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Terminens
tema har varit makt och vardag.
Vilket speglas i höstens
nummer av Fia-bladet.
Diskussionerna har varit livliga.Vilka rättigheter har vi,
vilka skyldigheter mot samhället?
Och hur agerar kommunen i
frågor som påverkar vår vardag?
Det senare speglas i de första
artiklarna i detta nummer.
Förslaget om försäljning av
de allmännyttiga bostäderna i
Rannebergen till privata
Victoria Park har upprört
många. Finns det andra sätt
att renovera än att chockhöja
hyrorna? Läs detta nummer
och begrunda.
God Jul!
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Renoverar utan
hyreshöjning
När lägenheter ska renoveras
får hyresgästerna ofta en
kraftig hyreshöjning och det
brukar bli stora protester.
Men i Hammarkullen tänker Bostadsbolaget renovera
utan chockhöjningar av
hyran.

badrum, nya vitvaror, duschväggar och det ger hyreshöjning.
Under renoveringen av badrummet ska alla kunna bo kvar
i lägenheterna. Det kommer att
finnas torrtoaletter. Dessutom
duschvagn alldeles nära som
man kan boka.
– Detta är ett pilotprojekt som
– Renoveringen tar cirka sex
vi ska börja med. Det gäller veckor och då jobbar vi med
Bredfjällsgatan 26 till 28. Vi många lägenheter samtidigt.
vill erbjuda en renovering, som
ger ett bra och säkert badrum Nytt kök också
utan att det kostar några pengar,
Förutom renovering av badsäger Thomas Öby, förvaltare rummen finns det extra tillval
på Bostadsbolaget i Hammar- då man kan få ett helt nytt kök.
kullen.
Som också innebär hyreshöjEgentligen ska Bostadsbo- ning.
laget renovera ytterligare hus
Thomas Öby tycker försöket
men de första är ett försök för är intressant och hoppas att det
att se om det fungerar.
ska lyckas.
– Jag tror det kommer att bli
Aldrig gjort detta
bra. Men om alla väljer under– Vi vet inte om detta kommer hållsalternativet kommer det att
att falla väl ut. Det kan vara lite kosta oss en massa pengar. Då
svårt för våra entrepenörer att kommer vi att få se om vi löser
jobba på detta sätt för att vi har det.
aldrig gjort så här tidigare.
Försöket innebär att hyres- Letar byggfirma
En fråga som måste lösas är
gästerna kommer att få välja
vilken standard man vill ha på att hitta en firma som kan göra
lägenheterna. Och man kommer jobbet.
– För att vi ska lyckas krävs
att börja med badrummen.
– Det vi gör är att vi ska byta det en entreprenör som är villigt
ut badkaret till dusch och ta ut att göra detta för det är lite
all porslin, byta plastmatta och okonventionellt att jobba med
väggtapet. Sedan sätter vi till- att ta ut allt från badrummet
baka porslinet. Det kallas och ställa på utsidan sen tillbaunderhållsalternativet, och det ka med det. Dessutom måste
hyresgästerna vara samarbetskostar noll kronor.
villiga och hjälpa till. Oftast går
Finns alternativ
det väldigt bra.
Alltså ingen hyreshöjning.
Anledningen till att detta görs
Vill hyresgästen däremot ha snart är att alla ska få så bra
bättre standard kommer det att badrum som möjligt och att det
kosta.
ska fungera många år framåt.
– Det finnas alternativ om
– Gör vi inget nu kommer det
man vill klinkergolv, helkaklat att bli akutreparationer och då
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NÖJD med planerna på en renovering av lägenheterna på Bredfjällsgatan utan att det leder till
chockhöjningar av hyran. Men Bostadsbolagets Thomas Öby är ändå spänd på hur försöket ska
fungera.

kommer det att ta ännu längre
tid.
Och bli ännu dyrare.
I Sverige är det mängder med
bostäder från miljonprogrammet som snart måste renoveras.
Nästan alltid innebär det stora
hyreshöjningar och missnöjda
hyresgäster.
Olika standard i området
– Det kan finnas folk som
inte har råd eller inte vill betala
mer i hyra än de gör idag.
Och som föredrar lägre hyra
framför att få helrenoverade
lägenheter.
Ett problem kan vara att det i
framtiden kommer att finnas
olika standard på många lägen-

heter i området.
– Är det för många som väljer underhållsalternativet och
sedan flyttar och nya hyresgäster vill ha något annat så
kommer vi att gå in och uppgradera till kakel och klinker.
Men det vet vi inte än.
Och om detta inte fungerar
måste Bostadsbolaget tänka om
inför resten av renoveringarna.

Det kräver lite tankeverksamhet och lite mod att göra så här.
Funkar det inte så får vi gå tillbaka och göra om och göra rätt.
Hyresgästerna har fått information om planerna.
– Vi har haft ett första möte
och då var hyresgästföreningen
med. Det var dock inte så
många som kom. Det var lite
tråkigt men det vi har hört från
hyresgästerna är att de tycker
Inga protester
att det är en bra ide och jättebra
– Då får vi dra oss tillbaka att man kan välja mellan olika
och diskutera vad som gick fel, alternativ, säger Thomas Öby.
vad kan vi göra annorlunda och
då tar vi nya tag för vi måste
ZAGROS AHMED
fortsätta att renovera.
ASAD OSMAN
– Det är helt nytt för oss vi
har aldrig gjort detta på förr.
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UPPRÖRDA är de boende i Rannebergen som protesterar mot försäljningen av bostäder till
Victoria Park.

Många missnöjda
med Victoria Park
Det kommunägda Bostadsbolaget planerar att sälja 286
lägenheter i Rannebergen till
företaget Victoria Park.
Det har lett till många protester.
Victoria Park är ett privat
företag som äger en del av
Lövgärdets fastigheter och har
olika fastigheter runt om i
Sverige.
Nu vill Bostadsbolaget sälja

en del av Rannebergen till
Victoria Park mot att få köpa
mark i Lövgärdet för att bygga
på.
Detta har uppräört de boende
i Rannebergen som inte vill ha
Victoria Park som hyresvärd.
Lars Johansson (s) ordförande Förvaltnings AB Framtiden beskriver företaget så här
“ Jag kan konstatera att Victoria
Park är ett seriöst fastighetsbolag som har gjort liknande affä-

rer i Malmö, Växjö och Borås.
Då bolaget är börsnoterat har
de ett strikt regelverk att förhålla sig till och har all anledning att hålla ordning på sina
fastigheter och se till att hyresgästerna är nöjda.”
Det håller inte många boende
hos Victoria Park med om.
Flera hyresgäster i Lövgärdet är
mycket missnöjda med hur
området sköts.
– Det tar lång tid innan man
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få hjälp med reparationer. Jag
är säker att det inte är lätt att få
snabb hjälp hos Victoria Park.
Man måste vänta tills en serviceman kommer. De sköter det
inte bra. Det saknas flera saker
som jag tycker är viktigt inom
uthyrningsverksamhet, berättar
Ali.
Han har bott i Lövgärdet i
mer än sex år och förklarar att
han inte känner sig trygg hos
Victoria Park. Han beskriver
företaget som oetiska och att de
prioriterar sitt egenintresse i
första hand.
Letar ny lägenhet
– Det är också andra som har
kritiserat företaget. Jag känner
mig inte säker och jag tänker på
vilka andra alternativa till
boende jag har. Jag betalar
hyran vilken stiger varje år och
jag betalar kallvatten, varmvattten och el. Det är helt oacceptabel att man betalar extra för
kallvatten. Jag vet inget annat
företag inom bostadsmarknaden som räknar kallvatten.
Jag tror det beror på att man
inte reagerar att hyran är så hög
om det kommer extraräkningar
för allt som på andra ställen
ingår i hyran.
Han betalar 6 000 kronor i
hyra per månad för en fyra på
ungefär 80 kvadrat.
Plus då 200-300 kronor för
varmvatten och 140-150 för
kallvatten i månaden. Han är
inte ensam av hyresgästerna om
att klaga.
Svårt att få kontakt
– Nej, för det första är bolagets öppettiderna bara nio till
tolv, vilket säger en hel del om
hur hjälpsamma de är. För det
andra svarar de oftast inte när
man ringer. Ett exempel som
har hänt mig flera gånger är att
jag ringer och trycker på knapp
nummer tre, som är felanmälan.
Jag är först i kön i cirka 40
minuter. Till sist orkar eller kan
jag inte vänta mer, jag lägger på
och slår in knapp nummer ett,
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som är frågor om uthyrning. Då
svarar de nästan direkt!
– För det tredje, de flesta
människor är på jobb eller i
skolan under den tiden och kan
inte ens ringa under lunchen
som kanske börjar först klockan tolv. Victoria Park är inte
intresserade av att svara, berättar Maria och fortsätter:
– Vidare finns det ingen lapp i
tvättstugan med information
om att ringa för att felanmäla
tvättmaskinerna som inte funkar. På så sätt tycker jag inte att
de är lättillgängliga.
Hon tycker det är osäkert att
bo hos Victoria Park.
Ingen seriös aktör
– Jag är bara orolig för att
hyran stiger och lägenheterna
är kalla. Jag känner mig besviken för att ett privat företag
bara vill tjäna pengar. Min
trygghet försvinner. Jag ser mer
och mer segregation. De sänker
värmen på vintern för oss som
bor här. Egentligen känns det
inte som att Victoria Park är en
seriös aktör.
Ingen av de båda gillar att
bostadsbolaget ska sälja lägenheter i Rannebergen till deras
hyresvärd.
– Jag blir väldigt upprörd och
jag skulle vilja säga stopp för
rovdrift med fastigheter och
hyresgäster. Victoria Parks
affärsidé är att köpa fastigheter
i nedslitna miljonprogramsområden.
Behövs bättre kontroll
– Samtidigt är det sorgligt att
kommunen ska sälja till ett tidigare kritiserat företag. Man
borde ha kontroll på uthyrningsregler och samtidigt allting som
kan leda till segregation och
som kan skapa mycket problem,
säger Ali och fortsätter:
– Enligt mig vill de bara ha en
snabb vinst. De bryr sig inte om
oss som bor i deras område. Det
som står på deras hemsidan är
“förvärva bostadsfastigheter
med hög förädlingspotential

PROTEST. Hyresgästerna i
Rannebergen kräver stopp för
utförsäljning av lägenheterna.

och utveckla fastighetsbestånd
genom värdeskapande fastighetsförbättringar. Folk blev
upprörd över Victoria Parks
behandling. De känner sig inte
respekterade och har tappat förtroendet för företaget.
Kritik mot renoveringarna
– Största problemet är att de
höjer hyran och inte sköter sig
bra. Det är dålig service för de
boende. Folk kan inte vara
nöjda med att bo hos företag
som bara vill höja hyran utan
att göra någonting. Sedan har
deras renoveringar som de tar
ut mycket pengar för redan fått
kritik, menar Maria.
YASIN IBRAHIM
AHMED HUSSEIN
HUSSEIN MOHEBI
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Bra bostad är mer
än bara en lägenhet
Hyresgästföreningen kämpar
för en bra boendemiljö
genom att samarbeta med
hyresgäster och försöka lösa
problemen i området, bland
annat trångboddhet och
bostadsbrist.
Vi mötte Kristoffer Lundberg,
som är ordförande i Hyresgästföreningen i hela Angered
och ledamot i regionstyrelsen
för hela västra Sverige. Han har
varit förtroendevald lokalt i
ungefär sju år.
I stort sett har hyresgästföreningen under de senaste åren
blivit en mycket bredare samhällsaktör.
Som en fackförening
– Vi har slutat prata om
bostad och börjat prata om
hemmet. Hemmet är ju den
egna lägenheten, men det är ju
också lekplatsen utanför, det är
torget, närheten till en bra
skola, sjukvård, social service
och kollektivtrafik, säger
Kristoffer.
Hyresgästföreningen jobbar
som en fackförening för hyresgäster. De möter oftast hyresgäster för att få fram åsikter i
området och veta vad som
behöver ändras i hyresgästernas
område och i deras lägenheter.
Förhandlar om hyran
Att vara organiserad påverkar
mycket. Ju fler människor som
kommer till möten desto mer
kan man trycka på bostadsbolaget för att förändra och lösa
problemen.
– Vi kräver mycket inflytande. Vi vill vara med om att
påverka området och vi vill nå

Foto: Amira Semmo

HEMMET är det nya ordet som Hyresgästföreningen och ordföranden i Angered, Kristoffer Lundberg använder.

ut till de boende och låter dem
få vara med att påverka sitt
område.
– Vi är bostadsbolagets motpart. När bostadsbolaget vill

höja hyrorna, så är det vi som
försöker hålla emot och förhandlar och sänka kraven. Vi
försöker mobilisera våra medlemmar för att sätta press i frå-
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gan för att det inte ska bli några
hyreshöjningar.
Att det ledde till ett nollalternativ, alltså inga hyreshöjningar, i Sandeslätt för två år
sen berodde på hur starkt organiserade de boende där var.
Stark förening
– En hyresgästförening som
är svag har bostadsbolaget
mycket lättare att bekämpa. På
grund av att vi har en stark
hyresgästförening kommer vi
mycket lättare att kunna både
stå emot hyreshöjningar men
också kunna kräva större inflytande vid renoveringar eller liknande.
– När man i stora delar av

Göteborg och i hela landet
renoverar lägenheter resulterar
det i hyreshöjningar med 30-60
procent i vissa fall. Vi kräver
genom protester och demonstrationer att hyreshöjningarna
inte alls ska ligga på den höga
nivån.
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nödvändigt underhåll. Det är
därför
hyresgästföreningen
trycker på hyresvärden för att
förbättra servicen till hyresgäster. Detta särskilt i Hammarkullen och Hjällbo.

Många klagomål
Enligt enkäter som hyresGärna förbättrad service
värden delar ut, är det alltid en
Hyresgästföreningen försöker hel del kritik mot hyresvärden
också trycka på för att nya för deras dåliga bemötande mot
lägenheter som ska byggas inte hyresgästerna. Dessutom klaska bli så dyra för att alla ska gomål på kalla lägenheter och
kunna ha råd att bo i de nya värsta service som hyreslägenheterna.
gästerna får.
Vissa hyresvärdar sparar
pengar genom att ignorera felAMIRA SEMMO
anmälningar som kommer in
MANAL OMAYRAT
från hyresgäster och undviker
NORA ALSHANAT

Nya lägenheter ska
byggas i Hammarkullen
Det kommer att byggas 130
nya lägenheter i Hammarkullen.
100 lägenheter planeras att
byggas på Hammarkulletorget och 30 bostadsrätter
kommer att byggas nära
Gropens gård.

kunna påverka nya byggen i
Hammarkullen.
– När det ska byggas är byggbolagen inte vana att inkludera
hyresgästerna i tidigt skede, de
brukar tillfråga hyresgästerna
efter att man redan kommit på
en plan och då är det försent för
nya förslag.
Det har varit ett stort möte
med boende i Hammarkullen
om punkthusen på torget.
– Vi vill veta vad man har
tagit sig till på stadsbyggnadskontoret och vad som laneras.
Men vi har ännu inte fått någon
respons.

Bland annat planeras punkthus vid Hammarkulletorget.
Enligt Alfredo Torres, projektledare på hyresgästföreningen, tycker dom flesta som
bor i Hammarkullen att torget
ska vara en öppen plats, att
bostäderna ska byggas lite
längre bort. Andra har tyckt det
ska vara lokaler i bottenvåning- Många förslag
Vid mötet fick hyresgästerna
en till exempel: matbutik, apokomma med förslag på hur det
tek.
skulle kunna byggas istället.
Dom fick hjälp av Lars Mongs
Hyresrätter saknas
som har arbetat som arkitekt.
– Det är hyreslägenheter som
Han hade själv idéen att torget
behövs eftersom bostadsrätter
idag är alldeles för dyra, säger ska vara öppet och att man
istället skulle bygga ovanpå de
Alfredo Torres.
Han vill att hyresgästerna ska byggnader som redan finns.

Lars Mongs menade också att
tre av punkthusen som planeras
skulle komma att stå så att dom
stänger in torget och att de
grönområden som finns skulle
försvinna.
Vill vara med
– Just nu har vi i hyresgästföreningen en dialog med
stadsbyggnadskontoret för kanske få igenom hur man kan
jobba i framtiden säger Alfredo
Torres.
– Vi vill att man inkluderar
hyresgästerna i ett tidigare
skede när man planerar att göra
nya insatser i området.
HODAN JAMA
MAHAMMUD OMAR
MOHAMAD SALAD HASSAN

8

-BLADET

Kolonialismen
dröjer sig kvar
Det är viktigt att vi är medvetna om vår mänskliga
historia. Postkoloniala strukturer finns i dagens samhälle
och är ett sätt att förstå världen.

att först argumentera för att
människor utanför Västerlandet
behöver civiliseras och bli
moderna precis som de. Det här
är det som kallas för ”The white
mans burden” .
– Det vill säga att den vita
– Människor utan historia är mannen såg det som sin besvärmänniskor utan minne, säger liga uppgift att uppfostra och
Maimuna Abdullahi, som är forma bruna och svarta mänsocionom och frilansskribent.
niskor till sin egen avbild.
Maimuna Abdullahi använder
Hur ser konsekvenserna av
folkbildning som ett verktyg för
att lyfta frågor om om rasism, kolonialismen ut i vår vardiskriminering och jämlikhet.
dag?
– Ett jättekonkret exempel på
Vad är postkolonialism?
hur kolonialismen påverkar vår
– Det är ett stort akademiskt fält vardag idag, kan vi förstå
och ett sätt att förstå världen. genom att titta på migrationen i
Själva begreppet betyder egent- världen. Hur kommer det sig att
ligen efter kolonialismen men migrationen ser ut som den
det missförstås ofta då folk tän- gör? Att det är från de forna
ker att kolonialismen är över. kolonierna som människor flyr
Däremot handlar postkolonia- till europeiska länder,
lism om att förstå olika synsätt samma europeiska länoch perspektiv på tiden efter der, eller länder i västkolonialismen och dess konse- världen, som genom
kolonialismen kunnat
kvenser.
nå sitt industriella välOciviliserade och vilda
stånd. Rikedom finns
Abdullahi börjar med att för- här, för att Väst plunklara kärnan i Västvärldens drade där.
kolonialisering av länder i till
Fortsättningsvis återexempel Afrika och Mellan- ger hon att effekterna
östern.
av kolonialismen också
Hon menar, med hänvisning syns i hur man ser på
till en rad tänkare som Edward olika sociala problem,
Said, Frantz Fanon, Homi förklaras och åtgärdas,
Babah, Gaytri Spivak med beroende på vilka mänflera, att Västvärlden beskrev niskor som bor i de områden
’Österlandet’, det vill säga alla som de sociala problemen
människor som inte tillhör existerar i.
Västvärlden, som omoderna,
Många exempel
ociviliserade och barbariska.
Ett lokalt exempel är när det
Abdullahi
menar
att
Västvärlden legitimerade ocku- handlar om hur man bekämpar
pationen av dessa länder genom droger och kriminalitet i

Hammarkullen. Polisen syns
direkt genom till exempel extra
övervakning och insatsstyrkan.
– Tittar vi på Majorna, där
droger faktiskt finns i stora
mängder, så tar polisen ändå
inte till extrema åtgärder som
de gör i Hammarkullen. Eller se
hur man hanterar stökiga ungdomar. Eller vilka som beskrivs
som terrorister; heter en
Mohammed och säger att han
har sprängande huvudvärk i
telefon kommer insatsstyrkan.
Det är terrorexperter i tv-sofforna direkt.
Heter du Peter Mangs är det
psykologerna som tas in istället.
Definierade problem
Socionomen betonar att man
jobbar på olika sätt trots att det
är samma problem.
– Detta på grund
av att majoriteten
som bor i Hammarkullen är bruna och
svarta medan majoriteten av de som bor
i Majorna är vita.
Svarta och bruna
kroppar ses som
våldsamma per definition, och deras
problem ska också
fixas genom våld.
Det är en kolonial
stereotyp som fortfarande lever vidare idag.

“Om vi inte
förstår vår
historia
kommer vi
vara vilsna
och begå
samma
misstag.”

Ett konkret exempel som
fångar det postkoloniala tillståndet idag?
– Kolla hur det ser ut på
arbetsmarknaden, vilka jobb
utförs av vilka människor?
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Foto: Mohammed Ali

MEDVETENHET om historien och det koloniala arvet är viktigt för socionomen och frilansskribenten
Maimuna Abdullahi.

arbetsmarknaden, vilka jobb
utförs av vilka människor?
Afrosvenskar till exempel, visste ni om att de har lägst avkastning på sin utbildning?
– Det sägs att så länge man
har utbildning får man jobb i
Sverige. Men högutbildade
afrosvenskar har lägst avkastning, alltså får de inte de jobben
de förtjänar. Vilka bor i de fatttigaste områdena i Göteborg?
Lever kortare?
Allt påverkas
Dessutom förklarar socionomen att alla samhällsstrukturer
påverkas av den koloniala
historien. Litteratur, konsten,

den kunskap som skapats om
hur vi ska förstå världen och
relationen mellan olika delar av
världen, det ekonomiska systemet – hur resursfördelningen
ska se ut, med mera.

ria kommer vi vara vilsna och
begå samma misstag.
Enligt socionomen är vi produkter av historia. Våra kroppar
och hudfärg har också haft en
historia.
– Vi föds med ett historiskt
Produkter av historien
bagage och det erbjuder oss
Avslutningsvis lyfter hon inte alla svar men åtminstone
fram att det är viktigt att få en möjligheten att förstå vår samstörre medvetenhet kring kolo- tid, säger Maimuna Abdullahi.
nialismen och det postkoloniala
tillståndet.
NEDZMIJA RIFATI
Därtill betonar Abdullahi, med
MOHAMMED ALI
inspiration ifrån den svarta medOCEAN NZUZI
borgarrättskämpen Malcolm X,
att ”människor utan historia är
människor utan minne”.
– Om vi inte förstår vår histo-
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Kontraktslösa arbetare
utnyttjas i Pakistan
I Pakistan får de anställda
längst ner i produktionen för
kedjor som H&M, Zara och
Mango 150 dollar i minimilön. Men detta är bara vad
ledningen säger. I verkligheten får 90 procent inte ens
detta. Arbetarna har inga
rättigheter då det inte finns
ett kontrakt.

Den 22 oktober 2017 fick folkhögskolan i Angered besök av
Nasir Khan som är biträdande generalsekreterare för
National Trade Union Federation i Pakistan.

och därför är det mycket svårt
att organisera arbetarna.
Dessutom förklarar Khan att
arbetarna inte har några
kontrakt, socialt stöd men även
att de saknar rätten till pension.
Arbetarna finns inte på papper
– Att arbetarna inte har ett och kan därför inte bevisa att de
kontrakt är ett stort problem faktiskt jobbar på fabrikerna.
eftersom de då inte finns på
Vidare redogör Khan att
papper och finns de inte på fabrikerna utnyttjar detta mot
papper finns de inte i verklighe- sina anställda och kan sparka
ten, förklarar Nasir Khan, som arbetarna när de vill.
är biträdande generalsekreterare för National Trade Union Ingen formation
Federation i Pakistan.
Ett annat problem Khan lyfter
Man skulle kunna säga att fram är att arbetarna inte känNTUF motsvarar en svensk ner till sina rättigheter men
LO-organisation.
framförallt vet de inte om att
det faktiskt är olagligt att inte
Varför är ni här i Sverige och ha kontrakt när man jobbar på
vad är ert syfte?
en arbetsplats. Helt enkelt, vet
– För 13 år sedan samarbe- arbetarna inte om att de har rätt
tade vi med folkhögskolan och till ett kontrakt.
startade lärcenter för vuxna,
Khan betonar även att ett
främst för kvinnor och de som avgörande problem i många fall
arbetade i fabrikerna.
är att NTUF inte har möjlighet
– Etableringen av lärcentren att erbjuda alla arbetare juridisk
startade med hjälp av folkhög- hjälp på grund av att det kostar
skolor i Sverige, bland annat väldigt mycket att anlita advoFolkhögskolan i Angered och kater. Därmed är det ett stort
ledde till att aktivism föddes, problem att de inte har råd med
speciellt bland kvinnorna och ett juridiskt rättscentrum dit
det var en väldigt bra erfaren- arbetarna kan vända sig.
het. Därför kommer vi hit igen
för att se hur vi kan samarbeta Hur jobbar ni med era största
igen.
utmaningar?
– Vi har lagar som inte är
Vad är er största utmaning implementerade men vi har
inom organisationen?
även andra nya verktyg som
– Det största problemet är hur Global Framework Agreement
man ska organisera arbetarna.
(GFA) och Pakistan har GSP+,
Khan framhåller att det finns vilket innebär att Pakistan varje
bra lagar och att det i teorin ser år får mer pengar för sina probra ut men i praktiken är det dukter av den europeiska
svårt att implementera lagarna

marknaden. GPS+ finns även
för att implementera arbetarnas
rättigheter och mänskliga rättigheter. Detta verktyg använder vi och Pakistans regering
har skrivit på detta beslut.
Försöker informera
Fortsättningsvis
berättar
Khan om en stor olycka som
skedde år 2012 i en fabrik där
260 människor förlorade livet,
främst unga studenter, på grund
av att det inte fanns något larm.
Han framhåller att vid liknande tillfällen är detta något
som de gör till en stor kampanj
och försöker sprida världen
över för att sätta press på fabrikerna och dess högsta chefer.
Försöker skapa kontakt
Organisationen försöker kontakta företag, som till exempel
H&M, angående arbetarnas
situation.
Khan beskriver hur processen
funkar när man vill konfrontera
ett visst företag angående ett
problem.
– Först går vi till chefen på
fabriken, som oftast inte bryr
sig och då går vi till ett lokalt
H&M-kontor i Pakistan och de
håller oftast med cheferna på
fabrikerna. Slutligen går vi till
GFA, som skickar klagomålet
till företagets huvudkontor,
som i sin tur skickar tillbaka det
till det lokala kontoret i
Pakistan.
– Det lokala kontoret i
Pakistan känner nu att detta är
ett problem och berättar det för
chefen på fabriken, som nu
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TILLSAMMANS kan vi förändra situationen för de som under slavliknande förhållanden producerar våra kläder och andra varor, menar Nasir Khan, representant för pakistanska fackföreningen
NTUF.

måste lösa problemet.
Detta menar Khan att de gör
för att vinna tid.
Avslutligen redogör Khan vad
vi som konsumenter kan göra
för att påverka. Khan menar att
vi bor i Sverige och H&M
kommer från Sverige. Därför
kan vi sätta press på dem då
H&M är mycket rädd om sitt
varumärke.

kan skriva om det som händer
på Facebook eller Instagram.
På så sätt skulle konsumenterna
bli mer medvetna om arbetarnas villkor i Pakistan och detta
engagera ännu fler konsumenter. Men det skulle även sätta
press på företag som H&M.

Hjälp med juridiken
Dock förklarar Khan att vi
kan gör mer genom att organiViktigt att sätta press
sationer i Europa kan hjälpa
Vi kan sätta press på de genom att organisera ett jurigenom att följa sociala medier diskt rättscentrum, vilket skulle
men även genom att vi själva kunna utbilda ansvariga arbe-

tare som i sin tur kan hjälpa
sina kollegor.
Till sist understryker Khan att
en person inte riktigt kan förändra men att vi tillsammans och
organiserade faktiskt kan förändra.
ELIAS HAZARA
NEDZMIJA RIFATI
MARK QUANSAH
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Många oroade för
socialens inblandning
I Angered finns en oro bland
folk att förlora vårdnaden om
sina barn. Det pratas mycket
om det och det går många
rykten.

med svenska språket och lagar.
Det skapar orolighet och rädsla
hos oss och vi känner oss väldigt oroliga för att Socialtjänsten ska ta våra barn utan
bevis och riktiga orsaker även
– Vi känner oss helt maktlö- om vi har bra miljö hemma och
sa, och vi kan inte längre vi är goda föräldrar, säger en
bestämma över våra barn. Flera mamma som bor i Angered,
gånger hotade våra barn oss att men som inte vill ange sitt
de skulle anmäla oss till Social- namn.
tjänsten när vi bad dem att de
skulle följa våra regler hemma, Behövs information
Enligt en annan förälder
säger några föräldrar som bor i
Angered, men som inte vill måste socialtjänsten bli bättre
på att ge föräldrar hjälp och att
framträda med sina namn.
Många utländska familjer informera dem på olika språk.
väljer att flytta till Sverige på De måste ta i beaktan att
grund av krig och andra svåra utländska föräldrar är omedvetsituationer i deras hemländer na om hur det det svenska samsom de levt i. De vill rädda sina hället fungerar och inte känner
barn från otrygghet, de käm- till sina rättigheter:
– Socialtjänsten borde inforpade och korsade havet och
annat för att ge barnen det mera föräldrar att de har rätt att
bestämma över sitt barn. Det är
bästa.
föräldrarnas skyldighet att
Svårigheter att förstå
skydda barn från att skadas och
– Mitt barn är mitt barn och att lära dem vad som är rätt och
jag bestämmer över barnet och fel, så länge de inte skadar barinte socialtjänsten.
nen fysiskt eller psykiskt.
Så tänker många utländska Föräldrarna är ansvariga, och
föräldrar, när de kommer till har rätt att bestämma över barSverige och blir chockade av net i hemmet och i skolan så
svenska lagar som gäller barn- länge barnet är under 18 år och
uppfostran.
bor hos föräldrarna samt vilka
Det finns en enorm mängd rättigheter och skyldigheter
olika kulturer i hela världen, man har som föräldrar i
vilket betyder att vi människor Sverige. Då blir de inte utnytthar olika syn på hur vi upp- jade av sina barn eller andra.
fostrar våra barn. Det finns
inget rätt eller fel, men vi borde Många olika uppgifter
följa landets lagar när vi flyttar
– Socialtjänsten sitter inte
till ett nytt land, med lagar och bara här med händerna i knät
traditioner som skiljer sig från och jobbar bara med att plocka
våra.
barn. Socialtjänsten har många
– Vi föräldrar är rädda för att fler ärenden att jobba med än
våra barn ska bli omhändertag- att ta barn, påpekar Ikraam
na, eftersom vi inte har rätt Xasan.
information och vi har svårt
Hon jobbar som koordinator

inom socialtjänsten och är föräldrautbildare, har lång erfarenhet av familje- och ungdomsenheten och har tidigare jobbat på
resursenheten i Hjällbo.
– Det är tvärtom, de hjälper
föräldrar som inte räcker till för
sina barn.
Ikraam Xasan påminner om
att barn är oskyldiga och maktlösa, och att de behöver statens
skydd och stöd.
Ser till barnets bästa
– Vårt jobb är ordna tryggheten, att hjälpa och stötta
familjer när de har problem
eller har svårighet att hantera
och uppfostra barnen.
– Det finns olika anledningar
till att vi omhänderta barn och
ungdomar. När det är ett yngre
barn som behöver vår hjälp
handlar det alltid om något i
hemmet. Det kan vara att
föräldrarna inte klarar av att ta
hand om barnet, ibland utgör
barnen en risk för sig och för
andra, på grund av att föräldrarna har en psykisk sjukdom
eller missbruk. De kanske inte
klarar av att ge barnet den
omsorg barnet behöver.
Ska skydda barnen
– Föräldrar kan vända sig till
en resursenhet om de tycker att
det är svårt med förhållandena i
hemmet, till exempel ungdomar
i puberteten kan vara väldigt
svåra att hantera och det kan
leda till både frustration och
ilska.
– Det står i lagen att socialtjänsten ska skydda barn och
ungdomar. Socialtjänsten ska
hjälpa familjen så att barnen
har det bra hemma. Men ibland
behöver barn skydd från sina
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UNDRAN om de regler som gäller i Sverige. Det sprids många rykten och det finns många missuppfattningar om socialtjänstens roll när det gäller barnuppfostran.

föräldrar eller någon annan som
de bor tillsammans med. Då
kanske barnet behöver flytta.
Det kan också vara andra saker
som gör att barnet behöver
flytta. Ungdomar som missbrukar kan till exempel behöva
flytta för att kunna sluta missbruka, säger Ikram Xasan.
Föräldrautbildning finns
För att föräldrar ska kunna
undvika att hamna i besvärliga
och dåliga situationer med sina
barn och tonåringar så behöver
föräldrarna kämpa med att
utveckla sig genom att gå till
exempel på olika föräldrautbildningar och träffa andra föräldrar och diskutera olika situationer och olika sätt att lösa
problem.
– Det första och viktigaste är
att föräldrarna har en bra relation med sina barn. Och en bra

relation börjar alltid redan när
barnen är små, då har man det
med sig hela livet ut.
Några tips
Ikram Xasan har några tips
till föräldrar för att bygga en
stark relation med sina barn och
underlätta vardagen:
l Ge mer tid för barnen.
Lyssna noga till barnen när de
pratar med dig, och ge din uppmärksamhet.
l Låt barnen vara delaktiga i
hemmet.
l Ge barnen valmöjligheter.
l Du som förälder är ansvarig för barnens uppfostran till
exempel hemmet, skolan, ute
på gatan och överallt.
l Underhåll barnen med
olika aktiviteter till exempel
fotboll, friidrott, kulturskolan
m.m.
l Man ska ha regler hemma

men de ska vara rimliga.
Det krävs mycket för att socialtjänsten ska omhänderta ett
barn:
l Att det är mycket bråk
hemma
l Föräldrar som är oroliga
för hur de mår och om det
påverkar deras barn.
l Barn som känner sig utanför.
l Barn som utsätts för våld,
hot, trakasserier eller kränkningar.
l Barn som begår brott,
missbrukar alkohol eller narkotika.
l Barn som lever i familjer
där någon missbrukar alkohol
eller droger.
KHADRA MOHAMED
AYAT FAILI
ZAHRAA HOUSIEN
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EN LÅNG VANDRING mot en bättre och säkrare framtid. Att fly för sitt liv kan ofta vara livsfarligt
och kosta mycket, såväl pengar som hälsa.

På flykt mot
en bättre framtid
Han var bara 15 år gammal
när han for från landet
Eritrea, tveksam till att
stanna kvar i hemlandet på
grund av hot om tvångsrekrytering till armén.
Olika tankar snurrade runt,
obestämd på vad som egentligen skulle hända, så mycket
undran om hur han skulle
påbörja resan för ett bättre liv.
Tvingad till värvning, att gå i
krig redan vid så ung ålder.
Till skolan tog det fyra tim-

mar varje dag att promenera.
Lärarna var på honom för att
han ständigt kom sent. Hans
ursäkt att vägen var lång slutade alltid med att han blev slagen som straff för att han inte
kunde passa tiderna.

“I landet Eritrea är det så att

Jag var skräckslagen eftersom
det verkligen inte var det jag
ville göra med mitt liv. Jag och
min familj diskuterade om jag
skulle fly för bättre möjligheter.
Familjen kom överens om att
jag skulle lämna landet.

Avresan
Pengarna var ett stort proom du inte uppfyller kraven i blem. Som tur var hade jag
skolan och tar dig till univer- släktingar som kunde hjälpa
sitet, så är man tvungen att ta mig bekosta resan, för ett bättre
värvning. Inställer du dig inte liv för mig och min familj.
så kommer soldaterna och hämAllt var packat och klart, då
tar dig hemma.
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det var dags att ge sig av. Allt
var planerat för resan mot friheten med drömmen om att kunna
studera och uppnå mitt mål om
en bättre framtid.
Två bekanta från byn skulle
med på resandet, det var uppenbart att vi skulle hålla ihop.
På grund av brist på fickpengar och mat skulle det visa sig att
promenaden från Eritrea till
Etiopien skulle bli tuffare än vi
trott.
Flyktingläger
Efter ett antal dagar kom vi
fram till Etiopien, där blev vi
omhändertagna av militären
och de placerade oss i flyktingläger.
Vi bodde där i ett par månader. Det var jobbigt att bo där
med längtan hem.
Där många försökt ta sig ut
men blivit skickade tillbaka.
Det var omöjligt för vissa att se
att det fanns hopp om att ta sig
vidare i flykten.
Jag bestämde att självaste
döden var det enda som kunde
få stoppa mig.
Lastbilstransport
Från Etiopen till Sudan tog
det ett par dagar. Hade militären fått syn på oss då hade vi
blivit skickade tillbaka till
Etiopien.
Vi satt bak på en lastbil
inlåsta i en container med fruktansvärda förutsättningar, det
var oerhört svårt att andas och
att göra sig bekväm. Man fick
stå upp intill varandra för att
göra plats för alla som åkte
med.
Från Sudan till Libyen genom
Sahara åker man med bilar. En
otroligt varm hetta som slår på
plåtcontainern, resan pågick i
hela nio dagar. På nätterna brukade vi sova på sanden för att
det inte fanns gott om plats i
bilarna, det gjorde att det var
svårt att sova för att det fortfarande var riktigt varmt i sanden.
Vi blev oftast serverade mat
på kvällarna. Knappt en halv

baguette med saltvatten. Då var
det en hel del människor som
blev sjuka och även dog. Vi
kände oss maktlösa. Om man sa
något som var opassande blev
man slagen eller utkastad från
bilen.
Fängelse
När vi kom fram till Libyen
fick vi sitta i fängelse i ungefär
två månader tills betalningen
genomfördes av våra anhöriga.
Resan kostade 2 000 dollar som
motsvarar 18 000 kr.
En liknade betalning skulle
ske i varje land som vi anlände
till.
När betalningen var gjord var
det dags för nästa resa genom
medelhavet, på väg till Europa.
Från Libyen till Italien fick vi
åka med gummibåt. Vi hamnade i oväder samtidigt som
båten började läcka. Med hjälp
av hinkar tömde vi båten så
mycket som möjligt. Som tur
var dök Italiens kustbevakning
upp och förde oss i land. Vi
trodde verkligen att vi hade nått
vårt slut.
På gatan
I Italien hade vi ingenstans att
bo så vi sov ute på gatan. Vissa
skänkte pengar, ibland kläder
också. När vi då satt där på
gatan pratade vi oftast om vart
vi helst skulle vilja åka och varför. En av vännerna berättade
om Sverige, att han hade kusiner som hade berättat att
Sverige är ett land med otroligt
mycket möjligheter, och det var
dit han skulle åka.
Jag var helt bestämd på att det
var Tyskland jag skulle åka till.
Men när han berättade om hur
det fungerade i Sverige blev jag
helt övertygad om att det var dit
jag skulle åka.
Pengar
Ytterligare en betalning skulle
göras innan vi kunde fortsätta
resan. Betalningen hade genomförts och de var dags för att röra
oss vidare mot Tyskland. Vi satt
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oss på tåget och åkte till
Tyskland där vi stannade i en
vecka. Vi delade upp oss eftersom de två andra jag åkte med
hade ändrat sina planer om vart
dem ville åka. En stannade i
Tyskland och den andra åkte till
Holland.
Jag var så inställd på att fortsätta resan till Sverige, då de
hade ändrat sig.
Buss till Sverige
Vi var flera som skulle åka
samma rutt, bussen åkte förbi
Köpenhamn. Vissa hoppade av
där, resterande for vidare mot
Göteborg. Vi var äntligen
framme. Dagen därpå åkte vi
till migrationsverket när vi
sökte asyl, de tog fingeravtryck, bild och personuppgifter.
Vi fick dela upp oss, det var
väldigt tråkigt för att jag kände
ett visst band till en del personer som jag åkte ihop med.
Jag skulle själv bli placerad
på ett HBV hem i Kungsbacka
för att jag fortfarande var minderårig.
Språkförbistring
Själv åkte jag med en man
som skulle ta mig till boendet,
jag kände en viss rädsla eftersom jag trodde mannen skulle
försöka kräva pengar för att låta
mig stanna kvar. Eller bara
skicka tillbaka mig till Eritrea.
Jag fattade ingenting, kunde
bara kommunicera med händerna, ändå förstod jag ingenting.
När vi väl var framme kände
jag en lättnad för jag kunde inte
tro att jag verkligen hade
kommit fram till Sverige.
Efter ett par dagar fick jag
hjälp att ta kontakt med min
moster, jag hade ett nummer till
henne, utan kunskap om vart i
Sverige hon då bodde.
Familjelycka
Hon var helt överlycklig att
jag var i Sverige, hon kunde
inte tro att jag det var jag som
pratade med henne. Jag frågade
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PÅ FLYKT. Ofta i stora läger utan bekvämligheter och möjlighteter till skola, arbete med
mera.
på Glokala 1, där man läser
boende som låg vid Liseberg.
Pågrund av familjeanknyt- gymnasiebehörigheter.”
ning, med hjälp av myndigheterna fick jag hämta min pappa
FITIM ALIU
till Sverige.
ABDIMALIK MOHAMMED
Nu bor jag i en lägenhet med
min pappa i Angered.
Göteborg
Jag känner en otrolig tackEfter samtalet berättade jag samhet till Sverige som har gett
för dem på boendet att min mig en chans att återförenas
moster bodde i Göteborg och med min far, studera och med
att jag ville flytta till ett boende så mycket möjligheter till ett
närmre till min moster.
bättre liv.
Jag fick hjälp av migrationsJag har studerat SFI på folkverket med förflyttning till ett högskola, sen årskurs 9 och nu
vart i Sverige hon bodde och
då svarade hon Göteborg.
Jag var medveten om att det
var nära till Kungsbacka och
berättade för min moster att jag
bodde på ett hem i Kungsbacka.
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Med hopp om
en bättre framtid
Många ungdomar flyr till
Sverige för att leva ett bättre
liv. De flyr undan krig, tortyr,
barnarbete och förtryck. De
känner att de inte har någon
framtid. Många av dessa ungdomar finns i Angered.
I Hammarkullen finns både en
mängd nyanlända ensamkommmande barn och ensamkommmande som bott ett tag i Sverige.
Därför startades SOS barnbyar
här. Där arbetar bland andra
Andreas Johansson, Monica
Benitez Caris och Ramón Calvo
som mentorer för ungdomarna.
– Vi har ca 45-50 ungdomar i
åldrarna 15-20 år i verksamheten, säger Andreas.
Ungdomarna kommer för att
träffa andra i liknande situation,
för att få hjälp med läxor, göra
studiebesök och andra aktiviteter, men också för att få hjälp
att skriva till olika myndigheter.
De som jobbar med ungdomarna är utbildade socionomer
och beteendevetare.

TRÖSTLÖS VÄNTAN på besked från Migrationsverket.

hänsyn till hur gammal personen
är, hur den mår psykiskt och vad
den gått igenom.
Alla som jobbar på SOS barnbyar i Hammarkullen är mentorer för en grupp ungdomar och
stöttar och hjälper ungdomarna
i olika situationer.
– Det är viktigt att mentorn
Viktigt stöd
håller kontakten. Några vill att
– Det är viktigt att man stöttar vi följer med på möten med
ungdomarna, förstår vilken pro- myndigheter eftersom de känner
cess de går igenom och vad sig mer trygga då, säger han.
som händer, säger Andreas.
Det är viktigt att förbereda
Barnen eller ungdomarna som ungdomarna på ett asylbesked.
kommer till Göteborg söker asyl
– De får ofta höra att det komeller uppehållstillstånd genom en mer att lösa sig men det är vikansökan till Migrationsverket. tigt att någon pratar om vad som
Är man omyndig kan man inte händer om det blir avslag.
lämna ansökan själv, då behövs
en anhörig eller en god man.
Många gömmer sig
Det första Migrationsverket
Just nu är det många från
gör i ett asylärende är att kolla Afghanistan som riskerar att bli
om Sverige ska pröva ansökan. avvisade.
Efter det kallar de till ett möte
– Många är gömda på grund av
för att utreda skälet till att perso- Migrationsverkets beslut. Mynnen vill stanna och vem perso- digheterna vet inte var de finns
nen är. Migrationsverket ska ta och det är samhällets fel. Sverige

har fått kritik från FN som säger
att vi bryter de mänskliga rättigheterna, menar Monica.
– Vi har inte varit med om
några utvisningar men har varit
med om avslag. Det kan man
överklaga tre gånger innan man
blir utvisad. 40 procent av ungdomarna här har gått igenom en
asylprocess. Många väntar fortfarande på besked. En har fått
tre avslag och har själv valt att
lämna Sverige, säger Andreas.
Många har av naturliga skäl
svårt att koncentrera sig på
skolarbetet.
– De känner sig oroliga och
pressade men kämpar ändå hårt
med skolarbetet, säger Ramón.
– Ungdomarna sätter upp
höga mål och kämpar, de är
som stjärnor, jag önskar att de
fick en chans, säger Monica.
NESRIN SIMMO,
MOHAMED KHADER
LEJLA JAKUPOVIC
DAWIT MAHARI
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VÄRNAR OM ENSAMKOMMANDE. Matilda Brinck-Larsen är kritisk till den rådande politiken i
Sverige.

God omsorg viktigt
för ensamkommande
Reningsborgs boende för
ensamkommande barn har
arbetat i många år för att ge
ungdomarna de bästa möjligheterna att trivas och anpasssa sig till det svenska samhälllet.

ungdom kommer till deras
boende är det främsta målet att
försöka skapa förutsägbarhet.
Detta gör man för att ungdomarna ska veta vad som händer
hela tiden och varför.
Enligt Matilda är det viktigt
att komma ihåg att när man har
Matilda Brinck-Larsen, verk- levt på flykt under många månsamhetschef för Reningsborgs ader är det ingen som har tagit
boende för ensamkommande, hand om dom här ungdomarna.
berättar att när ett barn eller De har befunnit sig i en situa-

tion där de inte har haft en
aning om hur nästkommande
dag kommer att se ut.
– Det första är att man ger
dom en väldigt god omsorg.
Sen skapar ungdomarna tillsammans med oss en trygg
struktur och vi ser till att det är
lugnt sansad runt omkring dem.
Det är viktigt för dem att veta
var dom har sina saker, vilka
som kommer att vara på boen-
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rerad rasism. När det kommer
till den här målgruppen har de
inte längre samma rättigheter
som andra barn och ungdomar.
Man diskvalificerar dom och
Slutade i protest
Matilda sa upp sig i en protest dom hamnar i ett system som
när man började urskilja den inte är rättssäkert vilket gör att
här gruppen på ett annat sätt än dom far väldigt illa och socialSverige hade gjort tidigare. tjänsten tar sina händer ifrån
Hon poängterar att det var ett dom.
ställningstagande från hennes
sida mot sin tidigare arbetsgi- Får inte bo kvar
vare Göteborgs stad. Hon sa
Matilda påpekar att ungdoifrån stt det inte ligger i linje marna inte får bo kvar på sitt
med deras uppdrag och när HVB-hem efter att dom har
kommunen ändå valde att följa fyllt 18 år. Det som många ungdet regeringen beslutat valde domar har råkat ut för är att de
Matilda att sluta.
inte kan bevisa sin ålder och det
försvårar
kontakten
med
Skäms över politiken
Migrationsverket. En del ung– Det har varit en ära att göra domar har fått genomgå en
det utifrån att Sverige har haft åldersbedömning genom att en
en asylpolitik som tidigare har läkare har tittat på dem och
varit mer human. Just så skäms bedömt om de är 16 år eller
jag över hur vi behandlar den äldre. Det leder sin tur till att
här specifika målgruppen, där- ungdomarna förlorar sin plats
för att man har reglerat asylpo- på HVB-hemmet om inte
litiken och det innebär att den Migrationsverket kan bedöma
har gruppen utsätts för struktu- deras ålder. Vissa ungdomar
det, vad som kommer att hända
och vilka ungdomarna kommer
att ha göra med i sin vardag.

flyttar till boenden för vuxna i
andra städer, men då förlorar
ungdomarna sina platser på
skolan samt möjligheterna att
fortsätta sina studier minskar
drastiskt.
– Från kommunens håll borde
man se till att denna grupp av
ungdomar har samma rättigheter som andra i deras ålder har
oavsett om de är ensamkommmande, har migrerat med sina
familjer eller är födda här i
Sverige.
– Ungdomarna som vill
stanna kvar i Göteborg, men
inte har någonstans att bo har
skapat en ny problematik i staden. Många har inget annat val
än att leva på gatan, sova på
spårvagnar eller hålla till i
Nordstan eller Femmanhuset,
menar Matilda Brinck-Larsen.
NASRO ABDULLAH HERSI
ASHA FAQID
JOHN PACHECO
ABSHIR SALIM

Ska kärnvapnen
eller vi försvinna?
Svenska Beatrice Fihn, dotter
till min lärare, är generalsekreterare i antikärnvapenorganisationen ICAN som fick
Nobels fredspris i Oslo i år
2017.

kärnvapentillverkning.
Många länder som har kärnvapen och som de använder
som högsta makt, pressar
många länder att ha avtal eller
göra business med dem.

Jag känner inte henne och jag
har inte träffat henne heller,
men det jag vet är att hon födddes i Angered och växte upp i
Angered.
Hon är en bra förebild för
Angered, Göteborg och hela
Sverige. Det spelar ingen roll
var man bor, men det spelar
väldigt stor roll vad man gör i
sitt liv. Hon och hennes organisation har kämpat mycket för
att alla länder som har tillgång
till kärnvapen måste sluta med

Skriv under!
Till exempel sådana länder
som har gas, olja, järn, och
olika resurser, de kan inte
använda sina egna resurser.
Sådana länder blir besvikna
och håller på att bygga kärnvapen, för att kunna använda det
som högsta makt i framtiden.
Vad tror ni om alla länder
börja bygga kärnvapen? Blir
det fred på jorden då?
Absolut inte!

Beatrice Fihn

Det blir ännu värre.
Lösningen är att alla länder
måste skriva under antikärnvapenorganisationen ICANs
dokument för en fredlig framtid. För att jorden är ett bra
ställe att leva i fred i.
ELIAS HAZARA
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Allt fler kvinnor
utsätts för övergrepp
Idag utsätts allt fler kvinnor
för sexuella övergrepp och
våld. Det kan ske på flera
platser. Det vanligaste är i
hemmet och på nätet. Oftast
görs det av någon i ens närhet
och omgivning, någon man
känner väl. Till exempel en
pojkvän eller en kompis.
En undersökning som genomfördes av brottsförebyggande
rådet, Brå, visade att 2015
anmälde 85 100 kvinnor misshandelsbrott. 2016 polisanmälde kvinnor cirka 20 000 sexualbrott. Samma år var 99 procent
av de som misstänktes för dessa
brott män. Statistiken visar att
brott som till exempel våldtäkt,
rån, mord och dråp begås av
hela 97 procent män.
Det är viktigt att söka hjälp
och stöd eftersom man kan

ALDRIG ACCEPTABELT.

behöva bearbeta det som hänt,
då det kan leda till depression
och ångest. Dessutom kan det
vara svårt att hantera sådana
situationer ensam. Det är även
viktigt att anmäla för andra
eventuella framtida utsatta.
Dock har det visat sig att många
kvinnor inte vågar agera och
söka hjälp eftersom de ofta försöker undvika händelserna på
grund av skuldkänslor, skam,
rädsla och hot.
Därför finns kvinnojouren
Terrafem, där juristen Bassima
Demir arbetar som verksamhetsledare.
– Syftet med Terrafem är att
ge stöd och juridisk rådgivning
till kvinnor med utländsk härkomst. Vi fungerar som en vanlig kvinnojour, skillnaden är att
vi har personal som tillsammans talar över 60 språk.

Personalen har utländsk härkomst och är utbildade, vi kan
förstå olika normer och värderingar, berättar hon.
Alla som jobbar på Terrafem
har tystnadsplikt och sekretess.
Allt som sägs på kontoret
stannar där.
– Är en kvinnas situation
livshotande ringer vi polisen
endast om hon givit sitt samtycke. Det handlar alltid om
vad kvinnan vill. Ringer man
Terrafem är det alltid en kvinna
som svarar.
Den vanligaste åldersgruppen
som ringer in för att få stöd är
25-55 år. Yngre brukar oftast
vända sig till ungdomsmottagningen. De vanligaste fallen är
våldtäkt, psykisk och fysisk
misshandel, hot om våld.
Bassima Demir har jobbat
som volontär på Terrafem sen
2014 och blev 2016 anställd
som verksamhetsledare. Hon
jobbar där för att hon brinner
för kvinnors rättigheter. Det
bästa hon vet är när de har lyckats hjälpa en utsatt kvinna. Till
exempel att kvinnan får uppehållstillstånd eller får egen
vårdnad av barnen. Det är därför hon och Terrafem finns.
Hon tror att de flesta som
jobbar där och med liknande
arbeten gör det på grund av att
de har någon slags erfarenhet
av mäns våld mot kvinnor.
Hon rekommenderar utsatta
kvinnor att höra av sig. Tveka
inte att ringa 020-52 10 10 om
du som kvinna behöver hjälp
eller bara någon att prata med.
ARIELL GENALE
KARIDIA TRAORE
LYDIA TESFAI
NICOLE NIMARK
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Lärarbristen blir allt större
Idag räknar man med att det
fattas 70 000 lärartjänster.
Mest drabbad är grundskolan. I tio år har det rått lärarbrist.
Vad beror det på? Är det de
låga lönerna? Eller är utbildningen för lång? Det är nästan
ett mysterium, läraryrket som
alltid varit eftertraktat har tappat
sin popularitet.
Lena Tillo, lärare på Lilla
Vetenskapsskolan, säger att
befolkningen ökar och att det
finns elever som behöver extra
anpassning. Många har särskilda behov, de kommer från
krigsdrabbade områden och en
del är traumatiserade. Specialiserad personal är ett måste
inom skolan. Dessutom går
många lärare i pension och
måste ersättas.
Hur kan vi få läraryrket att
bli attraktivt?
– Man bör underlätta utbildningen genom att göra det möjligt att utbilda sig till lärare om
man redan har en examen.
Sedan förklarar Lena att hon i
grunden är ingenjör men har
läst kompletterande pedagogisk
utbildning på högskolan. Den
är ett år och sedan får man
lärarexamen. Hon påpekar att
utbildningsministrar bör se
över utbildningsinnehållet.

Foto: Mirvat Al-Freij

VIKTIGT ARBETE som alltför få vill ha. Bristen på lärare blir allt
allvarligare.

Vad är konsekvenserna av
lärarbristen?
– Katastrofala följder och
sämre skolor säger hon.
– Det är viktigt att alla barn
får en stadig grund. Utbildade
lärare som levererar en tillräckligt hög kunskap är ett måste.
En lärare skall inte lära sig tillsammans med barnen.

läsa mycket och ofta, svenska
språket är nyckeln till allt.
Enligt Skolverket är det ett
akut behov av fler lärare de närmaste åren. Det är viktigt att
lärarna stannar kvar i yrket.
Staten och arbetsgivaren i både
kommuner och fristående skolor bör se till att lärarna väljer
att stanna.
Föråldrad syn
Rekryteringen är störst inom
– Det är en föråldrad utbildMånga
välutbildade
lärare
förskola
och grundskola.
ning och går i en alldeles för
med
erfarenhet
kommer
till
Fram
till
2019 behövs 20 000
långsam takt.
Sverige.
Kan
vi
ta
vara
på
förskolelärare
och 25 000
Lärarlönerna tycker hon har
deras
kunskap?
grundskolelärare.
förbättras men har varit låga. De
– Det är inte helt fel, men inte
Störst behov är det i
är höga i jämförelse med andra
i
svenska.
I
matematiken
skulle
Stockholms
län, 23 procent,
yrken som till exempel polis.
det
kunna
fungera
men
inte
i
Västra
Götalands
län, 16 pro– Klumpsummorna vi får är
andra
ämnen
som
kräver
att
man
cent
och
Skåne,
14
procent.
ingen dålig idé. Det är pengar
skall
kunna
mycket
svenska.
som staten betalar till skolorna
– Det är underbart att jobba
MIRVAT AL-FREIJ
som ska fördelas mellan lärarna
med
barn,
säger
Lena
och
ler.
O
MAR MOHAMUD
som ett slags bonus.
– Jag säger alltid till de att
TAHA MOURAD
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Foto: Jamile Saleh

ENGAGERAD PERSONAL. Lina Renholm Nyby Lisa Woldmar och Pelusa Cornaglia jobbar på
Mixgården.

Ungdomsgård
med härlig mix
På Mixgården finns det allt
man kan tänka sig, lokaler att
umgås i, biljardbord, pingisbord, läxhjälp med mera, allt
för att våra ungdomar inte
ska ränna ute på gatorna.

ungdomar har ett ställe att gå
till på fritiden där de kan känna
sig välkomna. Mixgården är en
fritidsgård
som ligger i
Hammarkullen i SDF Angered.
Hit kommer ungdomar från
sjuan upp till gymnasiet. Varje
Här får de umgås med vuxna kväll kommer 100-150 besösom har lång erfarenhet av barn kare, flest killar.
och som är lyhörda och hjälpNär vi kommer dit så öppnar
samma. Det är viktigt att våra Lina Renholm-Nyby för oss, vi

skakar hand och går in. Där ser
vi ett stort TV-rum med härliga
soffor som man bara sjunker
ner i. Det är rent och välstädat
med en hel del orkidéer på fönsterbrädan. Vi slår oss ner och
börjar vår intervju med Lina.
Hon är en fritidsledare. Vad är
målet med Mixgården frågar vi:
– Att vägleda och hjälpa ungdomarna på rätt väg, att se till

- B L A D E T

att de inkluderas av det svenska
samhället. De får absolut inte
hamna utanför på något sätt.
Fritidsgården vill arbeta med
alla i Hammarkullen, boende
men också skolorna, socialtjänsten, olika föreningar, Bostadsbolaget, Hyresgästföreningen
och polisen.
Också för de mindre
Förutom Mixgården för ungdomar finns också en fritidsgård för de mindre barnen, kalllad Minimix.
– Vi har ett stort samarbete
mellan Mixen, skolan och
Minimix. De som besöker
Minimix är mellan åtta och tolv
år sedan fortsätter många att gå
till Mixgården.
Minimix och Mixgården
jobbar tillsammans med att
anordna olika aktiviteter för
alla barn och ungdomar, säger
Lina.

för att sedan skänka till organisationer runt omkring i världen.
I solidaritetsprojektet fixarna är
ungdomar från Hammarkullen
med och jobbar tre veckor
under sommaren och skänker
pengar till organisationer runt
omkring i världen.
Ett VM i Hammarkullen
Varje sommar anordnar
Mixgården Grill-VM som är en
stor tävling där deltagarna får
tävla om vem som har den
godaste grillade maten.Många
olika organisationer som till
exempel
Bostadsbolaget,
Hyresgästföreningen med flera
stödjer tävlingen.
Mixgården är med och anordnar olika evenemang som till
exempel Hammarkullekarnevalen som är ett välkänt kulturevenemang där dansgrupper
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bland annat är med och uppträder och där mat från världens
alla hörn serveras.
Årets karneval slog besöksrekord med 70 000 personer under
tre dagar.
I december varje år hålls
Mixgalan där man delar ut pris
och hyllar dem som har gjort
bra saker för Hammarkullen.
ALLADIN MAJZOUB
AFERDITA MEHMETI
FATIMA ABADI
JAMILE SALEH.

På vilket sätt hjälper ni
ungdomar?
– Vi har läxhjälp här med studenter från universitetet som
besöker oss ett par dagar i
veckan.
På måndagskvällarna träffas
enbart tjejer på Mixgården.
– Ungefär 30 personer hänger
här på måndagar varje vecka,
säger Lina.
Vad har ni för aktiviteter
för ungdomarna?
– Vi har många olika aktiviteter till exempel pingis, biljard,
spela musik, dans, bio,
bakning, pyssla, laga mat, pärla
och mycket mer.
Under onsdagarna har Mixen
ett samarbete med The Music
Collage där de skapar glädje
bland ungdomarna via musiken
och spelar låtar tillsammans.
Dessutom har Mixgården
temakvällar där ungdomarna
själva får vara med och bestämma vad temat ska handla
Foto: Sanna Kilner
om.
Bereket Fekadu hälsar på en gammal kompis från Pirattiden
Årligen har Mixgården olika som satt och hängde på Sjöfartsmuseet.
aktiviteter där de samlar saker

-
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Studera i Angered
Allmänna kurser
Glokala samhällsstudier 1
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen riktar sig till dig som har grundskolebehörighet men inte studerat på gymnasienivå tidigare. Varje termin har en särskild inriktning.
Kursen förväntas leda till ökad medvetenhet och ökat
engagemang i samhället

Glokala samhällsstudier 2
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen riktar sig till dig som har ett till två års studier på gymnasium eller folkhögskola. Studierna kan
ge grundläggande behörighet för studier på högskola
eller yrkeshögskola.
Kursen vänder sig till dig om är intresserad av att förstå, påverka och engagera dig i globala och lokala
samhällsfrågor. Kursen vill inspirera till engagemang
och aktivt arbete i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer.

Språk och samhälle 1
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen är för dig som inte har studerat på länge och
som har SFI D eller motsvarande språkkunskaper.
Våra deltagare kommer från många olika länder och
därför är studierna i svenska som andraspråk särskilt
viktiga. Vi tror att bästa sättet att lära sig ett nytt
språk är att använda det och att studera det som är
aktuellt och viktigt i livet. Därför använder vi mycket tid till att studera svenska och samhällskunskap .
Andra ämnen som ingår är matematik, engelska, religion och naturkunskap. Kursen förväntas leda till
ökad medvetenhet och ökat engagemang i samhället.

Språk och samhälle 2
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen är för dig som har SFI D eller motsvarande
språkkunskaper och som har påbörjat svenskastudier
på grundskolenivå. Studierna kan ge grundskolebehörighet.
Våra deltagare kommer från många olika länder och
därför är studierna i svenska särskilt viktiga. Vi
använder också mycket tid till att studera samhällskunskap.
Andra ämnen som ingår i kursen är matematik, engelska, religion och naturkunskap.

Profilkurser
Konsten i samhället
Längd: 1-2 år
Kursstart: augusti/januari
Projekt/Idégestaltning: fördjupningskurs på distans
för konstnärliga projekt som utgår från dina idéer. Du
skapar ett koncept och genomför det under en termin
eller flera. Kursen är en terminskurs.

The Music College
Längd: 1 år, heltid
Kursstart: augusti
En ettårig kurs för den som vill jobba med musikproduktion, bli professionell musiker eller söka till
högre musikutbildning. Den riktar sig till den som
sysslar med exempelvis elektronisk musik, hiphop,
R&B, DJ, folk- och världsmusik, rock eller hårdrock. Handledare är profesionella musiker från olika
genrer.
Kursen genomförs i samarbete med Högskolan för
scen och musik.

Konstnärligt skrivande
Längd: 1 år, distans
Kursstar: augusti
En kurs för dig som vill skriva och utveckla ditt
skrivande tillsammans med andra. Vi läser och samtalar om texter och skrivande, möter författare, arbetar i workshops och gör studiebesök.
Kursen ges på distans med två träffar i veckan.
Kursen genomförs i samarbete med Akademin
Valand.

Angereds Teaterskola
Längd: 1 år
Kursstar: augusti
En grundläggande kurs där målet är att din kropp
och röst utvecklas på scenen. Du tränar närvaro,
uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet. Genom
improvisationer, rörelse- och röstövningar, scenframställning och textarbete får du redskap att bli
tryggare och modigare på scen.
Ett samarbete med Angereds Teater.

