen var riktigt stor och 
just den dagen fyllde Mossa år och alla som fyllde 10 år fick sin första 
kniv. Mossa hade kniven i fickan och ville gärna pröva att skära i 
något. Så han skar in i apelsinen. Den blev arg första gången och 
andra gången blev apelsinen mycket argare. Tredje gången ramlade 

apelsinen ner från sitt träd och rullade mot Mossa. Mossa sprang 
för sitt liv och apelsinen rullade efter. Mossa såg några grisar 

och sprang in i skogen. Apelsinen träffade grisarna och 
plattade till de som pannkakor.

 Ayoub Asadi 11 år

Den gamla ugglan
jag kaStade den gamla ugglan som var uppstoppad. Jag be-
hövde inte den i mitt liv, jag ångrar inte något över det jag gjort. 
Men den har ett liv och den har varit med om mycket, tänk dig 
om någon hade gjort sådant mot mig, det är väl orättvist. Men 

jag behövde inte den, jag kunde fråga mina kusiner eller grannar. 
Den luktade illa, jag har aldrig haft tid och tvätta den men vem 

hade velat göra det. Jag kastade den från fönstret och barn som 
bor vid mig sparkade på ugglan. Nästa dag när jag skulle till job-

bet så ser jag den i delar... Jag blev sur så jag sparkade iväg den. Jag 
kände mig lättad. När jag kommer hem igen ser jag att den är up-
pbränd. Så jag sopade upp det brända och lade det i en papperskorg. 

Armando Nurediov Selma Lagerlöfs

Stefan 
det Var en gång en kille 
som hette Stefan. Han var 10 
år och bodde i Backa. Han 
mobbade folk. Hans pappa 
dog. Stefan gillade att spela 
TV-spel. Sedan när han och 
hans mamma åkte bil så dog 
han av en hjärtattack. 

Edvin Demo

Rasister
det Var en gång en kille som 
hette Adam, han hade sommarlov. 
Han flyttade till Borgens gata där 
det var många rasister. Adam ville 
få stopp på de elaka rasisterna som 
retade honom när han gungade. 
Adam blev ledsen, rasisterna 
visade inte respekt för honom.

Dania Dawda Backa röd

Lars har en otursdag
på Liseberg
det Var en gång en kille som hette Lars Svensson och som var 17 år. 
Han var på Liseberg och åkte Mechanica. Men Lars hade glömt att sätta 
fast bältet. Så direkt när Mechanica började åka ramlade han av och 
hamnade i en sjö. 

Som tur var kunde Lars simma. Men han var blöt och han hade tap-
pat bort sin telefon och plånbok. Lyckligtvis hade Lars en Sony mobil 
och han hade inga pengar i plånboken. Vilken tur!

Lars dök ner i sjön och hittade sin telefon och plånbok. Sedan åkte 
han hem och bytte sina blöta kläder. Därefter levde Lars lyckligt i alla 
sina dagar.

Said Hasuna

Krasch!

Var tjugonde minut!
tVå dagar efter sommarlovet bestämde mina 
föräldrar att vi skulle resa till Brasilien. Vi pack-
ade och ställde bagaget in i bilen. Jag satt i bilen 
och spelade på min mobil. Två minuter efter fick 
jag ett meddelande. ”Ses i flygplanet, det kom-
mer bli kul, hälsningar döden.”

Jag blev rädd och berättade för mamma och 
pappa om händelsen. De ignorerade mig och 
sade att allt kommer gå bra. Därefter gick allting 
snett. Sedan kom det andra smset.  

”Nej Nej Nej! Allt kommer inte gå bra.” 
Jag smsade tillbaka och skrev:
Vem är du och hur fick du tag i mitt num-

mer?! 
Döden svarade:
– Det får du snart se.
Vi satt i flygplanet och njöt av utsikten. 

Åhh hjälp! Larmet på flygplanet var på och en 
femåring dog. Sedan kom det ett till sms:

”Var tjugonde minut dör någon.” 
Mohammed Gulamhusein

Backa röd

jag Vaknar av larmet som ringer 
kl 10.00. Det första jag tänker 
på är att jag har match idag kl 
12.10, mot IFK. Jag känner mig 
jättetaggad inför matchen. Så jag 
går upp ur sängen, tar på mig 
mina fotbollskläder och går ut 
till köket för att äta en rejäl 
frukost så att jag orkar spela.

När jag och min pappa är 
på väg till matchen snackar han 
med mig om vad jag ska göra och 
inte göra. När vi kommer fram 
önskar han mig lycka till och 
kramar mig. Våra tränare snackar 
innan matchen om hur vi ska 
spela. 

När vi är på väg ut till planen 
ser jag en stor läktare med mycket 
publik, jag hör publiken heja på 
IFK och oss. Jag känner lukten av 
ett nyklippt gräs. Och jag känner 
mig lite nervös.

När det har gått 70 minuter av 
matchen står det 0-0. Båda lagen 
är passiva och vågar inte göra så 
mycket. Det är en kille i deras 
lag som har provocerat mig hela 
matchen så jag är väldigt förban-
nad på honom. Så får han bollen 
och  jag tacklar honom hårt. Han 
lägger sig ner och börja skrika, 
domaren springer dit och ger mig 
rött kort utan att ens blinka.

Jag blir jättearg och ledsen så 
jag bara springer till omklädning-
srummet.

Men matchen fortsätter och 
när det är en minut kvar får vi en 
straff. Det är nervöst men vi sätter 
den och publiken firar och hoppar 
runt. 

Alla springer till mig och 
skriker ”vi vann!”. Jag blir jät-
teglad och bryr mig inte om att 
jag blev utvisad. Nu är jag bara 
lycklig. Hela laget sticker och äter 
och snackar om matchen. 

Benjamin Arapovic

Bråket
tina, tyra ocH anna är världens bästa 
vänner. Men en dag i skolan så var Tyra mo-
dig och vågade säga vad hon tyckte. Det var 
konstigt för hon är egentligen jätteblyg.

Tina sade till dem:
– One direction är världens bästa sång-

grupp.
Men Tyra sade med stolthet:
– Nej! The Foo är bäst!
Då sade Anna:
Respektera varandras åsikter! Det är det 

vänner gör, om någon tycker si eller så, ska 
man säga okej och vad är det med dig Tyra?

Tyra sade:
– Jag såg ett program om någon som var 

blyg och hon blev dränkt i toaletten och 
sånt.

Sedan sade alla förlåt och alla förlät var-
andra. Därefter gick de och lekte på gräset 
och gjorde volter.

Gadir Shaker Abbas
Backa röd

Pojken som fastnade
på taket

det Var en gång en pojke som hette Peter. Peter var på läger. 
Han anmälde sig till en tävling som kallas för höjdhopp. På 

torsdagen kl 12.00 skulle tävlingen börja.
Det var tre dagar kvar till tävlingen. Han tränade och 
tränade. När Peter tränade, hoppade han högt så han sa:

– Jag kommer att vinna! 
Efter tre dagar hade alla i lägret hoppat, men nu var 

det Peters tur. Han sprang och hoppade det högsta 
och snabbaste han kunde men när han hoppade landade 
han på ett tak. Peter satt fast där uppe!

Nu blev han rädd. Han hittade en trappa, och försökte 
komma ner, men trappstegen gick sönder. Då kom Peter 
ihåg madrassen som var där nere. Han skulle hoppa ner. 

Alla elever och tränare gapade stort när Peter hoppade. 
Precis när tränaren skulle säga vem vinnaren var, såg de 
Peter. 

– Vinnaren är Peter!
Peter blev glad och sa: 

 – Trots allt, var det en bra dag!
Nana Hasuna 12 år

Backa röd

Berättelser Berättelser
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En solig dag på stranden
det Var en Solig dag i Sverige och klockan var ungefär 14.00. Ebba 
och hennes familj skulle till stranden. De packade mat och fika. De 
åkte dit. När de var framme satte de på grillen, men plötsligt kom några 
ungdomar som var cirka 17-20 år gamla och började tjafsa med Ebbas 
pappa. De försökte spela coola och tuffa, hade ingen respekt alls och så 
fortsatte de.

Till slut sade Ebbas pappa till dem att de inte visade någon respekt 
och att de borde sluta med det de gör, för om de bråkar med fel personer 
kan de hamna i trubbel, osv. 

Då började de att fatta att de gjorde fel och bad om ursäkt och så blev 
de kompisar med Ebbas familj och grillade tillsammans och hade det 
trevligt. 

Mohammed Hafza

Dikt
Gå inte framför mig
Jag kanske inte följer dig.
Gå inte bakom mig.
Jag kanske inte visar vägen.
Gå vid min sida
och bara vid min sida.

Hasan Anar
Björkris Backa
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Eriks dröm 
erik Var en  liten pojke som älskade 

fotboll. Han var bäst i hela sitt lag och 
när han blev 15 år blev han frågad till Milans 

B-lag. Erik blev väldigt glad för Milan var hans 
favoritlag.
Erik berättade den goda nyheten för sina föräldrar. 
Men de blev inte glada för att deras son skulle lämna 
dem så de sa nej. Erik blev rasande. Han sprang in i 
sitt rum och smällde igen dörren. Han packade sina 
kläder och grejer och frågade sina föräldrar snällt 
igen. Efter tre timmars gnällande svarade Eriks pappa 
ok. Erik blev överlycklig. Äntligen skulle han få 
förverkliga sin dröm. Och tre veckor senare såg man 

Erik på TV, den bästa spelaren i Milan.
Josef

22

23

Jag och Neymar JR 
en dag bestämde jag och min pappa att 
åka till Brasilien för att kolla på brasilians 
landslag. Brasilien skulle möta Sverige. 
Jag ville sitta långt fram för att se Ney-
mar och de andra.

Det blev 5-0 till Brasilien. Neymar kom 
till mig och sade hej och gav mig sin matchtröja. 
När jag åkte hem var jag jätteglad.

Nästa dag åkte vi för att äta ute. Då såg jag 
Neymar där också. Vi hälsade på honom och jag fick 
hans autograf. 

Sedan bestämde vi att åka till Sverige och fortsätta 
leva våra lyckliga liv.

Taha Gulamhusein
Backa röd 

Berättelser Berättelser

det Var en gång en pojke som gick runt på torget. 
När han plötsligt hittade ett par fotbollskor tog han 
hem skorna och la dem under sängen.

Nästa morgon när han vaknade bestämde han sig för 
att ta med skorna till träningen. På träningen drib-
blade han förbi alla som han aldrig gjort förut.

Han kände att skorna var magiska och fort-
satte briljera på matcherna och träningarna.

Till slut en dag när de hade en viktig 
match mot sina rivaler i serien så var en 
talangscout där som kollade in honom. 
Talangscouten tyckte att han var bra 
och kallade in honom till Barcelonas 
akademi.

Marwan Ouadi

Fyrhjulingen
idag ska jag åka till min träning. 
En dag vill jag lyckas med att åka 
fyrhjuling. Jag går till garaget och 
tar min fyrhjuling och kör den. 

Marvin Berisha
Backa röd

Polisen tog 
Svensson
det Var en gång en pojke som 
hette Lars. Han var 15 år. En dag 
var han ute och spelade fotboll. 
Efter en stund kom en man som 
hette Svensson och började sparka 
pojken. Då kom en polis som hette 
Erik. Han satte Svensson i finkan 
så pojken blev glad. Snipp snapp 
snut så var sagan slut...

När Svensson satt i finkan så åt 
han bröd med vatten och efter han 
ätit tränade han så att han skulle 
kunna slå de andra i fängelset. För 
att de slog alla. Lite senare så slog 
han alla andra. Efter det så gick 
han till polisen som hette Erik 
och slog sönder honom. Sedan 
kom pojken Lars, han träffade 
tjuven och gav han honom en box. 
Svensson, han gick tillbaka till 
fängelset. Slut.

Zino
Backa röd

ERIK

FoTBollSFANTASieR
Sverige vann – tack vare 
Maxwell och Zlatan

en gång i en solig dag var det en kille som 
hette Maxwell. Han var 24 år. Max-

well hade en fotbollscup i Hisings 
Backa FC. Han fick möta ett lag 

som hette Real Madrid. När 
matchen började så satte 

Cristiano Ronaldo två 
mål i första halvleken. 
Men sedan började 

det ösregna så det blev 
svårare att spela. Maxwells 

lag var Sverige. När Maxwell 
blev arg för att många av Real Madrid-
spelarna tacklade honom så sprang 
han med bollen och dribblade bort 
Benzema, Özil, Sami Khedira och satte 
mål på Casillias.

Maxwell fortsatte att spela bra. När 
matchen var slut hade han gjort fyra 
mål så att det blev 4-2 för Sverige. Hela 

Maxwells lag bar honom på sina axlar. 
De var glada eftersom de gick vidare. Efter 5 dagar var det dags för en 
ny cup i Sverige. När cupen började mötte Sverige FC Barcelona och 
Maxwell tyckte att det var ett lite svårare lag, så istället för att han 
själv skulle göra alla målen samarbetade han med Zlatan och han 
gjorde ett mål med hjälp av Maxwell. 

Barcelona satte inga mål i halvleken för de är inte så bra på fotboll. 
När matchen var slut hade Maxwell också satt ett mål med hjälp av 

Zlatan. Så Sverige vann. Maxwell och Zlatan var nöjda med sitt dag.
Said Hasuna

Backa röd 

Skadad
det Var en gång en kille som hette Kevin. 
Han skulle börja i åttan och var fjorton år. Han 
spelade fotboll i IFK Göteborg U16 och var en 
av de bästa i laget trots att han var yngst. Han 
brukade spela offensiv mitt eller högerytter. 
Han var den bästa p01:an i Sverige. En dag 
skulle de möta Gunnilse, då blev han allvarligt 
skadad i knäet. Han fick åka till sjukhus. 

Micky Negetu

CR7
det Var en gång en liten pojke som älskade fotboll. När han 

var ungefär sju år var han bäst i hela sitt lagoch de vann varje 
match.

Han hade nummer sju på sin tröja. Hans namn 
förkortades CR7 (Cristiano Ronaldo). Han har 
hundratals medaljer och pokaler. Hans favoritlag var 

Real Madrid. När han var vuxen så ville Real Madrid 
ha honom i sitt lag, han blev glad. Han kunde inte fatta 

att han skulle få börja i Real Madrid. Hans dröm blev sann. 
Han provtränade och träffade alla kända spelare. Reals tränare gav 

honom ett kontrakt att skriva på så han kunde börja spela. 
När han spelade sin första cup vann Real varje match och det 

blev final mot Barcelona. Matchen slutade 1-1 och det blev straffar. 
Vid ställningen 3-3 ska CR7 skjuta. Sätter han den så vinner Real 
Madrid. 

Han tar fem steg bakåt, sträcker ut sina ben och springer mot bol-
len. Skottet går in i högra krysset, mål!

Real vann Champions League. Och nu är CR känd i hela 
världen. 

Armin  Seferovic

De magiska skorna

MAXWELL

Jag vill bli
stjärna
i Arsenal
jag HoPPaS på att bli fot-
bollsstjärna. Jag tränar hårt varje 
dag för att lyckas. Jag vill helst bli 
stjärna i Arsenal eftersom det är 
min favoritklubb.

Marwan
Backa röd

Glad & ledsen
jag blir glad när jag uppnår 
mina mål.  Jag blir ledsen när 
jag inte lyckas med något. En 
dag ska jag bli läkare.

Hecha
Selma Lagerlöfs torg

jag blir glad när jag är ute.  
Jag blir ledsen när någon slår 
mig. En dag ska jag köpa en 
BMW. 

Bato
Backa röd

Pojken med talang
det Var en kille som blev retad när han spe-
lade fotboll. För de andra tyckte han var dålig på 
att spela fotboll. Han gick gråtandes hem. När 
han var hemma såg hans mamma att han grät. 
Hon frågade varför han grät. Han svarade 
inte, han bara gick till sitt rum och låste dör-

ren. När han vaknade gick han till tränarna och 
sade:

 – Varför säger de att jag är dålig på fotboll? 
Han började spela igen. Nästa dag gick han till köket och 

pratade med sin mamma.
– Mina kompisar tycker att jag är dålig. 
– Nej, du är faktiskt bra på fotboll, svarade hans mamma.
Senare gick han ut och spelade med sina kompisar. Han 

var bäst. Alla blev förvånade. Han började göra Ronaldinho-
dribblingar

Efter att de spelat fotboll så gick han hem och frågade sin 
mamma om han kunde börja i ett lag. Hans mamma sa okej.

Nästa dag började han i ett fotbollslag som hette Hisings 
Backa. Han utvecklades hela tiden. När han spelade Gothia 
cup, så var det talangscouter från olika länder där.

En scout var från Spanien. Hon tyckte att han skulle spela 
i Real Madrid och gick hem till honom och pratade med hans 
föräldrar.

Hans föräldrar tvekade, men till sist så var det ok.
En vecka senare åkte han till Madrid och tränade med 

Reals ungdomslag. Han gjorde bra ifrån sig och blev därför 
uttagen till en A-lagsmatch. Matchen med A-laget gick och 
deras tränare ville ha kvar honom i A-laget i en längre period. 
Efter ett par år med A-laget blev han utsedd till en av de bästa 

spelarna i Real Madrids historia.
Inte nog med det att han blev bäst i Real,  han blev 

dessutom bäst i hela världen också.
Berkani Gence

Backa röd
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…Sirin Siguerdjidjene
Är 11 år och bor i Backa Röd. De är 3 syskon. 
Hennes föräldrar heter Yamila och Najid. På 
fritiden gillar hon att sjunga. Sirins favorit-
ämne i skolan är kemi. Hennes bästa vän heter 
Alice. Hon har fiskar, fåglar och en hund. Sirin 
går på Franska skolan.

Fatima

…mila curic är 14 år  och bor i Aröd. Hon 
gillar att spela fotboll och hon bemöts med 
respekt. Mila kan inget om politik, men hon 
tycker att det är bra att Made in Backa lägger 
ner tid på barn och ungdomar.

Can Cayirlioglu

…marino
Han är tio år och bor i Backa. Han gillar 
att spela fotboll på Backavallen. Han gillar 
spaghetti.

Marvin Berisha

…muammer anar
15 år. Bor i Björkris - Backa. Kommer från 
Turkiet. Har en lillebror.
Vad betyder Made in Backa för dig?
Det är bra för att alla ungdomar/barn har 
någonting att göra på sommaren.

Can Cayirlioglu

…ebru yagci
17 år. Sport: Fotboll. Fyller år 11 December.
favoritmat: Pizza. fritid: Kollar på X-men 
filmerna. utbildning: Går i Burgårdens utbild-
ningscentrum.

Mona Abdi

…fredric aSkeruP 
44 år. Jobbar som journalist. Tycker att han 
har ett roligt jobb. Bor i Göteborg.

Marvin Berisha

… moHammed
11 år. Bor i Backa röd. fritid: Spela fotboll. 
Sport: Thaiboxning. Syskon: Fyra. favoritmat:  
Thaimat.  favoritfärg: Blå. Hatar: Mobbning och 
förtryck

 Mona Abdi

…marina barišic 
Är 14 år och kommer från Serbien och Kroa-
tien. Hon tränar handboll och på sin fritid 
är hon med vänner och så brukar hon spela 
fotboll. Hon vill bli polis eller jobba i hotellre-
ception för att hon tycker att det är intressant 
att träffa nya personer och så vill hon också 
hjälpa andra. 
Hur tycker du att du är som person? 

- Rätt rastlös fast jag är också en glad person.
Vad är jämställdhet och respekt för dig?

- För mig är jämställdhet att alla män och 
kvinnor är lika värda och att båda könen har 
samma rättigheter. Respekt för mig att ta hän-
syn till andra och ha förståelse.
Tycker du att du blir respekterad i din vardag? 

- Ja , det tycker jag.
Monir Bcharri 
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