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Från Angered
till riksdagen
– tuff start för Leila Ali Elmi

Tema
: Iden
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Höstterminen är slut och
med det kommer också årets
sista FiA-blad, en redovisning av lite av det som deltagarna på skolan jobbat med
under teminen.
Denna höst har temat varit
Identitet och under den
rubriken har mängder med
aktuella och historiska fakta
och händelser tagits upp.
Lite av det visas i artiklarna i
detta nummer.
När man läser dessa artiklar
slås man av hur många
spännande, kunniga och
engagerade människor som
bor och jobbar i Angered.
Något som sällan framkommer när det talas om
orten.
Trevlig läsning och
God Jul och Gott Nytt År!
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Leila Ali Elmi, från Hammarkullen, tidigare okänd för
många tog sig från plats 21 på
valsedeln rakt in i riksdagen.
Men denna sensationella valframgång har skapat en
debatt om anledningen till
hennes goda resultat.

arbetsuppgifter. Det känns bra
att ha kommit igång, jag har lärt
mig mycket men har fortfarande mer att lära mig.
Det svåra för henne har varit
omställningen, att gå från ett
vanligt jobb och en vanlig vardag till att vara med i riksdagen.
– Det har varit många nya
Hon möttes av kritikstorm intryck. Det roliga har varit att
om “klan-röster”
det hårda arbetet under valkam– Jag mötte kritiken med panjen lönade sig, att jag nu kan
sakliga argument och valde att vara med och påverka och förfokusera på det positiva, att för- verkliga mina politiska ambiorten hade fått en röst i Sveriges tioner.
högsta beslutsfattande organ,
Fått mycket hjälp
förklarar Leila Ali Elmi.
Hon har fått stöd av sina riksHon tycker att det känns stort
och ärofyllt att ha kommit in i dagsmedarbetare för att komma
in i arbetet.
riksdagen.
– Jag känner mig välkomnad
– Det har varit ganska så
omtumlande men framförallt av mina nya kollegor och har
spännande. Det var en stormig fått ett bra stöd av partiet. Ingen
start men det känns bra och jag föds med kunskap, är det något
jag känner mig osäker på så kan
har mycket att se fram emot.
jag bara fråga och få hjälp med
Gäller att hinna läsa allt
det. Det har gått riktigt bra.
Hon har efter ett par månader Efter valet fick hon många,
börjat anpassa sig till riksdags- oftast kritiska, kommentarer.
arbetet
– När det stod klart att jag
– Riksdagsarbetet innebär en kommit in i riksdagen så skrevs
hel del läsning, det gäller att det mycket om hur jag hade
vara väldigt insatt i politiken tagit mig in. Det var anklagelser
och de frågor som man jobbar och insinuationer om ”klanmed. Jag har hamnat i arbets- röster” vilket självklart gjorde
marknadsutskottet och det är mig besviken. Samtidigt var det
här vi ledamöter förbereder många som var glada för min
motioner och beslut som sedan skull och visade support.
presenteras som förslag som
hela riksdagen tar ställning till. En röst från Hammarkullen
Tidigare satt hon som ersättEftersom hon tyckte anklatare i Angereds stadsdelsnämnd gelserna var grundlösa så var de
vilket är väldigt annorlunda inte så svåra att hantera.
från att vara riksdagsledamot.
– Jag mötte kritiken med
– Jag kan säga att jag har sakliga argument och valde att
lyckats ganska bra med att fokusera på det positiva, att försnabbt sätta mig in i mina nya orten hade fått en röst i Sveriges
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högsta beslutsfattande organ.
Hon funderar om reaktionerna
kan bero på hennes ursprung,
religion eller var hon bor.
– Många reagerade på att jag
valde att bedriva min kampanj
på både somaliska och svenska,
så ja det kan bero på mitt
ursprung. Dessutom lever vi i
en värld där islamofobin har
ökat, vi har tidigare inte haft
riksdagsledamöter som bär
hijab. Det är något nytt, något
normbrytande och det är inte så
konstigt att det väcker reaktioner hos vissa.
Ny identitet
Från att ha varit “en vanlig”
Hammarkullebo är hon nu en
offentlig person som många
känner igen och har synpunkter
på.
– Jag skulle inte kalla det för
”identitetsbyte”, jag kommer
alltid vara mig själv och göra
det som ligger i linje med mina
värderingar. Dock tillhör jag ett
parti och är en av dem som
representerar partiet utåt och
med det kommer ett ansvar.
Som riksdagsledamot kommer
jag att stå för det jag representerar och har gått till val på, det
är jag skyldig mina väljare och
partiet jag tillhör.
– Jag är mån om att det är ett
förtroendeuppdrag och jag är
mer än villig att göra mitt bästa
utan att behöva gå ifrån det som
Foto: PRIVAT
gör mig till den jag är och vad
PÅ VÄG mot Stockholm från Göteborg. Det blir många
som är viktigt för mig.
resor mellan hemstaden och riksdagen i Stockholm.
Extra viktiga frågor
arbetsmarknaden och se till så etnicitet och så vidare. Jag
Hon har några frågor som hon att fler kommer i arbete, särskilt hoppas att jag efter min tid som
brinner lite extra för och som dem som har sämre förutsätt- riksdagsledamot lever i ett
hon kommer att ägna tid åt i ningar i samhället, en mer jäm- Sverige med bättre skolor får
riksdagsarbetet.
lik arbetsmarknad helt enkelt.
våra barn och en jämlik arbets– Mitt största fokus idag är att
På frågan om vilken förän- marknad. Jag hoppas även att
bekämpa ungdomsarbetslöshet, dring hon skulle vilja se för min plats i riksdagen kommer
med fokus på unga som bor i Sverige under sin tid som riks- att inspirera fler unga tjejer
socioekonomiskt utsatta områ- dagsledamot tvekar hon inte:
med politiska ambitioner som
den. Jag vill satsa på ökade
– Jag vill se ett Sverige där ser ut som jag, som bär hijab,
medel för minskad ungdomsar- alla människors lika värde är en att ta plats i riksdagen.
betslöshet så att fler enklare självklarhet, ett Sverige som
jobb som kan kombineras med enat står i emot krafterna som
DARLENE GIL
studierna skapas. Mitt nästa försöker göra skillnad på mänKHADRA MOHAMED
mål är att fortsätta förbättra niskor utifrån, kön, religion,
LOUISE ADKINS
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Ett år i centrum
– Fredspriset gav ny status
För ett år sedan var hon i
Oslo och tog emot Nobels
fredspris.
Sedan dess har det blivit
mycket jobb för Beatrice
Fihn med många resor runt
om i världen.
– Jag har fått åka på stora
konferenser
som
World
Economic Forum i Davos. Jag
fick träffa påven, fått träffa
politiker från hela världen och
många olika människor, säger
hon.
Bea, som hon kallas, är uppvuxen i Angered, föddes i
Hjällbo.
Hon
bodde
i
Rappedalen tills hon började på
universitet, efter det flyttade
hon till Stockholm. För Bea
spelar det roll att hon är från
Angered för att det är hennes
hem.
– Angered har format mig till
den jag är i dag. Det är här jag
fått mitt intresse för vad som
händer i världen. Det är mångkulturellt och jag gick i skolan
med folk från hela världen.
Balkankriget påverkade
– Jag kommer ihåg från lågstadiet när det plötsligt kom
många fler barn till skolan
eftersom Balkankriget pågick.
Jag fattade att något dåligt hade
hänt även om jag inte förstod
varför det hände. Det var förvirrande men jag tror att det
ledde till att jag fick ett intressse för de här frågorna.
Bea längtar tillbaka till
Angered speciellt nu när hon
själv har barn och vill ge den
tryggheten som hon hade i
Angered till sina barn. Hon brukar komma hit på besök, hennes föräldrar bor kvar här i
Angered.

Foto: ICAN

TALET vid fredspriscermonin i Oslo blev starten för ett
hektiskt år för Beatrice Fihn. Efter priset har både hon och
hennes organisation fått en helt annan status.
Nu bor Bea i Schweiz. Hon är
gift, hennes man är britt från
början. Hon har två barn, Holly
och Henry, sju och fyra år
gamla.
Med hennes jobb så är det kul
men jobbig och ibland tröttsamt
med barn men så är det för alla

som har små barn, säger hon.
Hon är chef för organisationen ICAN som fick fredspriset
förra året.
– ICAN är en global kampanj
full av organisationer runt om i
hela världen. Den består av 550
organisationer i 103 länder som
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arbetar med att förbjuda kärnvapen.
I fjol lyckades organisation få
igenom ett beslut i FN om att
kärnvapen ska förbjudas. Det
var anledningen till att ICAN
fick fredspriset.
Priset har förändrat mycket i
Beas liv. Organisationen har
fått mycket mer uppmärksamhet för deras arbete och kampanjer. Bea har rest runt i hela
världen och blivit mottagen
som
en
viktig
person.
– Vi har fått mycket mer uppmärksamhet. Plötsligt fick vi en
status.
Världen började lyssna
ICAN behandlas nu med
mycket mer respekt.
– Vi har fått väldigt mycket
mer tyngd när vi pratar. Alla
känner till nobelpriset, det är
känt över hela världen. När
man har vunnit Nobelpriset då
vet alla vad det är, säger Bea.
Men det innebär också mycket mer ansvar.
– Plötsligt måste man tänka
mycket mer på vad man säger.
Man får en helt annan roll. Det
gäller att tänka på att inte säga
fel saker eller diskutera fel
saker. Och inte inte slösa bort
möjligheten man fått och ta
vara på den när den kommer.
Hon berättar att alla hon
möter blir lite imponerade när
de förstår att ICAN fått fredspriset.
Ett pris med ett skimmer
– Alla vet vad Nobels fredspris är, det ger ett litet skimmer.
Jag kan tänka att det är lite som
en Oscar för en skådespelare
eller en grammis för artister.
Det är det stora priset man kan
vinna.
Direkt efter att ICAN fått priset fick Bea många inbjudningar.
– Vi har gjort väldigt mycket
under året. Jag har rest mycket,
fått vara med på stora konferenser och träffat många världsledare. Det har varit lite konstigt,

Foto: ICAN

MÅNGA KONFERENSER och möten har det blivit under
året.
Det har varit en ny värld för
mig. Jag blev till exempel
inbjuden till att träffa påven i
Vatikanen.
Ett speciellt minne
Det var kanske det största
minnet under året.
– Det var väldigt speciellt.
Jag är inte jättereligiös men det
mötet var väldigt magiskt.
Påven var väldigt speciell, väldigt närvarande. Det var något
magiskt och häftigt, säger hon.
Det tråkigaste minnet är att
det plötsligt blev väldigt mycket jobb och mycket pappersarbete.
– Fylla i rapporter till exempel och svara på en massa frågor. Och det går inte att ta vara
på alla möjligheter. Vi är bara
sju stycken som jobbar hos
ICAN. Vi har begränsning hur
mycket en person kan göra. Det
är tråkigt att behöva tacka nej
till olika förslag för att man inte
hinner med.
Arbetear med regeringar
Nu arbetar ICAN med att få
regeringar runt om i världen att
skriva på FN:s förbud mot
kärnvapen för att det ska gälla.
– Avtalet finns. Just nu har 69

länder signerat det. Snart blir
det 100 länder och sedan
kommer vi att fortsätta tills alla
världens länder har skrivit på,
säger Bea.
– Det negativa med jobbet är
att resandet efter ett tag blir
jobbigt och det är tufft att jobba
med en så stor fråga som är
ganska svår.
– Det har varit mycket motgångar under året med utvecklingen mellan Nord Korea,
USA och Ryssland, dom länderna som går mycket åt fel
håll. Ibland kan man känna sig
uppgiven. Det är det negativa.
Men i stort sett har detta år varit
väldigt positivt, säger Beatrice
Fihn.
Och året avslutades med att
hon fick et nytt pris. Hon utsågs
till årets göteborgare.
MANAL OMAYRAT
ALEKSANDRA MUJKIC
FATIMA OMEIRAT
ANNIE KEMI
Fotnot: ICAN är en förkortning av organisationens namn:
International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons.
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Hammarkullens Pelusa
– har påverkat
generationer
av ungdomar
Han heter Norberto Daniel
Cornagila, men nästan alla i
Hammarkullen
känner
honom som Pelusa. Under 28
år som fritidsledare på
Mixgården har han varit med
och format generationer av
ungdomar.
– När jag var liten kallades
jag för Pelusa. I Argentina kallar
man någon för Pelusa när den är
livlig, sprallig och är lite överallt. I Chile betyder det gatubarn
men för mig var det för jag var
lite jobbig, förklarar han.
Han kom till Sverige 1978.
– Jag kom hit på grund av
politiska problem i mitt hemland. Jag blev tvungen att
lämna Argentina 1977 och
flydde först till Bolivia och
sedan till Peru. I Peru så hamnade jag i fängelse eftersom jag
var en politiskt flykting. FN:s
flyktingkommission hjälpte
mig till Sverige 1978.
Började 1991
Han började jobba som teamledare i Hammarkullen 1991
och blivit kvar där sen dess.
När han började fanns inte
Mixgården. Hammargården var
fritidsgården i området. På
grund av besparingar tvingades
man flytta och blev tvungna
och använda Hammarskolans
lokaler.
– På dagen var det bamba och
på kvällarna en fritidsgård som
kallades för Skolgården av ungdomarna. Vi fick möblera om
två gånger varje dag, vilket var
jobbig. Men till slut fick vi stöd
från aktörer och föräldrar i
Hammarkullen och därefter
fick vi vår egna lokal. Då kom
namnet Mixgården till efter att

Foto: FITIM ALIU

FÖREBILD. för många av
“Pelusa”
ungdomarna fått rösta vad den
nya gården skulle heta.
Han tycker namnet passar bra
på grund av den kulturella mixen
som alltid funnits på gården.
– Hammarkullen är ett spännande område och håller på att
forma sin identitet och sin
historia. Allt är möjligt här men
man måste vilja och man måste
hitta det. Det är spännande ur
många perspektiv.

Hammarkullens ungdomar.
flytt från orättvisor. Vårt arbete
består mycket av att försöka få
ungdomarna att hitta sin plats,
att de ska integreras men inte
assimileras.

Ställer alltid upp
Ända sedan dess har han
betraktats som en förebild för
ungdomarna. Han är ungdomlig fast han är gammal.
– Han har ställt upp för de
som haft det svårt, både på
Hela världen påverkar
arbetstid och utanför, säger en
– Hammarkullen speglar väl- av ungdomarna som ofta besökt
digt mycket hur världen mår, Mixgården.
– Jag tillhör den generationen
här finns människor som flytt
från krig och konflikter, som som förlorade en dröm om en
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förbättring i mitt hemland. Vi
misslyckades, men drömmen
följde med hit till Hammarkullen. Den lågan kom tillbaka
här, är Pelusas egen förklaring.
Han betraktas av många i
Hammarkullen som en slags
fadersfigur.
– Jag är en social produkt.
Om ungdomar ser mig som en
fadersfigur är det på grund av
det jobbet på fritidsgården.
Utan mina kollegor skulle jag
aldrig bli kallad så. Det är lite
generande men också väldigt
fint, säger han och fortsätter:
– Vi tillsammans här gör
Hammarkullen till vad det är.
Ingen kan göra arbetet själv. Vi
har mycket jobb kvar i området,
vi ser stora förändringar dagligen och vi kämpar ständigt för
utveckling.
Delaktighet viktigt
På Mixgården försöker man få
ungdomar från området att bli
mer delaktiga i uppbygget av
Hammarkullen, få till förbättringar och utveckling.
– Faktorer som spelar stor roll
för vår existens är till exempel
ekonomi, samarbete med folk i
området och att ha rätt personal
som har likadana mål.
Han funderar över vad har
varit mest givande med att
jobba på Mixgården.
– Samarbetet med ungdomarna och familjerna. Sedan att
vi har lyckats hitta arbetskamrater med samma mål som tror
på rättvisa, som är för jämlik-

het, inklusion och integration,
som vill påverka och fortsätta
kampen som vi bedrivit.
Vad är det vanligaste och
största problemet som fritidsledare här?
– Det finns en hel del faktorer. Ett stort problem är rotlösheten. Man bor i Hammarkullen men vet inte om man ska
bo kvar eller om man ska flytta.
Det ger en viss apati för området. Det finns människor som
känner sig marginaliserade och
det finns de som känner sig
segregerade och som ha svårt
att hitta sin plats här.
– Sedan finns det problem
som beror på ekonomiska faktorer och att det många som är
nya i landet.
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Känner du att det här arbetet
betyder något?
– Vi har glöden kvar och upplever att Mixgården fortfarande
har stor betydelse. När ungdomarna har gjort sin resa genom
fritidsgården och slutat komma
hit ska de ha fått med sig empati för andra och en solidaritetskänsla för området. Om de blir
akademiker, städare eller kapitalister är det inte viktigt för
oss. För oss är det viktigt att de
blir bra människor. Jobbiga
ungdomar är som en utmaning.

Bästa minnet?
– Det är nog när vi lyckades
stoppa nerskärningar på Mixgården. Vi mobiliserade boenden i området mot ett beslut
som tjänstemännen hade tagit.
Subkriminell kultur
Politikerna vände och bestämde
– Dessutom finns det en sub- att man inte skulle spara pengar
kriminell kultur, det finns över- på fritidsgårdarna i Angered.
– Ett annat minne var en kille
allt i samhället men i Hammarkullen är det kulturellt starkt som var speciell och var utstött
även om det är en väldigt liten av de andra ungdomarna. den
grupp som står för det. Det bor Killen var väldigt tillbakadra9 000 personer här, de krimi- gen och litade inte på nån och
nella är väldigt få men de har stötte bort alla. Han spottade
skapat en slags rörelse bland de och kastade stenar på de andra.
boende. Ingen vill göra något åt Så vi startade en process för att
det. Det här ger väldigt stora få den här killen och komma
problem i området och legiti- och hänga på gården. Till slut
lyckades vi och han fick sin
merar många dåliga saker.
– Det är en liten minoritet plats på Mixgården och en
men de har ett stort inflytande. slags status bland ungdomarna.
Det är vår stora fiende för oss
på gården. Hur ska vi besegra
DURIM BUBLICA
den subkriminella kulturen som
FITIM ALIU
producerar så många problem i
LEJLA JAKUPOVIC
området?
SAHAR HUSSEIN

Praktiserar studie- och yrkesvägledning
Linnèa Hallin studerar till
Linnèa lär sig mycket att
studie- och yrkesvägledare på jobba med motivation och perMalmö universitet.
sonens egen vilja att komma
framåt.
En studie- och yrkesvägledare
I sin utbildning har Linnéa
kan göra många olika saker, till fyra praktiktillfällen. Den här
exempel enskilda samtal med praktiken, på Folkhögskolan i
människor som undrar om sin Angered, var fyra veckor. Hon
framtid och vad man vill plugga ville jättegärna göra den på en
eller arbeta med, och vad man folkhögskola för att ser hur det
har för drömmar.
är och hoppas att hon i framti-

den får jobba på folkhögskolan.
Alla som går i skolan kan
boka tid hos henne. Just nu har
hon inte bestämt sig på vilken
skola hon ska jobba på i framtiden: grundskola, gymnasiet
eller folkhögskola.
Weaam
Emine
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Allt fler köper
sig sin identitet
Människors drömmar, längtan och sökande efter en identitet kan ses som ett mänskligt projekt. Ens identitet och
självbild är något som alla
brottas med, vissa hela livet.
Identiteten är en del av nuläget, där historia, kultur och
makt också har stor betydelse
för identitetsskapande. Världen
vi lever i idag präglas av
modernisering och förändring.
Normer, traditioner och värden
som luckras upp successivt.
Exempel: Killar överlag, blir
oftast identifierade genom vad
dom gör och tjejer oftast på hur
dom ser ut. Finns det en grafisk
bild allmänheten måste gå efter,
en profil som vi alla måste följa
för att vara den vi är eller är det
vi strävar efter?
Följer idealen
– Man tror, eller snarare
anser, att allmänheten strävar
att följa medias Hollywoodkändisar, olika trender som lanseras hos de större företagen
som når ut i alla åldersgrupper.
Det sägs att man även tror att
samhället har satt press på de
yngre med att en kille och en
tjej skall se ut på det här viset.
Samhället säger vad som är fint
och vad som är trenden just nu.
Då följer vi den ideala bilden
som skapats. Det är egentligen
synd då vi alla har våra egna
egenskaper som gör så att man
är fin på sitt sätt utan trendiga
kläder, kosmetik eller kirurgi,
säger Fatima Warsame i en
intervju med oss.
Lika mycket som kläder kan
ge en identitet, kan de också
beröva människans identitet

Foto: ANNA HANKA

PERSONLIG STIL påverkar identiteten.
och att uttrycka sig genom en omslaget”. Det är 2018 och
blick från den som inte känner. världen har utvecklats, ungdoExempel: En uteliggare/hemlös marna har mer tillgång till
ser man bara vad hen för kläder mycket, som sociala medier.
inte vad hen har varit om, eller Kirurgi och kosmetik har blivit
något om dennes bagage eller allt vanligare. Fler ungdomar
hur hen är som person.
lägger mycket energi på skönhet, troligtvis för någon slags
Lätt att bli stämplad
uppmärksamhet, en slags
– Det är lätt hänt att män- bekräftelse från människor runt
niskor stämplar en, det kan omkring eller är det en bekräffinnas flera orsaker till detta. telse hos sig själv man söker.
Människor vill inte ta chansen Man är inte mindre värd för att
att lära känna sitt inre jag, man inte är ”populär”, alla är
istället dömer dom ”boken efter lika mycket värda det spelar
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ingen roll hur man klär sig, man
är unik på sitt sätt, säger
Sabrina Feili.
Vi människor vill gärna framställa vår identitet genom våra
kläder och vår konsumering av
kosmetik och ingrepp av olika
slag. Fokus ligger på vilka eller
vilket budskap de kläder vi har
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på oss sänder ut och hur det tol- hjälp av media, det är en obekas av vår omgivning. Stylist skrivlig faktor vi inte kommer
och stilikon är inte främmande ifrån.
för oss längre och program om
ANNA HANKA
extrema förvandlingar. Till sist
FATIMAH OMAR
förs det ändå debatter om vår
SARI MARTINSSON
modernisering och hur program
och olika sociala internetsidor
påverkar unga i samhället med

En bokmässa för alla
En bokmässa för alla öppnade sina dörrar för första
gången hösten 2018 på Blå
Stället i Angered. En av de
två grundarna till bokmässan
är José Romero.
Han kom till Sverige från
Bolivia 1979 och har sen dess
varit aktiv inom olika föreningar. Han jobbar på Folkets Hus i
Hammarkullen, är författare,
skådespelare, radiopratare samt
journalist för en spansk tidning.
Idén till bokmässan kom för
ungefär ett år sedan.
Fyller ett behov
– Det var jag och min
arbetskamrat Yarko som kom
med förslaget under ett möte i
Folkets Hus i Hammarkullen.
Vi tyckte att det fanns ett behov
av en bokmässa för alla i
Angered där inte bara de etablerade författarna och skribenterna deltog. Tanken var att visa
berättelserna som är bortglömda i förorterna. Dessutom finns
det folk som aldrig har varit på
en bokmässa, kanske för att det
saknas tid och/eller pengar.
På frågan varifrån författarna
kommer, svarar han:
Vktigt att visa Angered
– Vi vill visa personer som blivit bortglömda och att alla kan
skriva oavsett om man är
gift/ogift, man eller kvinna eller
vilket ursprung man har. Vi
ville ha bokmässan i Angered
för att visa att vi kan också skriva och läsa, och för de som inte

Foto: NUR AFRAH

SUCCÉ FÖR JOSÉ. Bokmässan i Angered som han var
med och tog initiativet till lockade mängder med folk.
kan skriva finns möjligheten att
berätta. Man måste bara våga
göra det, säger han och berättar
vidare.

– Den största svårigheten är att
det finns problem med självförtroendet och att man saknar
kontaktnät till bland annat olika
myndigheter, men det viktiEn jättesuccé
gaste är att börja hemma.
– Bokmässa blev en succé. Vi Det finns en dröm om att ha en
fick ungefär 3 200 besökare på bokmässa i Angered igen, men
en dag. Det var folk från hela det är ännu inte säkert. Men
världen med olika bakgrund José Romero lovar att informeoch från olika kulturer. Det ra i god tid om det blir av.
finns 100 olika språk bara i Vi får hålla tummarna!
Hammarkullen och det är därför viktigt att bokmässan hålls
NUR AFRAH
just här i Angered.
SHAIMA MAROF
Han avslutar med att säga:
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Ett liv med bildning
– Johnny slutar inte engagera sig
Johnny Andersson är pensionär och han har ägnat nästan
hela sitt vuxna liv åt folkbildning. 1990 var han med och
startade folkhögskolan i
Angered
När vi började i skolan och
träffade Johnny märkte vi
direkt att han var intresserad av
oss, han lyssnade på oss och
lärde oss mycket. Han var en av
få lärare som satte sig med oss
deltagare och ville prata. Han
försökte hjälpa oss, inte bara i
skolan men när vi hade andra
problem.
Började jobba tidigt
Det märks att han vill hjälpa
människor och särskilt de som
inte har kraft eller möjlighet att
själva lösa problemen, på grund
av språket eller för att man inte
vet vart man kan vända sig. Det
är nog därför han ville starta en
folkhögskola.
Johnny berättar att han har
gått nio år i skolan. Sex år i
folkskola (som var för alla) och
sedan tre år i realskolan och där
kunde man läsa i sin egen takt.
ett, två eller tre år.
– Jag började jobba när jag
var 15 år på en skoimportsfirma
som låg nära där vi bodde. Där
jobbade jag i fyra år och tjänade
600 kr i månaden. Sedan jobbade jag på ett elektriskt grossistlager. Jag har också varit
kajvakt. När båtarna lade till i
hamnen så lastade jag dem.

Foto: INTISSAR SEMMO

STÄNDIGT ENGAGERAD. Även efter pensioneringen
brinner Johnny Andersson för folkbildningen.

Johnny bestämde sig då för
att gå i skolan igen.
– Jag tog ledigt från jobbet,
blrjade studera för att bli bättre
på facklig verksamhet och föreGott om jobb
träda medlemmarna. Det var
– På 60-talet, fick alla jobb. inte för att bli läkare, lärare
Jag slutade skolan en fredag eller rektor.
och började jobba på måndag.
Historien om hur folkhögskoJag var jättebra i skolan men lanskolan startade började i
sista året tappade jag intresset . Stockholm. HyresgästförenJag började jobba och engage- ingen hade en idé om att starta
rade mig fackligt och politiskt. olika verksamheter i områden

som Rinkeby i Stockholm,
Rosengård i Malmö och
Angered, områden där många
invånare saknade längre utbildning. Det kunde vara kurser, en
folkhögskola eller bibliotek.
– Vi kallade det Folkbildning
i kvarteret. Ett sätt att komma
samman, lära känna varandra
och engagera sig och bli starkare tillsammans. Konst, musik
och teater fanns i städerna men
inte i de här områdena.
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– Jörgen Hammarin, en av
grundarna av Folkhögskolan i
Angered, var anställd för att få
igång verksamhet i Hjällbo.
Han bjöd in några från Eskilstuna som berättade om hur de
startade ett tvättstugebibliotek i
kvarteret. Man tog med sig en
bok och lämnade den i tvättstugan när man var klar så någon
annan kunde läsa den.
Fick hjälp från Nordisk
– Under den här tiden kom
idén att starta en folkhögskola i
Angered. Vi bildade föreningen
1990 i september och alla var då
aktiva socialdemokrater eller
vänsterpartister. Tack och lov
inga moderater eller Sverigedemokrater.
– Jag började direkt som handledare när vi startade men då var
jag anställd på ABF. 1996 blev
jag anställd på FiA, Folkhögskolan i Angered.
När skolan startade fanns det
bara 30 deltagare, 15 i Hjällbo
och 15 i Hammarkullen.
– Det är viktigt att tala om att
kurserna kunde vi göra för att vi
fick pengar från Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Det var
de som finansierade för att vi
skulle kunna anställa lärare och
betala hyra. Vi fick deras deltagarveckor för 15 deltagare
och så sparade vi så vi kunde
använda 30.
– Från början hade vi inte
någon rektor. Det kom senare.
Jag var föreståndare. Det inte
samma som nu. Nu är det en

11

klippa gräsmattan. Om man har
eget hus och egen trädgård då
behöver man inte hitta på saker.
– Jag städar ett helt hus,
nedervåning och källare. Det är
mycket hela tiden och nu när
Föreståndare i fem år
det blåste föll det ett träd. Jag
– Jag tycker om när man kan har att göra. Jag kunde ju hambestämma tillsammans. Vi hade nat på nåt hem där jag måste
många diskussioner om vad spela spel hela dagarna.
som var bäst. Vi tänkte olika. I
början bestämde vi allt till- Saknar inte stressen
sammans men sedan tyckte styDet han inte saknar är stressrelsen att det skulle finnas en sen och trafiken. Johnny pendföreståndare och det blev jag. I lade varje dag mellan Varberg
tre år skulle jag vara förestån- och Angered.
dare, men gillade inte det för
När vi frågar Johnny om han
jag ville inte att vi skulle ha känner sig sämre behandlad
någon föreståndare. Men jag som pensionär tvekar han lite.
tänkte, om vi nu ska ha det så
– Nej, jag tror inte att jag blir
får jag väl ställa upp. Sedan sämre behandlad, men några
övertalade de mig att sitta två år har redan räknat ut mig för att
till. Efter det anställde styrelsen jag är pensionär. Men jag kan
Marianne Lööf som rektor.
inte bevisa det.
Många tror att bara för att
Fortfarande aktiv
man blir pensionär så behöver
Idag är Johnny pensionär men man plötsligt stöd och hjälp,
brinner fortfarande lika mycket från till exempel barnen men
för folkbildning.
Johnny bara skratttar.
– Jag är engagerad i Inter– Nej, nej, nej, det är jag som
nationella Folkhögskolan och får hjälpa dem naturligtvis. Det
har mer tid för att lyssna på är ingen skillnad för att man
radio, se på Kunskapskanalen blir pensionär.
för att fortsätta bilda mig. Men
– Man blir inte dummare för
jag saknar deltagarna på skolan. att man blir pensionär man blir
Det är lätt att tro att bara för bara äldre. Jag är ju samma
att man är pensionär så stannar människa fortfarande.
livet men Johnny Andersson
som blev pensionär i mars i år
HATIDZA AVDIC
vid 67 års ålder tycker att han
INTISSAR SEMMO
har fullt upp.
KAWSAR SIMMO
– Jag måste mata katterna, jag
SARAH SEMOU
måste mata fiskarna, jag måste
som bestämmer, då var vi ett
kollektiv som bestämde tillsammans. En föreståndare och
sedan var vi två eller tre till som
bestämde istället för en rektor.

En sjuksköterskas vardag
Hon har jobbat två månader
på vårdcentralen. Hon bor
nära och arbetstiderna är ok.
Men hon tror att hon snart
börjar söka andra jobb.
På den här vårdcentralen som
har ungefär 4 090 patienter och
ganska låg bemanning relaterat
till antalet patienter kan det
ibland var mer och ibland mindre att göra men det handlar om

att uppehålla ett gott bemötande och att ha en personlig
hållning mot patienterna, det är
det viktigaste.
Hon har inte arbetat på någon
annan vårdcentral tidigare så
hon kan inte jämföra och se hur
det är för personalen, men som
patient har hon erfarenhet och
man kan säga att de arbetar delvis på olika sätt.
De har något som kallas drop in

halva dagen. Besök hos läkare
för en listad patient kostar 100
kronor, för andra kostar det
300. Barn betalar inte för hälsa
och vård här i Sverige.
De har drop in eller akutmottagning på den här vårdcentralen. De kan inte göra operationer på vårdcentraler, de ger
remiss till sjukhuset.
JIHAD
SAHRA
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Frivillig barnlöshet ifrågasätts
Många människor blir ifrågasatta och skambelagda över
ett frivilligt val. Enligt Aftonbladet väljer fem procent av
svenskarna att inte skaffa
barn av olika anledningar.
Sandra Hassan är 36 år, en av
de frivilligt barnlösa och kan
inte vara mer nöjd med livet.
– Folk har en tendens att försöka övertala mig till att skaffa
barn, försöker komma på lösningar till mina argument och
säger emot mig. Det är lika idiotiskt som att jag skulle försöka
övertala någon som vill ha barn
till att inte skaffa barn, säger hon.
Sandra Hassan berättar att
hon som yngre ogillade barn
och alltid har undvikit att vara i
deras närhet.
– Jag förstod mig inte på
barn. Uppfattade dem som
oförskämda, högljudda och stirriga. Ibland när jag åkte buss
klev dagisklasser på och barnen
kommenterade mina kläder och
mitt smink. De viskade och
pekade. I de stunderna kände
jag bara ett hat mot barn. Det
värsta jag vet är när folk ursäktar dem med att barn är barn,
vilket alltid var svaret jag fick
när jag klagade på beteendet.
Förstående föräldrar
– Idag ser jag lite mildare på
liknande situationer och umgås
gärna med dem som är någorlunda lugna och kan bete sig.
Hennes föräldrar är väldigt
förstående över beslutet hon
tagit men de hade inte tackat
nej till ett barnbarn.
– Jag får ofta frågan om när
det är dags att skaffa barn, förslag om att hitta en man som
kan bli pappa åt mina oönskade
barn av personer som tar för
givet att alla vill ha barn. Om
jag varit man hade det inte varit
samma press på mig och det
tycker jag är vidrigt. Snacka om
könsnormer. Att kvinnor älskar

Foto: A GENALE

ANDRA INTRESSEN än barn skapar problem för många
kvinnor.
barn och vill ägna sitt liv att ta bara att de inte uppmärksamhand om andra människor, mas på samma sätt. Samhället
medan män förväntas vara mer älskar att fokusera på kvinnor
’’chill’’ och leva livet, men visst och att göra oss till bovar.
är det ett plus om han hittar en
kvinna som vill bära hans unge. Vill ha frihet
Sandra har ända sedan hon
– Folk har till och med blivit
arga på mig när jag pratar öppet var ung fått höra att hon kommer ändra sig och att det är ett
om min frivilliga barnlöshet.
misstag om hon väljer att inte
Påverkar livet
skaffa något.
– De tycker att jag borde
Den biologiska klockan ticktänka på de som inte kan få ar, får hon höra av både familj
barn och visa respekt mot dem. och bekanta. Vilket är helt
Är inte det helt sjukt?
absurt, menar hon. Hon förstår
Oviljan att bli mamma har inte varför det är så främmande
påverkat Sandras kärleksliv. De för människor att inte alla vill
flesta män hon träffar vill ha skaffa barn.
barn så småningom, vilket gör
– Jag har andra saker att göra
att det känns meningslöst att i livet. Jag vill resa och upppåbörja en relation med dem.
täcka nya saker. Vill inte ha
– Men det är okej, säger hon. något som håller mig borta från
Visst hade det varit roligt att friheten och definitivt inte ha
hitta någon att dela livet med, ansvar för ett helt liv i 18 år. Jag
men det kommer när det har mitt egna liv att ta hand om.
kommer. Det finns ju faktiskt
A.GENALE
frivilligt barnlösa män också,
ABDIWELI HASSAN

-BLADET
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Förebild för de flesta
– Eman visar att
studier lönar sig
Eman Abbas är en förebild
att följa. Trots att hon är
muslim och har sjal hade hon
inte svårt att utbilda sig och
få jobb i Sverige.
Eman kom till Sverige och
började studera på SFI, sedan
grund och efter det fick hon
läsa SAS 1, 2 och 3. Hon är
även lärare utbildad i sitt hemland. Hon hade inte svårt med
detta och gick vidare på universitetet och läste ett masterprogram i naturkunskap på kort tid.
– Jag utbildade mig i mitt
hemland Irak. Jag gick fyra år
på universitetet på ett naturprogram eftersom jag gillar matte
och natur, säger Eman.
Efter det valdes hon ut att
jobba som lärarassistent och
labba på laboratoriet på samma
universitet.
Det kan det finnas svårigheter
om man vill bli lärare.
– Det skulle vara svårt om
man inte har tillräckliga kunskaper. Man måste känna att
man tillhör yrket och att man
kan hantera olika problem i
klassrummet.
Eman började från noll i
Sverige och på nio månader
kunde hon klara både svenska
språket och ett jobb.
– Man måste ha ett mål som
man vill uppnå, sager hon.
Svår balansgång
I jobbet som svensklärare på
Folkhögskolan i Angereds etableringskurs finns det saker som
är svåra. En är att det är olika
nivåer i samma klass och att det
är svårt att hitta balansen. Att
hitta uppgifter som alla deltagare kan förstå är svårt, men
hon försöker att hitta strategier
så att alla kan förstå vad som

Foto: IBRAHIM ABDULKARIM

LÄRDE SIG SNABBT. Eman Abbas jobbar nu som folkhögskolelärare.
menas och vad hon pratar om. berättar Eman.
Hon förklarar att hon ville bli
Eftersom deltagarna kommer
från olika länder så har de olika doktorand men det fick hon inte
bakgrund och det gör att det här i Sverige eftersom det var
kan bli lite svårt att förstå dem, svårt att hitta en doktorandmen ändå försöker hon att tjänst och hon ser det som en
förstå problemen och hitta upp- nackdel. Däremot finns det
många fördelar med jobbet som
gifter som passar deras nivå.
För att hitta jobb här i Sverige lärare och det är att hon trivs
så måste man läsa på univer- bra med sina deltagare och kolsitet för att det ska bli lättare legor.
och gå snabbare att få jobb.
Möter fördomar
Flera jobberbjudanden
Hon har mött fördomar och
Eman sökte jobb på tre skolor svårigheter som en muslimsk
och hon fick jobb på alla tre. På kvinna i Sverige.
Hisingen på ett språkcentrum
Eftersom hon är en muslimsk
och i Mölndal på en grundsko- kvinna är det normalt för henne
la. Hon tackade nej till båda att utsättas för svårigheter i
och valde folkhögskolan.
Sverige eftersom hon har på sig
Det finns både fördelar och sjal. En annan svårighet som
nackdelar om man ska bli hon har haft är att hon inte kan
lärare.
ta män i handen när hon hälsar.
– När man jobbar som lärare
är det viktigt att man gillar det
IBRAHIM ABDULKARIM
ämnet som man ska lära ut,
AVIN HUSSAIN
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Foto: KATARINA ILIC

UTSATTA. För vad? De boede känner sällan igen beskrivningen av sin hemstadsdel.

Få känner sig utsatta
I samhället och i media pratas
mycket om att Angered eller
förorten överlag är ett utsatt
område. Men de flesta som bor
i Angered håller inte med.
Vissa känner sig mer trygga
i förorten än vad de gör i stan
eller i dom så kallade finare
områdena.

Fatimah Omar, som bor i
Hjällbo.
Hon håller inte med om den
bild av Angered som tidningar
och andra ger.
– Jag tycker inte att just mitt
område är ett utsatt område. Jag
tycker att det finns andra ställen, och det är inte bara i orten,
som man kanske ska lägga lite
Det är också en bild som mer fokus på. Där händer det
människorna som bor i området också lite grejer.
instämmer i om de berättar om
Angered.
Familjärt område
De flesta överens om att dom
Hon känner sig inte otrygg
känner sig tryggare här än vad när hon är ute och går i sitt
de gör någon annanstans.
område.
– Jag känner mig trygg för det
– Nej, i och med att det är
mesta, på grund av att jag är familjärt för mig så känner jag
uppvuxen här, känner till mig trygg med att vistas ute.
området och för jag bott här Känner mig trygg bland mänstörsta delen av mitt liv. Men niskorna för jag känner dom
man kan känna sig otrygg och dom mig.
ibland i och med att man aldrig
Det finns poliser i Angered
vet vad som gömmer sig bland även om de inte syns så ofta.
buskarna, så att säga. Man får
– Jag tycker att en del poliser
hålla ett extra öga ibland, säger är trevliga och hälsar, men även

att en del har näsan upp i vädret
och missbrukar sin makt. Man
känner delvis en tillit och känner att man kan ta hjälp av dom.
Jag tycker att poliserna ska gå
runt lite mer på gårdarna.
– Jag känner mig trygg bara i
Angered, för att jag är härifran
och har stort kontaktnät, men i
andra orter är man inte lika
trygg i och med att man inte
känner till området.
Alla känner alla
Folk i Angered känner sig
hemma och därför är det inga
konstigheter med att vistas i
området. Det finns en typ av
gemenskap, alla känner alla,
och man kan gå runt och känna
sig hemma bland familj, vänner
och bekanta. Angered är ett
ormråde där det bor många
olika människor med olika kulturer och bakgrund. Det är inte
ett dåligt område som man
oftast får höra, men det är mest
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från folk som aldrig har varit
här utan bara hört rykten.
– Jag känner mig trygg för att
jag är uppvuxen här och känner
alla människor och vägar, det
får mig att känna mig säker,
säger Kaled Nasser som bor i
Hammarkullenn och inte heller
tycker att det är ett utsatt
område.
– Jag känner mig hemma här,
känner mig trygg både hemma
och ute, oavsett tid på dygnet.
Han är inte så förtjust i
polisens agerande.

maren finns Hammarkullekarnevalen som är öppen för
alla och där det kommer människor från hela staden och
även några från andra städer.
Men också aktiviteter under
julen och halloween och detta
står oftast hyresgästföreningen
och fritidsgårdar för. I Hammarkullen har man bland annat
fått ett nytt bibliotek med nya
öppettider och mera utrymme.
Där kan man även sitta och
plugga. Det finns Angereds
Arena, en plats för alla människor i alla åldrar där det bland
Kritisk till polisen
annat finns simhall, isrink där
– Jag känner mig inte trygg man kan åka skridskor och
med polisen här. På grund av sporthall.
maktmissbruket, dom utför inte
sitt arbete som det skall göras. Mopedåkandet ett problem
Jag tycker att polisen utnyttjar
Människorna som bor här
sin makt och har en dålig dialog säger ofta att de inte hade känt
och bemötande mot ungdomar- sig lika trygga någon annanna här, men är trevligare när stans som i orten. Av sju tillfråvuxna är med i bilden. För de gade personer var det en som sa
vuxnas skull. De missbrukar att hon inte kände sig trygg med
makten, visar mer attityd och moped- och crossåkandet på
trycker ner oss ungdomar för sommaren och tyckte att det för
att visa att det är dom som har mycket oväsen. Det är lite jobmakten.
bigt när man har små barn att
I Angered finns det flera olika ungdomarna åker med hög fart
fritidsgårdar för yngre och och inte alltid ser sig för. Men
äldre ungdomar där dom även majoriteten var överens om att
erbjuder läxhjälp två gånger i det inte finns någon annanstans
veckan. Här finns det också en dom hellre hade bott än där de
massa olika aktiviteter både för bor idag.
barn och vuxna. Under som– Jag känner mig trygg där
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jag bor, men inte alltid. Ibland,
på kvällarna, vågar jag inte gå
ensam. I sällskap går det bra.
– Det är oroligt under sommaren för alla ungdomar är ute
och härjar med sina crosscyklar. Det låter högt och är jobbigt
eftersom jag har små barn.
Mopeder kan komma när som
helst och dom ser sig inte för,
säger Mona Mahdi från Hammarkullen som tycker att hon
bor i ett utsatt område.
Inte farligt område
Hon har inget stort fötroende
för polisen.
– De är otrevliga. Jag känner
mig inte trygg med polisen.
Angered är inte ett farligt
område att bo i som många tror,
det är väldigt mångkulturellt och
de flesta känner sig hemma.
Men det finns några som inte
gör det. Bilden som speglas i
media stämmer inte överens
med angeredsbornas, men det
finns en del som säkerligen
håller med det som skrivs i
media. Många ser området som
sitt hem och sin trygga punkt.
De ser en gemenskap, familj,
vänner och ett område som har
mycket att erbjuda.
KATARINA PETKOVIC
FATIMA WARSAME
KATARINA ILIC

Ensamt att flytta till ett nytt land
Mustafa är en 63 år gammal skolan i Angered i Hammaroch bor i Göteborg. Han kom kullen och han trivs där.
från Iran till Sverige år 1999.
Han anser att det inte är lätt
att komma till ett nytt land. Det
Han studerade ekonomi i Iran blir ett nytt liv, nya lagar, regler
och kom till Sverige med sin och ny kultur och också ny relifamilj. Han studerade till redo- gion.
visningsekonom och jobbade
– Man känner sig ensam när
som lärare på Katrinelunds- man har lämnat sitt hemland
gymnasiet.
och sin landsmän.
Han har en son som är 38 år
Mustafa säger att man blir
gammal och två barnbarn. väldigt ensam som ny i ett nytt
Nuförtiden bor han med sin fru land. Isolerad som i fängelse
i Västra Frölunda och han job- som i totalt mörker.
bar som cafeterian på FolkhögDet är sant. Vi tycker och

känner samma som Mustafa.
Första gången när vi kom
kunde vi inte språket. Man vet
inte så mycket men här får man
mer hjälp som man inte får i
länder där det saknas till exempel en samlingsplats för unga
ensamkommande. Där man kan
prata om sina problem.
HANNA
MOHAMED
ISMAIL
ABEER
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Foto: JUWEIRA AHMAD

VÄLKÄND PROFIL i Hammarkullen och Angered efter många års jobb med socionomstudenter i stadsdelen.

Segregationen växer
Lasse Fryk har jobbat i
Hammarkullen i över 30 år.
Han vet mer om området och
utvecklingen än många som
bor här.
Han är lärare på universitetet
och har jobbat med med blivande socionomer i Hammarkullen under alla dessa år.
– Migrationen kopplas till förorten, och ingen satsar på dessa
områden. Vem är egentligen ansvarig för att minska segregation
och fattigdomen, frågar han.
Han tycker att det är ett stort
problem.
– Men politikerna har mindre
makt generellt sett, genom glo-

balisering av ekonomin som kraft agera för att höja skatten
gjort oss beroende av EU och igen och den vägen öka möjligheten att kompensera fattiga
av marknaden.
områden, har förlorat i styrka,
Marknaden styr
säger Lasse Fryk.
– Ansvariga är politikerna, de
boende, de stora företagen och En historielektion
kommunen.
Att förklara hur Hammarkullen
– Marknadens aktörer, företa- blivt som det är blir en lång
gen, har blivit enormt stora och historia:
kapitalstarka och verkar med
– Efter andra världskriget
samma kraft som en enskild gick svenska industri på högnation. Och kapitalet flyttar varv under hela 1950- och
från land till land och vill helst 1960-talet. Folk flyttade i stora
vara där villkoren är gynn- mängder till storstäderna. Götesamma, skatterna är låga och borg hade flera stora industrier
där de får agera fritt utifrån sina och sökte arbetskraft. Mindre
särintressen. Det innebär att samhällen i Mellansverige och
politikernas verktyg att med Norrland hade många människor
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som flyttade till bland annat
Göteborg. Men den räckte inte
för att täcka behovet av arbetare
i de stora städerna, berättar han.
Stora företag som SKF och
Volvo behövde mer folk och
bostäder till dom som flyttade
till Göteborg.

om att få hit företag av olika
slag. Det håller fattiga människor borta och ger staden en
image av attraktion för omvärlden. Miljonprogramsområdena,
alltså Angered, Biskopsgården,
och Bergsjön är inte det skyltfönster som Göteborg vänder
mot omvärlden för att göra
En miljon lägenheter byggs
reklam. Det är istället Liseberg,
– Bostäderna räckte inte och Mässan, Ullevi, Älvstranden.
regeringen bestämde på 1960I dag är det problem med
talet att miljonprogrammets bostadsbrist.
bostäder skulle byggas. Det
skulle ta 10 år, och då skapades Bostäder revs
Angered, Bergsjön och östra
– Det är intressant att det är
Göteborg.
bostadsbrist idag. När det på
Områden som idag kallas för 1970-talet och1980-talet var ett
socialt utsatta områden.
enormt överskott på bostäder. I
På frågan kring varför det bor Hammarkullen rev man till
så många invandrare i förorten, exempel det högsta huset vid
säger han:
Hammarkulletorget. Nu är det
– Göteborg har blivit en del inte ekonomiskt för företagen
av en global marknad och slåss att bygga i Hammarkullen. Folk
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vill bo på Älvstranden och i
Centrum, så där byggs flest bostäder och där är hyran dyrast
så företagen tjänar pengar.
Mer solidaritet
Lasse Fryk säger att han vill
se ett mer solidariskt samhälle.
– Civilsamhället är viktigt.
Engagemanget i Hammarkullen
på exempelvis karnevalen, eller
kulturvandringen, på Mixgården och i alla föreningar.
Han säger också att studenterna som har kommit till
Hammarkullen märker till en
början att detta är en ovan miljö
för dem. När de varit här någara veckor går den känslan över.
– De flesta gläds åt den energi de möter i olika sammanhang de bjuds in att delta i.
IFRAH ABDIRISAK
JUWERIA AHMAD

Kriget och flykten från Syrien
Många människor har flytt
från Syrien på grund av krig.
Några flyktingar har valt
Sverige. Shadi Ghadery är en
av dem.
– Jag och min familj flydde
först från Aleppo till Idlib eftersom Assads regim skulle fängsla
mig för att jag var med i demokratirörelsen. Sen flydde jag till
Turkiet och bodde där i två år.
Sedan tänkte jag att Turkiet inte
var ett bra land för mina barns
framtid. Då bestämde jag att
flytta från Turkiet också.
Hur började kriget i Syrien?
– Demonstrationer började
2011. Före det fanns det bara
civila rörelser, inte militära
grupper. Assads regim började
döda civila direkt. Det fanns folk
som jobbade med Al-Qaida. De
krigade i Irak och Afghanistan.
När de kom tillbaka till Syrien
fängslade regimen dem. Men när
folkrörelsen började 2011, släppte Assads regim ut dem.
Assad visste att de har en

radikal ideologi. De började
bilda militära grupper med
radikal islamisk ideologi, Som
Al Nusra, Daesh och många
andra grupper. Assads regim
ville inte visa världen att det
fanns folkrörelser i Syrien. Han
ville bara visa att det fanns krig
med islamiska grupper, medan
alla olika religiösa grupper
samarbetade med varandra för
att få mänskliga rättigheter,
berättar Shadi
– Efter ett och ett halvt år
kom den första militära gruppen till min stad Aleppo. Nu vet
alla att Bashar Al Assad är största diktatorn i hela världen.
Hur påverkade kriget dig?
– När rörelsen började var det
första gången som jag kände
mig fri i mitt liv och jag gjorde
en riktigt bra sak och var med i
rörelsen i Syrien.
Varför du har valt att komma
till Sverige?
– Enligt FNs lag hade vi rätt
att välja ett av 18 länder, säger
Shadi. Jag hade läst alla regler
från de 18 länderna, så bestäm-

de jag att Sveriges regler var
bäst för mig och min familj.
Vad är det första saker som
har ni gjört när ni kom hit?
– Först jobbade jag med Röda
Korset eftersom jag inte hade
kontakt med någon här, berättar
Shadi. Det var viktigt för att jag
skulle lära mig svenska och lära
känna samhället bättre.
Vad är skillnaden mellan ditt
land och Sverige när det gälller rättigheter tycker du?
– Det finns stora skillnaderVi hade inte rättigheter i Syrien.
Jag vet till 100 procent att
Assads regim inte vet vad
mänskliga rättigheter betyder.
Trivs ni med att leva i
Sverige?
– Jag kan inte säga ja och jag
kan inte säga nej. Det finns
säkerhet och demokrati här.
Men det är svårt att börja från
noll. Det är ett nytt liv och
hoppas jag att det bli bra för
mina barn i framtiden.
SUNDUS ZIN
ASO ASADI
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Foto: AYAT FAILI

LÅNG VANDRING på många ställen i världen, även i Angered.

Tågar för att hedra
minnet av en martyr
Varje år på hösten hålls en
shia muslimsk manifestation.
Även här i Angered. Man går
från Angereds Centrum till
den shiamuslimska moskén i
Hammarkullen.

utan även folk från andra religioner som kan delta. Detta
betyder att Imam Hussain är en
viktig person också för andra
människor oavsett vad man har
för religon eller bakgrund.

Detta sker sker många ställen
runt om i världen. Många som
ser förstår inte vad det är.
Manifestationen görs för att
högtidlighålla minnet av imam
Hussiens martyrskap som kallas al-Arbain. Ordet Arbain
betyder fyrtio och processionen
hålls 40 dagar efter årsdagen då
imam Housien mördades.
Imamen blev mördad av
tyrannen, diktatorn i Karbala i
Irak för 1380 år sedan på grund
av att han var en rättvis person
och kämpade för mänskliga
rättigheter.
Det är inte bara shiamuslimer,

Central händelse
Profeten Muhammads dotterson, imam Hussein, mördades
under Ashura, den 10:e i islamisk månkalendern Muharram;
en dag som shiamuslimer har
hyllat sedan dess. Fyrtio dagar
senare, al-Arbain, den 40:e
dagen, firas samma händelse
igen. Båda firanden uppmärksammar en av den islamiska
historiens mest centrala händelser och förmedlar flera viktiga budskap.
– Jag tror inte att någon hjärna kan förstå utan det är bara
hjärtan som kan förstå en sådan

händelse, säger Marjan Noory.
Hon är utbildad jurist med
irakiskt ursprung men uppvuxen
i Sverige. Dessutom är hon en
av de tusentals människor som
deltog i denna händelse och hon
är engagerad i att sprida imam
Husseins kamp vidare.
Under denna heliga miljonhögtidlighet ser man i Irak folk
från alla världsdelar och även
från olika religioner som går
tillsammans mot imamens helgedom. De flesta icke-muslimer kanske inte tänker på varför de hyllar imamens martyrskap men inte hans födelsedag.
Den egentliga anledningen är
att de ser att kärlek, mod, lojalitet, barmhärtighet, generositet
värdighet, tålamod, uppoffring
och andra dygder manifesterades under Ashura.
Det är just därför dessa dyg-
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der genomsyrar miljön under
Arbain.
Som betraktare ser du hur
shia-muslimer vid sidan av sina
sunni-syskon samt en minoritet
kristna och mendéer går tillsammans tiotals kilometer för
att visa sin kärlek till ett folk
som modigt och tveklöst offrade sitt liv, sin familj och sina
anhängare för det goda.
Bjuder på mycket
– Man kan se hur främst shiamuslimer längs vägen bjuder på
mat, dryck och även masserar
vandrarnas fötter.
Ingen behöver tänka på allt
från pengar till mobilen, en
massage till att tvätta kläder.
Under natten ser man att folk
har förberett stora tält att sova i
eller som bjuder hem folk till
sig. Man ser deras karaktär när
de trots fattigdom bjuder på allt
de har. Det finns människor
som från hela sitt hjärta ber och
bönar och pussar för att de ska
få göra detta för andra. Alla
hjälps åt för att uppnå något
som är heligt för alla, säger
Marjan Noory som varit där
två gånger och upplevt detta.
– Imam Hussein och Arbainmanifestation är därmed vägen
till korrekt förståelse av islam.
Han är en evig symbol och en
helig drivkraft inte bara för frihet, uppoffring och kamp mot
tyranner utan även för gemenskap, enhet och förståelse mellan
människor oavsett bakgrund.
Vilka är shiamuslimer?
– Shiamuslimer är muslimer
helt enkelt, shiamuslimer är kortfattat de som tror vidare på en
del imamer som kommer efter
islams profet Mohammed, men
jag skulle inte vilja dela upp
muslimer i olika delar, säger
Marjan Noory.
AYAT FAILI
ZAHRAA HOUSIEN
ASEEL HUSSEIN
NORA ALSHANAT
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Falska intyg cirkulerar
I höstas upptäckte man på
Folkhögskolan i Angered att
personer som inte går på skolan använt falska folkhögskoleintyg, så kallad urkundsförfalskning.

– Vi har diskuterat möjligheten att ha en vårdinriktad kurs
men när vi fick kontakt med ett
Naturbruksgymnasium blev det
istället ett samarbete som ledde
fram till vår utemiljökurs.
På frågan om det någon gång
Ett företag hörde av sig till startar en kurs inom vård och
skolan då de misstänkte att de omsorg, svarar han:
fått ett falskt intyg av en person
– Vi skulle behöva anställa
som inte är inskriven på skolan. mer personal. Dessutom behövs
Det är ett allvarligt brott som en massa utrustning och hjälpkan leda till fängelse och/eller medel men jag kan inte säga att
böter. Man vet ännu inte vem det inte blir något i framtiden.
eller vilka som är skyldiga.
Osäkerheten gäller också
– Vi kommer från och med nu utbildning inom barn och fritid.
inte att ge ut fysiska intyg till
– Vi måste kolla kursutbuden
deltagarna utan istället kan vi på folkhögskolor i närheten så
bekräfta studieomfattning över att vi inte startar samma kurser
telefon eller på mail, säger och därmed börjar konkurrera
biträdande rektorn, Daniel med varandra.
Lakso och fortsätter:
– När man har gått ut skolan Viktig närvaro
Vi frågade Daniel vad som
får man sina behörigheter och
intyg som vanligt. Det är bara krävs för att bli godkänd och
så länge du studerar på skolan klara sin utbildning på skolan.
– När du är borta från skolan
som inga intyg ges ut.
missar du studier. Problemet är
Många kurser
inte om du är sjuk utan om du
Skolan bedriver utbildning på har för hög frånvaro, det vill
grund- och gymnasienivå och säga över 20 procent, då blir det
har kurser i estetiska ämnen, sfi, allvarligt. Du blir avstängd från
etablering och en nystartad ute- skolan om du är påverkad av
droger eller gör något grovt. I
miljökurs.
– Till våren kommer några första hand vill vi hjälpa persoändringar i kursutbudet. Till nen genom att erbjuda samtal
exempel en kurs om demokrati med vår kurator men i allvarliga
och film som kommer att hållas lägen kan vi förbjuda personen
på kvällar och helger. Vi har att komma in på skolområdet.
Han avslutar med att säga:
anlitat en filmregissör som
– Vi måste alla hjälpas åt. Vi
heter Pontus Hjortén som ligger
bakom filmen Europas Brasilia. har en fin skola med människor
Kursen handlar om filmteknik från olika länder och vi lär oss
och efter några månader får av och med varandra. Det är
man jobba med ett eget filmpro- viktigt att vi stöttar och tar hand
jekt som ska handla om demo- om varandra. Vi har även en
krati och behandla något man är anti-mobbningsgrupp på skolan
då vi anser att det är viktigt att
intresserad av, säger Daniel.
– Tanken är att man ska göra alla mår bra och känner sig
en dokumentär om sig själv och trygga för att kunna studera.
sen kommer det vara filmvisning på skolan. Kursen är inte på
NESRIN SIMMO
lektionstid och startar i januari.
Han förklarar varför skolan
inte har yrkesutbildningar.
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VISAR FÖRDOMAR. Utställningen visar bidrag som de som de som deltar i projektet
Stämplad lyfter fram.

Utställning om vi och dom
Forum Levandehistoria och
Västarvet har skapat ett projekt som heter Stämplad som
också Folkhögkoln i Angered
deltar i.
– Syftet med Stämplad är att
lyfta upp frågor om människor,
målet är att förinta fördomar
om andra människor. Att reflektera mer om sin egen inställning till världen så att världen
ska bli en bättre plats att leva
på, förklarar Anna Sjölander
från Västarvet.

Ställer viktiga frågor
Hon menar att vi ska frågasätta oss själva och om hur vi
tänker om andra människor.
Vilka är ”vi” och vilka är
”dom”. Hur vi människor kategoriserar andra människor, hur
vi kategoriserar barn och även
djur i grupper.

Stämplad är ett konstnärligt
uttryck med visioner om en
bättre framtid.
Idéen kommer från Marcel
Rådström på Levande historia,
som ledde fram till utställningen Stämplad.
Många jobbar med projektet
Projektet Stämplad producerades 2015 i Stockholm av
Riksutställningar som var en
statlig organisation.
Dom som jobbar med utställningen Stämplad är Västarvet,
vissa bibliotek, organisationen
Levande historia, vissa folkhögskolor och studieförbundet
Sensus. Dessa samarbetar tillsammans med utställningen.
Västarvet jobbar annars med
natur och kultur frågor inom 49
kommuner i Västra Götaland.
Stämpladutställningen flyttar
runt på olika skolor och biblio-

tek fram till hösten 2020.
Filosofen Marcus Nilsson
som jobbar på Sensus har föreläsningar om Stämplad som
handlar om identitet, nationalitet och svenskhet.
FiA deltar också
Deltagare på Folkhögskolan i
Angered har haft utställningen i
två veckor på skolan och
många tycker att den var väldigt intressant och lärorik.
Man får en tankeställare om
hur vi varje dag skapar grupper
och kategoriserar andra människor i vardagen till exempel
genom kulturer och kön.
Stämpladutställningen kommer att finnas på Hammarkullens bibliotek 2/4-23/4.
MONIKA DEDIC
MERIHENE HADJNASR
ROWEDAH ALI SHEIKH
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Fördomar förstör för
funktionsnedsatta
Många
människor
och
grupper är utsatta för diskriminering i samhället på olika
sätt.
Funktionshindrade är en av
dessa grupper.

Samira har en kille som har
funktionshinder och har problem med nervsystemet och
dessutom tre tjejer.
Samira är en duktig kvinna
som växte upp i Storbritannien
och hon talar perfekt svenska
och engelska.
– När jag är ute med min son
möter jag känsliga frågor, säger
Samira.
Jobbigt att ständigt förklara
Ibland känner hon att det blir
jobbigt att svara på alla frågorna om och om igen från
olika människor.
I början när sonen föddes och
de fick reda på att han har problem med nervsystemet var det
mycket jobbigt för dem men
med tiden blev hon starkare och
starkare och lärde sig att ignorera frågorna mer och mer.
Många förstår
Men hon träffar även väldigt
trevliga personer i vården och
det underlättar mycket för
henne både psykiskt och
fysiskt.
– En gång blev min dotter kär
i en kille. När han skulle träffa
hela familjen och fick se min

Foto: FATIMA ALSAADI

STARK måste Samira och andra vara när någon i familjen
är funktionsnedsatt.
son blev han tveksam och framtiden.
Vid intervjun fick jag upplesenare berättade han att var
rädd för framtiden, om funk- velsen av att denna händelse
tionshindret kunde vara ärftligt gav styrka till Samira och henoch att det kan drabba hans nes döttrar. Hon tycker att felet
ligger på samhället, personer
barn i framtiden.
med funktionshinder ska ha
Drabbar hela familjen
samma rättigheter och vara
– Detta var ett chock och ett accepterade av samhället som
sår för hela familjen, berättar alla andra.
Samira.
Det är Samiras budskap.
Det skapade även problem för
hennes dotter och hennes
FATMA ALSAADI
systrar att träffa sin kärlek i

Viktigt att prata om diskriminering
Diskriminering för mig är om
jag inte blir inkluderad i en
grupp eller på en plats.
Om man inte ser mig som en
tillgång, inte bjuder in eller är
aktivt negativ mot mig.
Alla människor har olika bakgrund, alla tänker på olika sätt.

Förstå att alla kan tillföra något med och om varandra.
positivt.
Vi ska se annorlunda som
Om någon sitter i rullstol och något bra, som man kan lära sig
röstlokalen ligger två trappor av.
upp och den som sitter i rullstol
inte kan rösta, då är det diskriSHAMSA YASIN
minering.
FAWZIA JAMA
Det är viktigt hur vi pratar
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UTBILDAR INFORMATÖRER. Amanda Scherlund och SaraHamamhar har hållit en kurs
på Folkhögskolan i Angered.

RFSU ordnar kurs för
blivande informatörer
RFSU är en organisation som
informerar om sex och sexualpolitik.
Organisationen
vänder sig till individer och
samhället.
Just nu har man en kurs på
Folkhögskolan i Angered för
blivande informatörer.
– Vi lär ut det vi kan för att
man ska kunna gå runt i skolan
och prata med ungdomar som
såna här saker. Många ungdomar undrar och har frågor. Vi
vill ge information och sprida
det, säger Amanda Scherlund
representant och informatör
och fortsätter:
– Utbildningen handlar om
vad RFSU gör, bland annat om

rättigheterna till sin kropp, rättten att njuta, att vara den man är
och älska vem man vill. Det
handlar om ömsesidighet och
hur ska man veta att den andra
vill ha sex och hur man vet själv.
Olika typer av rådgivning
Alla RFSU:s utbildningar är
gratis och det brukar vara lite
olika var de hålls.
Verksamheten är inte bara
baserad på sex utan man kan
även erbjuda rådgivning för
privata besvär.
Det är en ideell organisation
som är inriktad på sexualpolitik
och sexualupplysing. Organisationen grundades 1933 och
hade sina svårigheter då folk på

den tiden var väldigt emot att
prata öppet om sex.
Idag är det väldigt annorlunda,
RFSU:s medlemmar går runt i
skolor och informerar om samlevnad till barn och om sex för
ungdomar. Man har 20 lokalföreningar runt om i landet.
Vill sprida en öppen syn
Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst
obunden och vill verka för att
sprida en öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor baserad
på kunskap.
RFSU syfte är att prata om att
sexualitetens och samlevnadens
centrala roll för individer ska
vara frihetsperspektiv och rätt-
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tighetsperspektivet. Det ska
vara fritt att välja partner och
fritt att njuta.
– Vi lyssnar på våra medlemmar och låter dom bestämma vad vi ska jobba med.
Viktiga frågor som vi arbetar
med är till exempel rättigheten
till sin kropp och sin sexualitet.
Som medlem får man själv
bestämma vad som är viktigt.

lor, fängelse, ungdomsgårdar,
mammaforum för nyblivna
mammor och många andra
ställen.
Man jobbar också med SRHR.
– SRHR betyder sexuella rätttigheter och reproduktiva hälsorättigheter. Både rätt till
hälsa, preventivmedel, kondom, hjälp om man blir sjuk,
psykologbyte, må bra i sin
kropp, man ska må bra om man
HBTQ viktig fråga
har mycket eller lite sex. Rätten
Organisationen kämpar även till barn och ha hur många barn
för HBTQ-rättigheter.
man vill. Ett barn, noll barn
–
Det är jätteviktigt för eller tio barn och rätten till
oss, grunden för allt vi pratar hälsa om man vill göra abort
om utgår från att man ska älska och få hjälp med det.
vem man vill, vara vem man
vill, prata om alla sorters sex, Döpt efter grundaren
RFSU har en tidning som
om kroppen som kan se olika
ut. HBTQ-frågor är en självklar heter Ottar och som kommer ut
fyra gånger per år.
del av vårt arbete.
Tdningen är döpt efter
RFSU är också aktiva i andra
RFSU:s
grundare
Elise
länder.
– Förutom i Sverige i Indien, Ottesen-Jensen som kallades
Bolivia,
Liberia,
Ghana, Ottar.
– Tidningen kan ha olika
Kenya, och på andra ställen i
teman som relationer eller
Afrika och Asien.
De ställen man informerar på kroppen.
Det är inte lätt att informera de
i Sverige är skolor, folkhögsko-
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som är ovana att prata om sex.
– Det kan vara svårt men
informatörerna är vana. En del
religiösa kan vara fundersamma.
Men man ska behandla det
respektfullt. Ibland kan man
göra övningar, där man säger: ja,
nej eller kanske om ett påstående om det känns pinsamt.
Kan förstöra hela livet
Mycket information handlar
också om könssjukdomar.
– Det handlar om en rättighet,
alla har rätt att ha sex, utan att
bli sjuka, det behövs kunskap, vi
pratar om att ge kunskap, inte ge
och inte får könssjukdomar, vi
tror att det är viktigt att man har
kunskap om sjukdomar, så att
man slipper må dåligt, vissa
könssjukdomar kan man äta
medicin för och bli frisk snabbt,
så att det inte blir ett stort problem. Och om man inte har kunskapen så är det väldigt jobbigt
och kan förstöra ens liv.
ABSHIR SALIM
KARIDIA TRAORE
BEHNAM VALIDI

Hindras att bestämma själv
En ung tjej på 24 år med en
CP-skada och epilepsi. Hon
tycker om livet, att resa, äta
god mat, umgås med andra
men känner sig ofta begränsad att göra det hon vill då
hon inte kan bestämma själv.

klara mina dagliga rutiner. De
lagar mat, matar mig. Vi handlar tillsammans och de hjälper
mig att bada och ta på mig kläder, berättar hon.
– Jag drömmer om att resa
bort och skita i vad alla tycker
och säger.
– Jag är 24 år gammal och bor
– Nu är mitt mål att säga upp
själv i en fyrarums lägenhet, mig från jobbet. Jag är diskrimen får inte bestämma över minerad där på alla sätt. De
mig själv. Jag är begränsad, kollar konstigt på mig och
säger hon.
snackar skit. Jag känner det på
– Det är en god man som mig. Allt började 2015, då de
begränsar mig. Min pappa låter började titta på mig på ett konmig inte få det jag vill. Jag har stigt sätt, jag vill inte berätta
inte mycket kontakt med min om detaljer, förklarar hon.
familj längre. Jag har en extra
Några tips till personer med
familj som älskar mig - min lika situation som din?
personal. Utan dom kan jag inte
– Inte direkt, men de ska inte

bry sig om hur andra kollar och
vad andra tycker.
– Livet med funktionshinder
är ganska jobbigt. Vanliga personer förstår inte hur våra liv ser
ut och vad känner vi. Vi valde
inte att ha funktionshinder.
Glöm inte att alla har
begränsningar i sina tankar
kring personer med funktionshinder. Vi kan alla hamna i
samma situation idag, imorgon,
det vet man aldrig. Alla har rätt
att leva och bestämma över sitt
liv utan att bli diskriminerad.
JOHANNA
TAMARA
ALISIA
AYSUN
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Män värderas högre
– trots lika utbildning
Sverige var ett av de första
länderna i världen som ratificerade FN:s konvention om
kvinnors rättigheter. Men det
betyder inte att kvinnor här i
Sverige har fått fullständiga
rättigheter.
Terese Engman är lärare på
Emmaskolan i Hammarkullen.
Hon läste en lärarutbildning på
universitet i nästan fem år.
– Trots att vi kvinnor har gått
samma utbildning och pluggat
lika länge så har de manliga
arbetskamraterna fått högre lön.
Och det påverkar också pensionen i framtiden, säger hon.
– På de flesta maktpositioner
finns män som sitter, det är
också männen som bestämmer
lönerna på arbetsplatserna.
Typiskt manliga yrken är bättre
betalda än typiska kvinnoyrken
som till exempel undersköterska, sjuksköterska, förskollärare
eller lokalvårdare.
Talande statistik
– Dessutom är det kvinnor
som tar hand om barnen och
hemmet. Detta leder till färre
arbetstider, lägre lön och sedan
lägre pension. Detta är vad statistiken visar, säger hon.
Om det är fler kvinnor i riksdagen, fler kvinnor blir chefer
och fler kvinnor som bestämmer och fattar besluten kanske
det blir mer jämställt. Det är
synen på kvinnor, tänker hon.
Det var 100 år sedan kvinnor
i Sverige fick rösträtt, rätt att
jobba och studera.
Varför får inte kvinnor rätt till
samma lön som män?
– Förändring börjar i skolan,
redan med barnen. Alla har
samma rättigheter, alla kan gå

Foto: BASEMA ALSWEDANI

DISKRIMINERING. Terese Engman är kritisk till att kvinnoyrken har lägre löner än typiska manliga yrken.
på högskola och universitet och säger hon.
Kvinnor är hälften av samhälalla kan bli läkare eller forskare, då måste alla ha lika let därför måste kvinnor och
alla som har makt samarbeta
värde, säger hon.
Det går inte ihop att tjejerna för att få den här hälften och
får bästa resultat i grundskolan, samma rättigheter och nå ett
gymnasiet och på universitet samhälle som är helt fritt från
diskriminering.
och sedan får de en lägre lön.
Förlegad samhällssyn
– Men samhällssynen på
männen visar att de är bäst. Det
är orättvis att man säger att du
är bättre för att du är kille eller
du är sämre för att du är tjej,

ENAM HAJKADOUR
BASEMA ALSWEDANi
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Många fördomar
sprids om förorten
Angered är ett stort område i
Göteborg. Det är ett mångkulturellt ställe där alla trivs
och känner sig hemma. Men
hur uppfattas man som
Angereds-bo?
Bellai Ndaw är född och uppvuxen i Angered.
– Det känns normalt för mig
att bo i Angered för att jag är
både född och uppvuxen här.
Han säger att han älskar kulturen och att det är blandat med
olika kulturer, att det är mångkulturellt. Han nämner även att
man lär sig olika grejer när man
är liten och att det är bra
gemenskap mellan människorna som bor i Angered.
Många fördomar
Bellai berättar att han har
bott i Angered i 20 år och att
han trivs bra här i Angered,
eftersom han känner de flesta i
området och samt de som bor
runt omkring.
– Det dåliga med Angered är
kriminalitet och de dåliga händelserna som sker här.
Folk som inte bor i Angered
uppfattar ofta stadsdelen på ett
helt annat sätt.
– De tror det värsta om stället
på grund av de fördomar folk
har om Angered. Jag tycker
folk är rädda för att komma i
närheten av Angered.
Viktigt att se själv
Han tycker att de personerna
behöver kolla Angered och
skapa sin egen bild av stadsdelen, kolla till området och bedöma det utifrån vad de ser iställlet för att ha fördomar.
Bellai skulle kunna tänka sig

flytta från Angered.
– Man ska bo i Angered när
man är liten, och sen när man
har blivit vuxen tycker jag att
man är klar här och har med sig
det som man lärt sig från
Angered och är redo för att gå
vidare med sitt liv .
Blandningen lockar
Shadi som inte bor i Angered
utan i Majorna tycker också om
Angered.
– Jag gillar blandningen av
alla kulturer som finns i
Angered. Jag tycker även att
folket är väldigt olika och gillar
det. Det är enklare för en som
mig som är nyanländ i Sverige
att både förstå bättre och lära
mig språket i Angered än i
Majorna för där pratar alla
göteborgska med en fin dialekt
och svenska. Det är enklare att
kommunicera med folket här.
Shadi säger att han har inga
åsikter om folket som bor i
Angered för att han endast
kommer dit för att gå till skolan.
Många trevliga människor
– Innan jag hade varit i
Angered fick jag höra väldigt
negativa saker om området. När
jag kom hit och började träffa
människorna som bor här då
träffar jag väldigt trevliga männniskor. Jag älskar Angered jag
älskar hur folket här behandlar
varandra, det är väldigt öppet
med kultur.
Han tycker även att folket i
Angered är väldigt hjälpsamma.
Shadi skulle kunna tänka sig
att flytta till Angered och leva
här.

– Jag har inte något emot att
bo i Angered men för mina
barns skull vill jag inte flytta.
Jag har två barn som går i skolan, jag vill inte förstöra deras
studier.
– Det finns även fler aktiviteter för barn i Majorna än i
Angered.
Krävs arbete
Shadi säger att han tycker att
för att kunna få en bra framtid
och arbete så krävs det att bo i
ett svensk område. Han berättar
även att han fick ett jobb direkt
här i Sverige efter att bott här i
en månad men det enda han hör
om folk som bor i Angered är
att de jobbar svart det vill säga
olagligt. Han skulle inte tänka
sig att hans barn ska växa upp i
Angered för att han tycker det
är bättre framtid för de i
Majorna.
Populärt område
Folk i Angered behandlar
varandra väl och har skapat en
gemenskap. Det finns människor som har hört dåliga
saker om Angered och inte
själv skapat en egen bild och
det är så hatet mot Angered
sprids vidare. Folk borde besöka Angered och uppleva hur
invånarna har det här innan de
dömer ut ett helt område.
Angered är ett av de populäraste områden i Göteborg.
KADIJO
MONA
SABRINA
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MYCKET JOBB. Att skapa en bra arbetsplats för den nya kursen i utemiljöskötsel har
ingått i undervisningen.

Utemiljö ger deltagarna
på kursen en ny chans
Nu är första terminen slut.
Skolgården ser bättre ut efter
att deltagarna lärt sig om det
praktiska. Kursdeltagarna
har klippt gräs, rensat ogräs,
lagt marksten vid entrén och
planterat blommor i vackra
betongkrukor.

bruksskolan bygglov för en
skolbyggnad på Angereds gård
som en gång i tiden var i drift
med betesdjur och odling.
Bostadsbolaget och Poseidon
fick brist på personal och ville
ha hjälp att utbilda folk för
arbete med utemiljöskötsel.
Augusti 2018 började första
Hösten 2018 fick Natur- terminen för utbildningen. Allt

har inte riktigt gått som man
tänkte.
Allt material var inte på plats
från början, vattnet gick inte att
dricka.
Men saker och ting börjar
falla på plats och deltagarna har
kommit igång med olika typer
av både praktiskt och teoretiskt
arbete.

-BLADET

Deltagarna på skolan bor i
Göteborg och har olika bakgrund. Några var arbetslösa och
en del var på arbetsträning.
Fyra av dem har jobbat på
Returhuset. Tolv deltagare började kursen, varav hälften
kvinnor. Den äldste av deltagarna är 71, den yngste 20. Det
mest gemensamma är att alla
älskar naturen.
Gott om jobb
Kursen innebär en ny chans
till anställning inom flera områden som trädgård, maskin,
miljö, skogen, park och natur,
kyrkogård och därmed en möjlighet till ett bättre liv.
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Malin, Amina och Youssef är
några av eleverna på utbildningen som går det första året
sedan utbildningen startade.

även för att ta sig till Lärjeåns
trädgårdar och för att färdas
längre sträckor. I nuläget planerar Naturbruksskolan att starta
en cykelkurs för nybörjare.
Cyklar åt alla
Tanken är att man ska få en
Idén om cyklarna kom från en klar lära av det som behövs för
av kursdeltagarna. Skolan lig- att kunna komma ut i arbete.
ger en bit ifrån busshållplatsen
och det tar tid att gå till skolan
Flera studiebesök
därifrån. Tolv cyklar köptes på
Angereds gård har även fått
Returhuset. Deltagarna cyklar besök av olika klasser från
nu varje dag till skolan.
folkhögskolan. Vi börjar med
Cyklarna parkeras vid håll- en rundvandring där vi berättat
platsen på vardagar och lämnas vad vi gjort i dem olika delarna
i skolan på helgerna samt på runt gården och avslutar dagen
skoltid, då de används på vissa med en fika i lunchrummet.
lektioner. Deltagarna har haft
PER JOHANSSON
cyklarna under lektionstid och

Akut brist på ledare i klubbarna
Många idrottsföreningar
har svårt att hitta ledare och
tvingas till och med lägga ner.
Problemet är speciellt stort i
förorterna.
Det finns många fotbollsföreningar i Östra Göteborg,
Gamlestan IF, Kortedala IF,
Bergsjön FF, Bergsjön SK,
Semberiya IF.
Det största behovet i klubbbarna är ledare. Mest i
Bergsjön, men de andra föreningarna skulle också behöva
förstärkas med fler ledare.
Kurt Larsson han har jobbat i
Bergsjön IF nästan 53 år.
– Jag tycker att det är roligt i
att jobba i en förening. Man ska
hänga kvar i föreningen.
Hans lag att brukar tränar tre
gånger per vecka. Bergsjön har
olika lag som A-lag, juniorlag
och pojklag där spelarna 20052008.
Ungdomar finns men ddet är
färre och färre vuxna som engagerar sig som ledare.
– För att vi ska påverka barn
att dom gör nåt istället för att
vara hemma så måste dt finnas
ledare. Ledare måste själv vara
intresserade av fotboll så man
lägger mycket tid på barnet tills

ALLT FÄRRE ställer upp och jobbar ideelt i idrottsklubarna.
dom lära sig fotboll.
Det är viktig att ledare har
utbildning, inom fotbollen står
tränare i fokus när sporten
diskuteras. Tränaren kan få stå
svars för ett helt lags prestation
dock det är inte bara dennes
ledarskapen som granskas utan
även privata angelägenheter.
Såsom bakgrunden, kompetens,
och andra aspekter som ibland
inte har någon att med dennes
ledarskap.
– Att leda ett teaa kräver passion, viljestyrka tålamod och
ödmjukhet. Inte minst inom
sporter som fotboll där ekonomiska premisser och andra
liknande aspekter blivit alltmer

viktig.
Kurt berättar att man har styrelsemöte en gång per månad
och ser över det ekonomiska.
Och hur det ser ut för ledare
vilka cuper som finns för ungdomar och planera för andra
saker.
– Om det inte finns ledare i
förening så det blir jättesvårt
för oss. Föreningar behöver fler
ledare. Inga förkunskaper krävs
men du ska vara intresserad av
att vara ute i naturen. Du kan gå
på kurser kostnadsfritt genom
föreningen.
MOHAMED KHADER
OMAR MOHAMUD

-
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Studera i Angered
Allmänna kurser
Kultur och Samhälle
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen riktar sig till dig som har grundskolebehörighet men inte studerat på gymnasienivå tidigare. Vi har fokus på samtalet, att producera olika
typer av texter, vi testar olika kulturformer och tränar
studieteknik och studievana.

Litteratur och Samhälle
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Här har vi fokus på läsande och litteratur. Vi arbetar
mycket utåtriktat med olika kulturformer kopplade
till idé- och lärdomshistoria och berättandets natur.
Kursen vänder sig till dig som läst vissa gymnasiekurser och satsar på lägst yrkeshögskolekompetens.

Demokrati och Samhälle
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Här har vi fokus på att förstå och påverka sahällsfrågor ur såväl globalt som lokalt perspektiv. Vi arbetar
med olika teorier och metoder som tränar skrivandet.
Sök hit om du läst ett flertal gymnasiekurser, vill förbereda dig för högskolestudier och satsa på högskolekompetens.

Samhälle Distans
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Allmän kurs på distans. Vi använder Google classroom, har tre fysiska träffar per termin och arbetar i
små basgrupper med lärarstöd.

Språk och samhälle
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen vänder sig till dig som behöver studera svenska, Sva G, och andra ämnen på grundnivå. Vi har ett
extra fokus på språkutveckling genom tematiska studier kopplat skolans samhällsprofil. Dessutom studerar du matematik och engelska på din egen nivå.

Utemiljöskötsel
Längd: 1 år
Kursstart: augusti/januari
En grundläggande yrkesutbildning. Målet med kursen är att du direkt efter avslutad utbildning ska
kunna gå ut i jobb hos bostadsbolag eller annan entreprenör. Kursen ger möjlighet till behörighet i SvA
1/Sv1 på gymnasienivå. Praktik ingår.

Profilkurser
Konsten i samhället
Längd: 1-2 år
Kursstart: augusti/januari
Vi erbjuder tre olika distanskurser.
Bild och Form för dig som är nybörjare.
Hållbar konst för nybörjare och dig med erfarenhet
av konstnärliga uttrycksformer.
Projekt för dig med erfarenhet.

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

Angereds författarskola
Längd: 1 år, distans
Kursstart: augusti
En kurs för dig som vill skriva och utveckla ditt
skrivande tillsammans med andra. Kursen vill inspirera dig att se din egen röst som litteratur i ett blivande. Under kursen för vi tillsammans ett pågående samtal om vad litteratur är och kan bli. Kursen
ges på distans med två träffar i veckan.
Kursen genomförs i samarbete med Akademin
Valand.

Angereds Teaterskola
Längd: 1 år
Kursstart: augusti
En intensiv och grundläggande kurs där målet är att
din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas på scenen. Under vårterminen deltar du i en offentlig produktion på
Angereds Teater.
Kursen är ett samarbete med Angereds Teater.

