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På ett möte i
Hammarkullen om bristen på
lokaler i stadsdelen svarade en
av de ansvariga från Göteborgslokaler på frågan om varför lokalhyran är högre i
Hammarkullen än på Järntorget i centrala stan. “Det är
lika dyrt att renovera i
Hammarkullen som på Järntorget”. Det förklarar bristen
på service i området. Det blir
naturligtvis omöjligt för till
exempel en affärsägare att nå
lönsamhet i Hammarkullen där
kundunderlaget är mindre än i
centrala stan om kostnadena är
lika höga.
Tydligare än så kan inte en
politik för ökad segregering
presenteras.
Redaktionen

En dag med
niqab i stan
I Sverige uppskattas det att
cirka 200 kvinnor bär niqab,
det vill säga slöja som döljer
ansiktet. Många tror att man
är tvingad till det men det kan
vara något självvalt. Hur
känns det då att bära niqab, vi
testade för en dag.
Vi ville utforska hur det är att
bära niqab och göra vardagliga
saker som att luncha och shopppa. Iförda niqab åkte Sana och
Aisha ner till stan, jag och
Wassila hängde på för att se vad
som skulle hända.
– Vi gick av spårvagnen i
Kungsportsplatsen, där kom första chocken. En gammal dam
tittade bakom sig när hon gick
förbi oss la handen på hjärtat
och utbrast ”Herregud!” Sedan
fortsatte hon titta på oss medan
hon gick, berättar Sana.
Vi bestämmer oss för att gå
och äta på Mc Donalds. Framför

Aisha och Sana står en man som
bestämmer sig för att gå ur kön
när han upptäcker dem. Om det
var av rädsla eller ilska fick vi
aldrig reda på.
Att beställa var inga problem
svårare var det att äta.
– Jag får lyfta niqaben med
ena handen och äta med den
andra. Jag försöker några gånger
men till slut ger jag upp, jag lyfter den över huvudet och äter
upp resten. Aisha kämpar duktigt genom hela lunchen.
Stirrar och kommenterar
Vi gick vidare mot Hennes &
Mauritz och jag följer efter på
behörigt avstånd. Vi kunde inte
se att det hände något utöver det
vanliga, men det visar sig att det
var två incidenter i butiken.
– Det var en man som glodde
på Sana, han följde henne med
blicken hela tiden. När han kom
ut fick han syn mig. Han möter
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EN ERFARENHET. Att bära niqab en dag i centrala
Göteborg innebär många kommentarer.
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UPPMÄRKSAMHET. Var man än går så finns det folk som stirrar.
en kvinna som han känner och
börjar hånfullt kommentera klädstilen, berättar Aisha.
– Precis när vi kom in mötte vi
en kvinna som högljutt konstaterade att det är fullt med spöken
här idag, fyller Sana i.
De reaktioner vi mötte gjorde
oss både arga och upprörda. Men
hur är det då för en som bär niqab
varje dag.
Känner sig inte förtryckt
Hend har burit niqab i snart sju
år, hon är van vid det vi precis
upplevt.
– Folk tror att jag är förtryckt,
de tror att jag inte kan tala svenska. En niqab hindrar inte språket, svenska har jag lärt mig i
grundskolan. Det är mycket man
träffar på ute, mest ifrån äldre
personer. De vill inte att niqab
ska finnas här och tror att vi är
extremister berättar Hend.

– Jag har med tiden lärt mig att
undvika folk, innan jag fick mina
barn så var jag lika kaxig tillbaka
om någon sa någonting. Jag ville
försvara mig själv, men när jag
var i stan en gång så var det en
alkis som gav mig en örfil och
drog av min niqab. Då var jag i
nionde månaden.
Mer försiktig
Med tiden har Hend blivit försiktigare speciellt när hon har
sina barn med sig.
– Men vissa måste man svara
på, man måste kunna hävda sina
rättigheter också.
Hend valde niqab redan som
sjuttonåring och det var ingen
som tvingade henne, utan hon
hade en stor kärlek till den.
– Tvång var det inte, jag har till
och med fått mer problem med
min pappa som inte ville att jag
skulle ha den. Det har varit många

personer som varit emot mig.
Ett sånt exempel var när Hend
gick på Burgården. Hon fick
avbryta sina studier eftersom hon
inte fick studera med niqab.
– Rektorn var väldigt hård mot
mig och ville att niqaben skulle
bort. Eftersom jag gärna ville
fortsätta kom vi överens med om
att ta bort den under lektionstid.
Men det räckte inte för rektorn,
hon sa att jag hade två val,
antingen tar jag av mig den helt
eller så hoppar jag av skolan.
– Jag tog på mig den och kännner mig jätteglad för det. Jag
gjorde ett bra val, jag respekterar
mig själv mer med den. Jag
behövde niqaben för att kunna
respektera mig själv, för att
kunna hålla mig inom en viss
gräns som jag behöver. Det här
täcker mig från yttervärlden.
SARA SIMMO
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OROLIG. Gun Holmertz fruktar att religiös extremism ska leda till ytterligare isolering i Hjällbo.

Gun orolig för ökad
extremism i Hjällbo
I somras skapade Gun Holmertz en intensiv debatt om
religiös extremism i Hjällbo
genom en debattartikel i GP.
Extremismen skapar problem
och förstärker utanförskapet i
området, hävdade hon.
– Jag är jätteorolig för utvecklingen i Hjällbo, säger hon i dag.
Hon har jobbat i stadsdelen i
18 år och är ansvarig för den
katolska organisationen Caritas
verksamhet i området.

Reaktionerna efter hennes
debattartikel var starka. Hon blev
till och med mordhotad.
– Jag är förvånad och tycker
det är väldigt obehagligt men jag
tänkte igenom varje ord innan
jag skrev. Det var inte så att jag
plötsligt blev så arg på bönematttorna att jag bestämde mig att nu
ska jag minsann skriva.
Anledningen till artikeln var
dels att hon var orolig över utvecklingen i Hjällbo i allmänhet.
– Jag är bekymrad över stads-

delen och att människor har det
svårt. Hög arbetslöshet, materiell
fattigdom, dåligt med svenskan,
det som politiker kallar utanförskap. Majoriteten av dem som
bor i Hjällbo är inte med i samhället. Och dom som vi jobbar
med i våra ”träna svenska-gruppper” är långt utanför samhället.
Men framförallt var Gun
Holmertz orolig för den religiösa
extremismen. Med extremister
menar hon personer som inte
respekterar de svenska lagarna.
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– Och att man försöker påtvinga andra sin uppfattning.
Det har skett en förfärlig försämring och radikalisering under de
senaste åren. Om man blir fanatisk - det hänger inte ihop med
islam, det kan lika väl vara kristna eller politiskt extrema - vill
man få med så många som möjligt i det man tror på. Om man
lever i fattigdom och utanförskap
blir det en farlig situation. Speciellt om man lyckas rekrytera
ungdomar. Vi vet att Al Shabab
försöker rekrytera unga killar
här, det vet Säpo och det vet alla
våra myndigheter.
Inte med i samhället
Hon menar att ett av de största
problemen i dag är att en så stor
procent av invånarna tar avstånd
från det svenska samhället.
– Vi märker hela tiden hur antalet kvinnor med niqab och män
med utmärkande klädsel ökar. De
senaste åren har inneburit ett nytt
skede. Fler står helt utanför det
svenska samhället, de väljer att
leva sitt eget liv och har bara kontakt med sina egna landsmän. Det
bekymrar mig. I den gruppen lär
man sig hur man ska bete sig, hur
kvinnor och flickor ska klä sig,
hur de ska vara. Det är inte viktigt
att vara en del av samhället. De
isolerar sig.
En flyktingförläggning
Hon betonar att hon trivs väldigt bra i Hjällbo och med sitt
arbete. Men hon är också väldigt
kritisk.
– Intrycket av Hjällbo är att det
är en flyktingförläggning och det
har förstärkts de senaste åren.
Det beror på den politik som
förs. Jag har varit en aktiv motståndare till migrationsverkets
Ebo, eget boende. Migrationsverket frågar om nyanlända har

någonstans att bo. Ofta har man
då en släkting eller någon kamrat
och får lov att bo hos dom. Man
gör hellre det än bo i en flyktingförläggning. I och med att man
bor hos en släkting eller hos
bekanta så stannar man kvar där.
Har man då tur och får ett uppehållstillstånd så är detta den plats
man är fäst vid och har börjat få
sina rötter. Det blir väldigt svårt
att lämna Hjällbo eller Angered.
Det är ett jättemisstag och det
systemet har förändrat Hjällbo.
Behöver inte svenska
– Tanken är att man ska integreras. Men i Hjällbo behöver man
inte det. Man behöver heller inte
lära sig svenska. Och det är ganska tragiskt. Barnen däremot lär
sig svenska fort och blir mer som
föräldrar till sina föräldrar. Det är
inte bra. Från Caritas horisont kan
jag bara se att de här frågorna blivit större och svårare än för 18 år
sedan när jag började här.
Hon skulle vilja ha ett helt
annat system.
SFI räcker inte
– När man får ett uppehållstillstånd ska man under två år ha sin
introduktion i det svenska samhället. Är man då fast hos släktingar i Hjällbo blir det problem.
Visst kan man gå på SFI men det
är svårt om man aldrig hör svenska annat än på lektionerna. Under
de här två åren skulle man kunna
vara ganska fräck och säga att det
finns en lägenhet i ett annat område, varsågod att flytta dit. Men det
är så radikalt att jag inte tror att
någon politiker vågar föreslå det.
Efter debattartiklarna har hon
beskyllts för att vara antiislamistisk.
– Det beror på vad man lägger
i dom orden. Islam är en religion
som är fullt godkänd, fullt accep-
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terad på alla sätt och utövarna
har lika stor frihet som kristna
eller ateister. Vad jag har påpekat
är att det har skett en försämring
och radikalisering de senaste
åren. Vad går gränsen?
Många reaktioner
Reaktionerna efteråt har överraskat henne. Inte minst att hon
beskyllts för att vara rasist.
– Det positiva med artiklarna
är att frågorna lyfts upp och
diskuterats. Men jag är förvånad
över att jag blev mordhotad i en
stadsdel där många, många känner mig och vet vad jag jobbar
med och vet att jag inte är någon
rasist.
Reaktionerna har varit både
positiva och negativa.
– En professor i religionsvetenskap och en doktorand svarade i
GP. Jag har i stort sett fått medhåll i hur området ser ut men de
tycker att jag har fel i att de här
personerna är extrema. Det är
deras bild. Men jag har också fått
ett 60-tal mail. De har varit oförskämt berömmande. Det är
intressant.
Utbredd rädsla
– Jag tror att det finns en
utbredd rädsla i Sverige för vad
som pågår. Och okunskap om
flyktingarna som kommer hit.
Men majoriteten av dom som
tycker något kommer inte hit till
Angered och Bergsjön och ser
vad som pågår. Många bor i stan
och har fördomar om folk som
bor här. Men det finns en allmän
oro över vad som kommer att
hända. Man trampar också ofta
på den sist anlända gruppen. Det
är somalier och afrikaner. Detta
är ett stort samhällsproblem.
CARINA TANG
MIRSADA MUJKIC
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TRE PANTRAR. Yassin Ben Saleh, Murat Solmaz och Alejandro Martinez jobbar för att
Biskopsgården ska bli ett bättre område.

Pantrarna vill
förändra förorten
Det finns uppenbara orättvisor i
Göteborg. Ungdomar i Biskopsgården tog saken i egna händer
och bildade Pantrarna efter
Black Panthers i USA.
Nu är de över 200 medlemmar,
och nyligen blev de utsedda av
Forix till Sveriges bästa förortsorganisation.
Pantrarna bilades 2011 i en tid

då det var mycket bilbränder,
frustration och nedskärningar i
Biskopsgården.
– Jag satt på biblioteket och såg
ungdomar kasta schackpjäser.
Jag frågade bibliotekarien varför
de inte var på fritidsgården och
fick veta att lokalen var betald
men inte personalen, säger Murat
Solmaz, ordförande för Pantrarna
och före detta deltagare på

Biskopsgården Folkhögskola.
Murat sökte upp stadsdelsnämnden som hade möte just då. De
uppmanade honom att bilda en
förening.
– Därifrån växte det till en
rörelse som inte bara ville ha en
fritidsgård, utan att hela stadsdelen skulle bli bättre och att alla
förorter i Sverige ska förbättras,
berättar han.
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Ett exempel på det är Pantrarnas
aktion ”Gatljus inga blåljus”.
Biskopsgården var nedsläckt
långa sträckor speciellt från spårvagnen och hem.
– Det var en medlem, Homa
Badpay, som la märke till detta.
Hon bor på en sträcka där det är
släckt hela vägen och det
skrämde henne. Hon ringde alltid
någon som fick komma och möta
henne, säger Yassin Ben Saleh
som är en av de aktiva i gruppen
och som har gått på folkhögskola
i Bergsjön.
Såg resultat
Aktionen fick en makaber skjuts
när en man hängde sig mitt på torget och ingen märkte det eftersom
det var nedsläckt.
– Det gjorde att folk fick upp
ögonen. Vi satte press med hjälp
av allmänheten och media.
Plötsligt tog ansvariga och
trafikkontoret kontakt
med oss och det
ledde till ett samarbete.
Lösningen som
Pantrarna
kom
fram till var att
markera lyktstolpar
med dess ansvariga
skötare. Om lampan är
trasig kan man anmäla det och
det ska fixas inom tre dagar.
– Ser Gunilla i Askim att lampan är släckt ringer hon direkt.
Folket där kan sina rättigheter
och står för dem. Här känner folk
också till sina rättigheter men de
vet inte vilka vägar de ska ta,
säger Yassin.
Ingen lyssnar
– Jag tror det är brist på
förtroende, man bor i förorten
och man får en känsla av att
samhället inte vill ha dig. Så varför ska man bry sig om att ta reda

på vart man klagar någonstans
om vi ändå blir diskriminerade
och ingen lyssnar på oss, säger
Alejandro Martinez.
Alejandro arbetar tillsammans
med Ahmed Ibrahim med en
kommande förortsgala, med
föreläsningar workshops, musik
med mera.
– Den kommer att hållas i
Kortedala, det finns en till planerad i Angered i februari. Det
kommer att bli en slags talangjakt, vi vill i princip organisera
ungdomar för att starta sina egna
musikgrupper. Det är det som är
tanken bakom det hela, vi vill
lyfta upp våra talanger och ta hit
artister som kan hjälpa dem att
utvecklas. En rolig grej i förorten.
Amerikanska förebilder
Pantrarna har Black Panthers
som förebild, en medborgarrättsrörelse
som växte fram i
USA på 60-talet
och skakade om
hela landet.
Den första maj
var en av grundarna Bobby Seale
inbjuden till Göteborg
av Pantrarna.
– Vi tänkte att vi måste ta inspiration från dem och bjuda hit
deras ledare. Han kom och
pratade och det var en stor
upplevelse för oss Pantrar men
också för ungdomar i förorten,
säger Murat.
Nästa första maj planerar
Pantrarna att satsa på stora
hiphopartister.
– Det kommer bli en fet grej i
Biskopsgården, vi kommer att
flytta förstamajfirandet som
varje år sker i stan till förorten
där det sker med alla flaggor och
inte bara röda.
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Förutom att Pantrarna har fått
stor respons i området börjar de
nu uppmärksammas utifrån.
Stort intresse
– Det har kommit respons från
innerstan, många vill hjälpa till
på något sätt. Det har kommit
advokater och arkitekter. En författare skrev en bok om oss och
nu är det två författare till som
skriver. Det har gjorts en film
”Behandla oss inte som djur”,
och en annan film är på gång.
Nyligen hade vi ett samarbete
med GP efter att de skrivit
missvisande om en vän som blivit mördad. De gick med på våra
krav om att göra ett integrationsarbete, resultatet blev en
endagstidning som heter Wazzup
Biskop, säger Yassin.
Pantrarna möter också motstånd från rasistiska grupper, de
har fått hotbrev och individer blir
kartlagda. Artiklar om och av
Pantrarna har blivit bombade
med negativa kommentarer.
Sprider sig
– Vi vet att det är samma personer som skriver det, när de går
in och kommenterar på vår blogg
så kan man se att det i princip är
från samma IP-adresser hela tiden.
Men vi ignorerar sånt, säger
Murat.
Intresse för att bilda lokala
Panterföreningar har kommit från
flera håll, bland annat Angered
och Malmö.
– I november åker vi till Malmö
i en hel vecka. Vi ska växa
nationellt, säger Murat.

SARA SIMMO
WASSILA SEMMO
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BEMANNAR. Boje Elebo jobbar med det nystartade företaget Vidare Bemanning i
Hammarkullen.

Arbetslösa
lotsas vidare
Det är inte viktigt att tjäna
pengar om man trivs, tycker
Boje Elebo som är grundare till
bemanningsföretaget Vidare
Bemanning i Hammarkullen.
Om du bor i Nordost och är
arbetslös och inte vet hur du ska
ta kontakt med arbetsgivare,

skriva ett CV eller svara i en
jobbintervju så kan du nu få
hjälp av ett bemanningsföretag
som har lokaler centralt i
Hammarkullen.
Det startades av Boje Elebo
och Samuel Wilck i april 2012.
– Vi valde Hammarkullen delvis för att min kollega Samuel

bor här. Det här är ett område
som har många möjligheter med
bra människor men också många
problem, säger Boje Elebo.
– Många är arbetslösa men de
skulle kunna jobba men får inte
chans att använda det de kan.
Företaget fokuserar inte bara
på de som bor i Hammarkullen

-BLADET

utan alla från området Nordost det är också viktigt att man kan
drivas av värderingar man har. Vi
kan få hjälp.
– Kommer man från Hjällbo tycker det är viktigare att man
eller Bergsjön är man lika väl- kan göra en samhällsinsats än att
kommen. Vi ser att det är många tjäna mer pengar, säger Boje.
Idag mer än ett halvhär som inte får använår efter att företaget
da det som de kan. Det “Målsättstartade har de fem
kan vara för att man har ningen är
anställda och har
fel efternamn, saknar
sedan starten hjälpt
kontakter eller kun- att hjälpa
skap. De bitarna ska vi 100 perso- elva att komma ut i
försöka hjälpa till med. ner under arbete.
– Vår stora målsättFöretagen ska inte
första
året”
ning är att vi ska
missa att anställa persokunna hjälpa 100 perner bara för att den här
personen inte vet hur man söker soner under det här året. Med
hjälpa menar vi inte att vi ska
jobbet, tycker Boje.
Företaget är nystartat och där- anställa alla utan hjälpa dem ut i
för är det inte så många som sysselsättning med etableringsjobbcoachning
eller
känner till dem och därför har de lots,
själva fått ta kontakt med arbets- bemanning. Sedan hjälper vi
givare, ringt eller mött dem på också den som vill starta eget
företag med all administration
olika nätverksträffar.
till exempel hur man betalar
skatter, bokför och allt sådant.
Positiva reaktioner
Att företaget ligger och verkar Det är ett väldigt högt mål och vi
i Hammarkullen och till största har väldigt långt kvar, tycker
delen hjälper människor ifrån Boje.
Angered har inte påverkat de
arbetsgivare som företaget haft Hyr ut folk
kontakt med speciellt mycket.
Vidare Bemanning är som det
– Vi har fått mest positiva reak- låter ett bemanningsföretag det
tioner från de vi har berättat om vill säga de anställer folk som de
vår verksamhet och idé för. sedan hyr ut till arbetsgivare.
Sedan har det funnits några som
– Ett exempel; vi har en konhar varit negativa och som har takt med ett företag som säger att
varit väldigt tydliga med att de de vill anställa någon. Då väljer
inte vill ta in någon för att de har vi någon med rätt kompetens
kommit från Hammarkullen eller som vi anställer och hyr sedan ut
varit född i ett annat land. De personen till företaget. Det har vi
flesta har dock varit positiva, för- gjort i vissa fall och om det går
klarar Boje.
bra så ska de få möjlighet till en
fast anställning på det här företaVärderingar viktiga
get, berättar Boje.
Boje Elebo är från början civilekonom och jobbade inom Lotsar vidare
finansbranschen där han tjänade
– Vi är också jobbcoacher. Det
mycket pengar.
innebär att vi hjälper arbetsför– Men vi drivs inte bara av vin- medlingen med att lära mänsten och att man ska tjäna så niskor söka jobb. Den tjänsten är
mycket pengar som möjligt utan upphandlad av Arbetsförmed-
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lingen. Det innebär att när vi
hjälper någon att få ett jobb så får
vi betalt av Arbetsförmedlingen
för det. Det kostar alltså inget för
den som har en jobbcoach men
när vi utfört den tjänsten så får vi
betalt för det, förtydligar Boje.
– Den tredje saken vi gör är att
vi är en etableringslots. Vi har
Mira Fridstam som arbetar med
att hjälpa nyanlända som precis
fått uppehållstillstånd att komma
in i samhället med myndighetskontakter, samhällsinformation och hur man söker till studier. Man behöver inte kunna svenska eftersom Mira kan arabiska
så hon kan hjälpa dem som är
arabisktalande och vi ska också
försöka hitta någon som kan
jobba hos oss som kan prata
somaliska. Så når vi den gruppen
också. Det är ju många nyanlända som kommer från Somalia,
säger Boje.
Många kontakter
Vidare Bemanning har kontakter med arbetsgivare från många
olika branscher som till exempel
lager, transport, vård, bygg och
anläggning och kontakterna ökar
från dag till dag. Alla som söker
hjälp hos företaget får inte nödvändigtvis ett arbete.
– Vi kan inte lova dem något
jobb men genom deras CV så vet
vi vilka olika kompetenser de har
och om det efterfrågas så kan vi
ju rekommendera någon.

ALI SHATI
BURHAN ALI
HELEN DAWIT
KANI JENKINS
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GÄNGET. Som jobbar på GUTS i Angereds Centrum.

Unga modiga
mammor umgås
GUTS betyder mod på engelska och det kan man säga att
unga mammor som kommer
till fritidsgården GUTS i
Angereds Centrum har. Här
kan de som vågar ta steget
träffa andra mammor i samma
situation.
Det började med att tjejerna på
fritidsgården i Lövgärdet inte

fick plats därför att killarna tog
över. Då startade man en gård för
bara tjejer. Den fick namnet
GUTS. Detta var för cirka 15 år
sedan. Förutom att vara ett ställe
där man kunde träffa kompisar så
fanns också olika aktivitetsgrupper. Bland annat startade en
av ledarna upp en ung mammagrupp på försök. Det blev så
lyckat och populärt att gruppen

idag fortfarande finns kvar även
om det är nya mammor som
kommer hit. Ledarna för gruppen
heter Fatma Simmo och Caroline
Khosehnaw.
– Jag fick mitt första barn när
jag var 19 år. Då började jag
komma hit. Jag är ju själv ung
mamma och jag trivs här och vet
hur det går till. Jag kan ju sätta
mig in i andra unga mammors
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situation när jag själv har två
små barn som jag fick när jag var
ung. Det gör ju att jag känner
mig bekväm i jobbet, säger
Fatma.
– Och jag fick mitt första barn
när jag var 17. Jag kom ju till
GUTS fritidsgård redan när den
började uppe i Lövgärdet då jag
var 13 år, säger Caroline.
Öppet varje dag
GUTS Fritidsgård är öppen
efter skolan varje dag för tjejer
som har fyllt 11 år. Här kan man
träffa kompisar, dansa i danssalen, läsa böcker, måla, baka i
köket eller bara hänga med vännerna. Lokalerna är alldeles
nyrenoverade och ligger i
Angereds Centrum nere vid badoch simhallen. Unga mammorgruppen träffas en gång i veckan.
– Vi fungerar som en stödgrupp för unga mammor. De kan
komma hit med sina barn; leka,
träffa nya människor, ställa frågor, fika och umgås. Ibland har
vi kurser eller föreläsningar till
exempel livräddning och gympakurs för barn. Vi gör handavtryck
med barnen, scrapbooking, vi
åker på utflykter ibland så vi
stannar inte bara här. Vi har varit
på läger och i Slottsskogen och
mycket annat. Alla mammor får
gärna komma med idéer för ju
mer idéer de kommer med desto
mer kan vi göra, menar Fatma.
Barnen välkomna
– Det finns ju öppna förskolan
också men de är mer inriktade på
barnen medan vi är mer inriktade
på oss som föräldrar. Att vi också
ska ha ett ställe. Men alla barn är
naturligtvis välkomna och de
älskar också att vara här. Jag har
båda mina barn med i stort sett
varje gång och de frågar ofta om
vi ska gå hit och leka med alla

kompisar, säger Caroline.
Mammagruppen är öppen för
alla unga mammor och det finns
ingen egentligen åldersgräns.
– Vi brukar säga från 25 år och
neråt ungefär. Den äldsta har
varit runt 25 år och den yngsta
var bara 14 år. Det är därför vi
gärna ser att de kommer hit för
de flesta som får barn när de är så
unga tappar ju de flesta av sina
kompisar. Därför får de nya
vänner här som är i samma situation, säger Fatma.
Nya lokaler
Några av de mammor som
kommer till gruppen är ensamstående.
– Ja, vi har en hel del ensamstående och det är jättebra att de
kommer hit för då ser de att det
finns fler i samma situation. Det
är inte bara jag, säger Fatma.
Antalet mammor som kommer
varierar från gång till gång.
– Ibland har det varit två och
ibland tjugo. Genomsnittet är väl
elva varje gång. Det är lite segt
just nu för vi har precis flyttat hit
till de nya lokalerna så vi håller
på att göra iordning, förtydligar
Caroline.
Socionomer hjälper till
På GUTS finns två heltidsanställda socionomer, Eva Barron
och Tanya Chafik. De kan hjälpa
de tjejer som behöver. Det kan
vara olika typer av problem.
– Vi tar hit folk från familjerätten om man har frågor om
ensam vårdnad och sådant. Du
kan få hjälp med vad som helst;
fylla i papper, skicka in en ansökan, vara med på möten, ringa
telefonsamtal och så vidare. När
min son blev väldigt sjuk en
gång och jag behövde åka in till
sjukhuset så fick jag skjuts in
och så stannade hon där med
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mig, säger Caroline.
– Vi hjälper inte till ekonomiskt men vi har ordnat så man
kan byta kläder och leksaker
med varandra, säger Fatma.
Det jobbigaste med att vara
ung mamma tycker både Fatma
och Caroline är fördomarna som
finns och att många människor
har svårt att acceptera unga
mammor och tro att de klarar av
det.
Inga pappor välkomna
– Det kommer alltid att finnas
någon som kommer att hitta
något fel. Vi är ju ändå här för en
bra sak och inte för att trycka ner.
Vi vill ge dem bättre självförtroende och peppa dem, säger
Fatma.
Inga pappor är välkomna till
unga mammagruppen. Detta är
uppskattat av tjejerna.
– Det ska vara som en fristad.
Man kan gå hit och bara vara,
säger Caroline.
Målet med verksamheten både
när det gäller unga mammagruppen och GUTS fritidsgård
som helhet är klar och tydlig.
Trygghet och glädje
– Vårt mål är att flickor ska ha
en bra fritid där de lär sig något
och mår bra inuti. Vi ska göra
olika saker för flickor så vi har
unga mammagruppen, filmgrupp
och öppet på kvällarna så man
kan dricka te och träffa kompisar
och dansa i danssalen. Flickor
ska vara trygga, friska och glada.
Tänk om man bara kunde knäppa
med fingrarna så att det blev så,
säger Tanya Chafik.
SAJEDA AMIN
KEZIBAN GÜNDOGDU
VALENTINA
STANISAVLJEVIC

12

- B L A D E T

Foto: ALI KHADHEM

REKRYTERING. Björn Harström ska se till att rekryteringen till Göteborgs universitet breddas. Ett långsiktigt jobb.

Minskad mångfald
på universiteten
Trots att det jobbas mycket för
att bredda rekryteringen är det
fortfarande väldigt många fler
från centrala stan än från förorterna som studerar på universitet och högskolor. Och det
blir till och med större skillnader.
– Sedan 2006 har mångfalden

minskat och det ser ungefär likadant ut i hela landet, säger Björn
Harström som jobbar på
Centrum för Urbana studier i
Hammarkullen med just breddad
rekrytering.
Utländskt födda och människor
från socialgrupp tre, arbetarklass, har varit underrepresenterade. Folk som bor i centrala stan

söker i mycket högre grad till
universitetet än folk från till
exempel Angered och Biskopsgården. Situationen är ungefär
likadan i hela Sverige.
Att inte jämlikheten blivit bättre beror på flera olika orsaker.
Dels på hur befolkning ser ut, var
de bor men också på vilken politik som förs.
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– Fram till 2006 fanns ett uttalat stöd från staten för att universitet och högskolor skulle arbeta
för breddad rekrytering, att öka
mångfalden. Det kravet hade
funnits under lång tid men det
togs bort. Nu kan man göra lite
som man vill. Alla vill nog
bredda rekryteringen men det är
ändå ett annat synsätt. Det känns
som om detta inte längre är lika
viktigt, tycker Björn Harström.

– Men de här frågorna måste
man jobba med hela tiden, år
efter år. Det krävs långsiktighet.
Det måste finnas pengar för att
jobba med de här frågorna varje
dag. Det finns väldigt många
som är intresserad och vill göra
mycket men det kan vara svårt
eftersom universitetet är en stor
organisation. Man måste ha de
som bestämmer med sig.
Göteborgs universitet tillhör
inte de som är bäst på breddad
rekrytering.
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man från ett annat land eller tillhör en annan socialgrupp ska
man ha samma möjlighet att läsa
vidare. Tanken är att universiteten ska spegla samhället i stort.
– Det är mycket som spelar
roll. Språket har man med sig
som svensk. För andra är språket
ett hinder. Men många är också
rädda att inte klara av studierna.
Sedan brukar man prata om att
ungdomar från studievana hem
söker i högre grad. Men det finns
många som kommer från andra
länder med föräldrar som har
högre utbildning som ändå inte
söker. Det är ett jätteproblem.

Ska samordna
Detta ska nu han jobba med.
Hans titel är samordnare.
Viktigt arbete
– Jag ska försöka vara spindeln
– Jag tror andra högskolor har
i nätet när det gäller rekrytering- kommit längre än här. Malmös
en.
högskola till exempel. Jag vet En delad stad
– Jag tror det kan bero på att
Han tycker att han kan påverka inte om de har jobbat mycket
situationen.
med de här frågorna men det staden inte riktigt hänger ihop.
– Det finns mycket man kan känns att de har kommit längre Det är de som bor i centrala stan
och bör göra. Vi ska bland annat än vad Göteborgs universitet och några andra områden och
samla representanter för en gjort. Det handlar också om vad sedan de som bor i förorterna.
massa utbildningar och diskutera man har för traditioner och hur De känner inte att de bor i
Göteborg, de bor i Angered. De
vad vi ska gör framöver.
man har jobbat en gång i tiden.
Björn Harström menar att det
Breddad rekrytering är viktigt känner sig inte delaktiga. Det är
görs en massa bra saker på uni- av flera skäl.
också en anledning att man inte
versiteten men att det saknas
– Det har med rättvisa och söker till universitetet, säger
samordning och långsiktighet.
demokrati att göra. Bor man i Björn Harström.
– Det är svårt att få en över- Sverige ska man ha samma rätt
blick över allt, det görs saker här till utbildning, det är grundlägALI KHADHEM
och där. Man skulle behöva gande för demokratin. Kommer
KIANOSH JAVANMIRI
samla alla goda arbeten på ett
ställe och samordna insatserna.
Man måste också ha ekonomi, Störst snedrekrytering på läkarlinjen
pengar och dessutom utbildning. n Studenter med välutbildade äldrarna forskarutbildning är sifföräldrar är överrepresenterade fran 83 procent.
Ett projekt
på många utbldningar. Allra mest
Personer med svensk bakgrund
– Folk som kommer till exem- på läkar-, arkitekt- och psykolog- och högutbildade föräldrar studepel från Syrien kanske behöver programmen.
rar i högre grad än barn till högnågot helt annat än folk som tidiMinst skillnad är det på utbildade med ickesvensk bakgare kommit från Somalia. arbetsterapeut- och lärarutbild- grund.
Personer som jobbar med rekry- ningar.
Däremot är det tvärtom med
tering måste nog lära sig mer om
Av de som började högskola lågutbildade föräldrar. Där väljer
problemen.
2009/10 hade 34 procent högut- personer med utländsk bakgrund
Precis som på andra ställen i bildade föräldrar. Deras andel av i högre grad universitetsstudier
samhället bedrivs arbetet i pro- befolkningen är 23 procent.
än de med svensk bakgrund.
jekt. Man får pengar för att jobba
Saknar föräldrarna gymnasiemed rekrytering i ett par år men utbildning väljer 21 procent av
Källa: SCB
sedan är det slut.
barnen högskolestudier. Har för-

14

-BLADET

Fördomarna
formar förorten
Göteborg faller isär. Klyftorna
ökar och skillnaderna mellan
innerstaden och förorterna blir
större. De som bor i förorterna
riskar att marginaliseras.
– Formellt sett har många av
människorna som bor i förorterna små ekonomiska resurser. I
den meningen är de utan makt,
för makten är alltid knuten till
centrum. Makten finns hos dem
som har pengar och styr utvecklingen. Men samtidigt finns det
en potentiell makt hos de som
bor i förorten eftersom de är
många, säger Ove Sernhede.
Han är professor på Göteborgs
universitet och jobbar på institutionen för socialt arbete och finns
i Hammarkullen på Centrum för
urbana studier där han är föreståndare. Han har forskat om Göteborgs förorter i många år och skrivit om ungdomskultur, staden
med mera.
Utmanar makten
Han menar att många förortsbor har kontakt med andra delar
av världen. På sikt gör detta det
möjligt för förorten att organisera
sig så att man utmanar makten.
Foto: HIBO WABERI
– Jag var på ett möte med FORSKARE OCH FÖRFATTARE. Ove Sernhede är bekymrad
Pantrarna som jobbar med upp- över klyftan mellan innerstad och förort.
rustning av förorten. De är ungdomar som har organiserat sig kandet som leder till att samhäl- människor inte är som dom själva,
och ställt krav på samhället. Så lets och omvärldens fördomar de tänker inte på samma sätt, har
andra religioner, äter annan mat
fort det finns makt finns det formar ens identitet.
De
som
tillhör
innerstaden
har
och klär sig annorlunda. Det är
–
också motmakt. Och motmakt är
föreställningar
om
vilket
liv
som
något jag kallar för andrafiering
också makt.
Forskare och författare har levs i förorten och om männ- eller process of othering. Man gör
skrivit om det psykologiska tän- niskorna där, att dessa förorts- människor som inte ser ut eller är
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som mig till någon annan. Men
forskningar visar att det inte är
någon skillnad mellan våra gener,
förmåga att tänka och hudfärgen
betyder ingenting. Det är klart att
den vite mannen och det nuvarande samhället tjänar på sådana
hierarkier. Det handlar om makt.
Så var slaveriet
– Föreställningen om förorten är
att där bor människor som inte är
som oss. Att det är okej att använda dom på McDonald’s, som städare eller för att klippa min gräsmatta för dålig lön. För att de är
ändå inte som oss. Det var precis
så slaveriet var. Den svarte mannnen var ingen riktig människa. Så
man tänkte då eller man ville
tänka så för att man tjänade på det.
Precis det håller på att hända i
förorterna idag. Många unga ser
sin situation utifrån omvärldens
uppfattning om förortsungdomar.
– Men det finns också ungdo-

mar från stigmatiserade områden
som är jävligt stolta och visar
vad förorten kan göra. Man säger
Jag är från Hammarkullen. Man
är stolt och står upp för det.
Enligt Ove Sernhede handlar
segregationen och hela denna
process om vi och dom. Det är en
social skiktningsprocess, där det
i grund och botten handlar om
fattiga och rika.
Grym mediabild
– Vi bör ha en övergripande
politik som ger alla samma chanser och grundvillkor.
Han tycker att medias bild av
förorten är orättvis och grym.
– Jag har skrivit flera böcker
om detta. Den bilden av förorten
som finns i folks medvetande är
falsk och överensstämmer inte
med verkligheten.
Trots stora problem tror Ove
Sernhede att det är möjligt att
riva murarna mellan centrum och

15

förorten.
– Men det är inte enkelt.
Därför är det viktigt med rörelser
som till exempel Pantrarna som
inte vill vara andra klassens
medborgare. Utan som står för
att man ska vara fullvärdiga
svenska medborgare. De säger
att ”Mina föräldrar är visserligen
födda i ett annat land. Men jag är
född i Sverige och är svensk
medborgare så sluta behandla
mig som ett djur”.
Gå ihop
– Vi måste bryta mönstren.
Organisera er och visa att ni inte
tänker vika ner för B-tillvaro.
Det är inte alltid så lätt och stå
upp för sådana viktiga frågor.
Därför är det så viktigt att man
går ihop med andra. Det borde
finnas Pantrarna i Angered med.
HIBO WABERI
NADIEH MANDALAVI

Så blev förorten förort
Ända sedan de första städerna
uppstod har det funnits områden som har varit utanför stadens gränser.
I Frankrike heter de Banlieu som
betyder ett område utanför den
egentliga staden.
– Där de första städerna uppstod fanns det människor som
inte släpptes in i samhällsgemenskapen innan för murarna. Eller
så hade de speciella områden i
staden som judarna i 1500-talets
Venedig. Det var det första ghetttot, berättar Ove Sernhede.
När industrisamhällen växte
fram delades städerna upp.
Arbetare och de som skötte
stadsledningen bodde för sig
själva. En uppdelning mellan
rika och fattiga.

– Sedan hade vi en period i
Sverige efter andra världskriget då
man försökte göra det mer jämlikt.
Men under de senaste 30 åren har
vi övergått från ett industrisamhälle till någon slags nyekonomi. I
den omvandlingen har vissa blivit
vinnare och medelklassen tagit
över innerstaden medan andra inte
riktigt kommit in i det postindustriella samhället.
Många förlorare
– De har pressats ut i marginalen och blivit förlorare. Förorterna har blivit platsen för förlorarna i den nya staden.
Förorter är alltså områden utanför staden. Hovås och Askim är
också förorter men när man pratar om förorter idag tänker man
på mer på Bergsjön, Hammar-

kullen och Rosengård eftersom
dessa områden är stigmatiserade.
– Det handlar om att alla samhälllen har varit lite skiktade. När de
första städerna växte fram var de
skiktade och när industrisamhälllen växte fram var de också skiktade. Olika grupper av människor
bodde på olika ställen. Sen hade
vi det som vi kallar för välfärdssstaten efter andra världskriget i
30-40 år, från 30- talet till 90talets början. Då levde vi i en idé
där vi skulle hålla ihop staten och
att skillnaden mellan människor
inte skulle vara så stora. Efter det
har vi fått en utveckling i Sverige
och i Europa då klyftorna mellan
människor hade ökat.
HIBO WABERI
NADIEH MANDALAVI
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De osynliga som
ingen bryr sig om
Tiotusentals människor jobbar
med låga löner, dåliga arbetsmiljöer och dåliga anställnings
villkor inom många olika yrken.
Helt osynliga och obemärkta.
– Jag tycker att det är väldigt
tyst om dom här frågorna.
Politikerna borde vara bekymrade över att lönerna är låga,
otryggheten är stor. Det är flera
hundratusen människor som har
otrygga anställningar och som
väntar på sms för att få hoppa in
på timmar. Tittar man på snittlönen för den gruppen ligger den
på 9 150 kronor i månaden, säger
Rebecka Bohlin.
Dom längst ner
Hon är journalist och författare. Hennes senaste bok heter
De osynliga. Den handlar om
arbetsmiljöer och lönevillkor för
dom som är längst ner på arbetsmarknaden, om Europas fattiga
arbetarklass. De som jobbar i
servicesektorn och gör livet
bekvämt för andra. Vad medelklassens försök att få ihop sitt
livspussel får för konsekvenser
för de allra fattigaste arbetarnas
”livspussel”.
Hon har jämfört situationen för STÄDNING. Tungt, lågavlönat
dessa grupper Sverige, Tyskland
bok får man möjlighet att lägga
och England.
– Jag har bevakat arbets- ihop hur lönerna utvecklas med
marknaden i många år, och när globaliseringen, med migratioman jobbar som nyhetsjournalist nen. Man kan prata om arbetsfår man aldrig utrymme att sätta marknadens utveckling, inte bara
saker i relation till varandra och det som är precis nu utan över en
skriva om större skeenden. Man längre tid. Då kommer det fram
skriver om en sak i taget. I en saker som inte går att beskriva i

Foto: SANA ELHAJ

och osynligt.
en enskild nyhetsartikel. Att skriva på ett bredare djupare sätt har
jag tyckt varit jättespännande.
När hon jämför de tre länderna
visar det sig att den stora skillnaden är lönerna som är högre i
Sverige.
– Det beror på att vi har en star-
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kare facklig tradition, men också
på att vi har den svenska modellen, att vi har en modell där parterna förhandlar om kollektivavtal. Det har man i Tyskland också
men man har en svagare facklig
rörelse där. Den är så pass svag
nu att man att man diskuterar att
man ska gå över till ett system
med minimilöner.
Ingen förbättring
Minimilöner innebär att de lägsta lönerna fastställs av politiker
istället för genom förhandlingar.
– Generellt kan man säga att de
länder som har minimilöner, där
politikerna sätter den lägsta
nivån, har lägre lönelägen än länder som har den andra modellen.
Så den stora skillnaden är att
lönerna är högre i Sverige. En
annan viktig skillnad är att vi har
ett mer utbyggt välfärdssamhälle. Har man låg lön och är till
exempel ensamstående, så har
man en större trygghet i Sverige,
Foto: SANA ELHADI
man får barnbidrag, bostadsbiFÖRFATTARE. Rebecka Bohlin skildrar människor som jobbar
drag, studielån. Det är en större
i lågstatusyrken och som sällan får någon uppmärksamhet.
trygghet än i många andra länder.
Situationen har inte blivit bättInom städbranschen är det inte
– Så här går det systemisk till i
re trots att det oftast påstås det.
ovanligt att städfirmorna tjänar den här branschen. Det är så låga
extra pengar på att ta betalt för vinstmarginalen att om man ska
Klyftorna ökar
vissa timmar men betala ut lön till göra stora vinster måste man fiff– Snarare har det blivit värre och sina anställda för färre timmar.
la. Det finns också exempel som
värre. 28 procent av dom som
att någon jobbat tio timmar men
jobbar i kommuner och landsting Vitt och svart tillsammans
när chefen kommer säger han att:
har otrygga anställningarna, för
– Många betalar inte ens vitt Du verkar har tagit mycket pautio år sen låg det på 22 procent det utan den anställda har en svart ser, jag tycket vi sätter åtta timmblir alltså sämre. Pratar man med lön på 70 kronor i timmen. Det är mar. Har man då inget anställfacket säger dom ”Nu tar vi tag i olagligt. Och den vita branschen ningskontrakt har man heller
problemen, nu kommer det att och den svarta branschen är inga formella rättigheter.
vända”. Men vi har inte sett på sammanflätade. Företaget som
Ibland sägs det att skatteresultaten att det har vänt, klyf- beställer fem timmars städning sänkningar och RUT-avdrag
torna ökar i samhället. Lönernas om dagen tror att dom betala vitt minskar svartjobben. Det håller
andel av företagens kostnader därför att städbolaget kanske har inte Rebecka Bohlin med om:
sjunker i hela världen och även i 10 anställde på vita kontrakt och
– När den vita branschen växer
Sverige där vi har en förhållande- 100 anställde på svarta kontrakt. så växer också den svarta.
vis stark fackföreningsrörelse, De kan visa upp ett organisaman kan inte säga att det har vänt, tionsnummer, att de betalar skatt.
CECILIA HÅKANSSON
det går åt fel håll.
Men de flesta betalas svart.
HADDY JAGNE
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Nytt center
för allas lika rätt
Diskriminering är vanligare än
många tror. Det märker inte
minst den nystartade Göteborgs rättighetscenter.
– Vi är redan överbelastade
med ärenden. Personerna som
söker oss för rådgivning är redan
så många att det bildats kö. Vi
hinner inte ta emot alla med en
gång utan att man får vänta innan
vår jurist har möjlighet att boka
in ett möte, säger Pia
Emanuelsson, verksamhetsledare på rättighetscentret.
Hon är en av två som är
anställda på centret.
– Vi hade kunnat vara fler som
jobbar här, behovet är stort. Vi
arbetar med gratis juridisk rådgivning till personer som är utsatta
för diskriminering, med utbildningsfrågor, mänskliga rättigheter
och med opinionsbildning.
Tätar lucka
Centret startade i år. Det har
tidigare funnits en antidiskrimineringsbyrå i Göteborg. Men den
fick inte längre statliga bidrag
för sin verksamhet och lades ner.
Foto: AISHA SEMO
– Det fanns det en lucka att MOT DISKRIMINERING. Pia Emanuelsson är verksamhetslefylla och det sammankallades till dare för Göteborgs Rättighetscenter.
ett möte där många olika ideella
mer erfarenhet för att kunna se
föreningar, träffades och diskute- anställa personal.
Pia Emanuelsson tycker att resultat och vad vi kan göra för
rade om möjligheten att öppna
verksamheten fungerat bra i star- att få positiva resultat i alla
en ny antidiskrimineringsbyrå.
lägen.
Efter många möten kom man ten.
–
Det
känns
som
att
flera
av
Grunden för arbetet är de sju
fram till att bilda en ny förening
ärendena som vi har drivit slutat diskrimineringsgrunderna.
och sökte statliga bidrag.
– Av de sju grunderna har de
– Vi tog fram stadgar och för bra. Men vi har bara hållit på i
ett år sen så började man att drygt ett halvår så vi behöver flesta som vänt sig till oss hittills
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handlat om etnicitet. Men det
finns också problem inom
arbetslivet. Under det första
halvåret har vi haft drygt hundra
ärenden. När vi jobbat lite längre
kommer vi att ha mer säker statistik om vilka problem dom som
söker oss har.
Bara prejudikat
Den som är utsatt för någon
form av diskriminering kan
vända sig till DO, diskrimineringsombudsmannen. Men DO
kan bara driva vissa enstaka
ärenden och de som är principiellt viktiga.
– Därför är det inte så många
personer som kommer att kunna
få hjälp från diskrimineringsombudsmannen.
Istället kan man kan vända sig
till en av de sexton antidiskrimineringsbyråer som finns i Sverige.
– Då kontaktar man vår jurist
och pratar i telefon om vad saken
gäller och bokar ett möte för att i
detalj gå igenom situationen.
Juristen gör en bedömning om
det här är ett problem som vi kan
hjälpa till med eller inte. Kan vi
hjälpa till hittar vi vägar att gå
vidare på. Det kan finnas många
olika sätt att lösa problem.
Förhandlingar
Ett sätt är att driva processer i
domstol. Men det är dyrt.
– En liten organisation som vi
har än så länge inte den ekonomiska möjligheten. Men i framtiden kommer vi att kunna göra det.
– Det vi har gjort nu är att förhandla mellan den som har blivit
diskriminerad och den som har
diskriminerat. Vi försöker hitta
lösningar, ställa frågor till de
ansvariga om det som hänt och
hur det kan rättas till. Och vad
som ska göras för att det inte ska
upprepas igen. Flera av dom som

vänt sig till oss vill ha en ursäkt
från sin arbetsgivare eller någon
annan och vill inte att det dom
har utsatts för ska hända igen. Vi
har löst flera såna fall.
– En fråga gällde en kvinna
som inte fick byta lägenhet. Där
bad bostadsbolaget om ursäkt,
lät henne byta och ändrade sina
rutiner så att folk inte skulle bli
utsatta för samma behandling.
Svårt att definiera
Vad som är diskriminering
eller inte är en svår fråga. Det går
att definiera det på olika sätt.
– Man kan prata om det enligt
diskrimineringslagens mening
och då är det väldigt tydligt
reglerat. Men man kan också
använda ordet på ett mycket bredare sätt. Det gör ofta folk när
dom vänder sig till oss och
beskriver en situation som inte
klassas som diskriminering. Om
man till exempel har blivit dåligt
behandlad av sin granne är det
inte diskriminering.
Gäller makt
– Diskriminering handlar om
personer i en maktposition, till
exempel arbetsgivaren, läraren,
folk som säljer varor och tjänster
till dig, sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan, alla såna
instanser. Men det gäller inte en
granne som är otrevlig. Där
behöver man förtydliga vad som
gäller. Det kan vara ett jätteallvarligt problem med grannen,
men det är ingen diskrimineringsfråga. Om det är hotfullt
kanske grannen begår brottsliga
handlingar och då ska man göra
en polisanmälan.
Trots att Sverige har lagar mot
diskriminering tycker hon att det
behövs organisationer som rätttighetscentret.
– Man måste också se till att
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lagarna följs. Sen kan man jämföra lagstiftningen i olika länder.
Om man tittar på antalet diskrimineringsgrunder så har vi sju
och i andra länder kan det vara
23. Nu ska lagen förändras. Det
handlar om otillgänglighet för
personer med funktionsnedsättningar som också ska klassas
som diskriminering. Utöver att
man stiftar lagar så behöver man
också jobba med attitydförändring och opinionsarbete. I lagen
står det att det inte ska finas
diskriminering på grund av religion eller etnicitet. I samhället
lever vi i med väldigt tydlig och
påtaglig strukturell rasism. Då
tycker jag det är viktigt att jobba
antirasisitiskt för att motverka
situationer som skapar etnisk
diskriminering. Civilsamhället
och alla ideella organisationer
har ett stort ansvar att jobba med
rättighetsfrågor och att driva opinion kring dessa. Vi bör synliggöra alla orättvisor som finns
och motverka alla förtryckande
strukturer som finns i samhället.
En väldigt aktiv och stark rättviserörelse behövs, tycker Pia
Emanuelsson.
AISHA SEMO
MEHTAP ÖRCEL

Sju diskrimineringsgrunder
Det finns idag sju diskrimineringsgrunder som är skyddade enligt svensk lag:
n Kön
n Könsidentitet eller könsuttryck
n Etnisk tillhörighet
n Religion eller annan trosuppfattning
n Sexuell läggning
n Funktionsnedsättning
n Ålder
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SAMTAL. Kontakt med boende är viktigt för områdespoliser.

Dialogen är viktig
för Hjällbos poliser
Om man råkar illa ut vill man
att polisen ska finnas nära.
Andra gånger tycker många
det är besvärande med poliser.
– Alla människor måste ta sitt
ansvar och vara delaktiga. Man
kan inte säga att polisen inte gör
vad de ska. Är det något man
känner är fel är det viktigt att
informationen kommer fram till

oss, säger Mona Franzon, områdespolis i Hjällbo.
– Det som är färskt går att
jobba med, om man ringer och
tipsar om något som har hänt för
två månader sen blir det svårt,
informationen blir för gammal.
Vi har hela tiden mycket annat
att göra också, säger hon.
Att bli polis har varit Monas
intresse sen hon gick i gymnasi-

et. Intresset väcktes när hon
hörde att tjejer i Sverige också
kunde göra militärtjänsten.
– Med tanken på min bakgrund, jag kommer ifrån mellanöstern, var det väldigt annorlunda att tjejer kunde bli militärer.
Jag blev nyfiken plus att jag alltid har haft ett intresse att jobba
med ungdomar. Men det dröjde
några år innan jag sökte till
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polishögskolan. Innan jobbade
jag som fritidsledare men blev
mer och mer övertygad att det
var polis jag ville bli.
Däremot har Monas kollega
Martin Hallström sedan barndomen velat bli polis.
– Jag tyckte det var spännande
och roligt, säger han.
Det kan vara väldigt varierande
för en områdespolis från dag till
dag.
Omväxlande dagar
– Det kan hända vad som helst,
vi kan vara ute och träffa vanliga
människor eller patrullera på
gator och torg i Hjällbo och
Hammarkullen. Ibland får vi in
tips om att något har hänt eller att
det säljs till exempel narkotika.
Det kan sluta med en husrannsakan. Det är väldigt varierande,
man samverkar med andra områden som till exempel socialtjänst
och bostadsbolag om frågor som
rör trygghet, berättar han.
– Vi har till exempel trygghetsvandring både i Hjällbo och
Hammarkullen där också medborgarkontoret, bostadsbolaget,
politiker och boende sitter och
diskuterar. Sedan har man en
rundvandring tillsammans i
områden där man kollar vad i
området som måste åtgärdas för
att skapa trygghet, säger Mona.
Många kontakter
Områdespolisen får också
mycket kontakt med ungdomar.
– Vi jobbar på dagar och kvällar, oftast när det är kväll då
yngre människor är ute.
– Arbetet med ungdomarna är
väldigt varierande, vissa ungdomar lever ett vanligt liv, det är
skolan, vänner, hobby, fotboll.
Dessa ungdomar går det att få en
helt annan kontakt med. Oftast
gillar de att träffa oss. Vi står och

pratar och lär känna varandra,
det funkar jättebra.
– Sen har vi klicken ungdomar
som det kanske gått sämre för,
där skolan inte fungerar, man har
dåliga vänner, fel umgänge och
kanske har kommit in i narkotika. Dessa barn är det mycket
svårare att få kontakt med, förklarar Mona.
–Vi vill helt enkelt inte att ungdomar ska bli kriminella. Sen kan
man inte rädda alla, det finns ungdomar vi lagt mycket tid på men
som det ändå inte går bra för.
Sedan finns det de som aldrig gör
något dumt, tillägger Martin.
Kontakt med föräldrar
– När det handlar om människor under 18 så är det föräldrarna som har största ansvaret.
Om vi griper någon som begår
ett brott blir föräldrarna informerade. I vissa fall fortsätter man ha
en dialog med föräldrarna och
försöker göra vissa överenskommelser. Det är gott när det fungerar men det är inte alltid så.
– Vi försöker alltid samarbeta
med föräldrarna, jag tycker att
föräldrarna har ett stort ansvar i
det hela, säger Mona.
Mona upplever inte att hon blir
särbehandlad som polis för att
hon är kvinna. På jobbet är hon
precis som vilken polis som
helst. När hon är ute och möter
människor märker hon däremot
en skillnad
Svårt med kvinnor i uniform
– Det har hänt att jag har mötts
av ett visst förakt av män som
inte riktigt kan se en kvinna i uniform, speciellt inte att kvinnan
ska bestämma över dem. I vissa
situationer kan det vara svårt.
– Vi bedömer alltid situationen.
Kommer jag inte vidare får jag
backa och låta kollegan kliva
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fram. Det är inte bra för någon i
en pressad situation om personen
inte köper det jag säger. Ingen
vinner på om det blir munhuggning, förklarar Mona.
– Är vi en man och en kvinna
kanske vi får skifta lite och helt
enkelt markera att du är polis,
säger Martin.
Frustrerad allmänhet
Den fysiska delen av utbildningen till polis är krävande.
– Det är olika hur man upplever det, man måste hålla sig
fysiskt aktiv regelbundet för att
klara av det, säger Mona.
Staten har satsat på fler poliser
men det behövs ändå fler.
– Vi märker av allmänhetens
frustration. När någonting allvarligt händer kommer alltid poliser,
däremot om någon ringer och
talar om att ungdomar beter sig
illa prioriteras det kanske bort.
Utifrån befogenheterna man har
som polis har man en viss makt.
– Poliser är de enda i Sverige
som har rätt att använda våld för
att förhindra brott. Vi har makt
att använda handfängsel, vi har
makt att gripa någon som till
exempel har misshandlat sin fru.
Men vi kan inte göra precis som
vi vill, då blir det maktmissbruk,
säger Martin.
– En av polisens viktigaste
uppdrag är att bevara demokratin
i det här landet, menar han.
– Att skydda yttrandefriheten
är ett av våra mål och uppdrag,
tillägger Mona.
– Människorna är våra ögon
och öron här ute, det är viktigt att
som medborgare tala om för oss
när något är fel. Då kommer
polisen in och jobbar. Det är så
det fungerar.
MARIAN HASSAN
SANA ELHADI
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ÖPPET. Det är inget större problem att upptäcka vad som pågår runt knuten.

Ökad användning
av droger oroar
Ungdomars droganvändning
verkar öka i Angered. Allt fler
visar positivt på drogtester och
nya droger kommer in. Många
unga i Hjällbo riskerar att
hamna i missbruk.
Andreas Wetterberg är socialsekreterare och följer polisens
ungdomsgrupp vars jobb är att
fånga upp ungdomar med drogproblem. Inom Göteborg är det
nio personer som jobbar varav

två har Angered som upptagningsområde och det är tre i
Nordost som följer var sin ungdomsgrupp inom polisen.
– Vi jobbar samma tider som
polisen och åker runt på gatorna
med dem. Vår uppgift är att
fånga upp ungdomar och unga
vuxna genom att samtala med
dem och föra över dem till socialen för behandlingsstöd, berättar
Andreas Wetterberg.
De flesta ungdomarna gruppen

möter är mellan 17-18 år och
fokus är framför allt upp till 21
års ålder.
– Det spelar ingen roll vad det
är för ålder, vi jobbar med alla
som har sociala problem. Det blir
inte bara ungdomar men vår
huvudsakliga uppgift är att jobba
med ungdomar. Om polisen tar
nån vuxen som missbrukar och
behöver hjälp så hjälper vi där
också.
Andreas tycker att synsättet är
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detsamma som polisens utom på
en punkt.
– Polisens syfte är att ta in ungdomar som är narkotikaberoende
för att de ska få hjälp.Vi vet mer
vad kan de få för hjälp och vad
som krävs för ungdomarna och
familjerna. Där har vi kanske ett
annat synsätt och det lämnar
polisen också över till oss.
– Men annars så skiljer det inte
sig så mycket. Poliserna som
jobbar med ungdomarna vill ju
också hjälpa dem. De får bättre
möjligheter när vi finns här och
ser till att socialtjänsten kan få
den information de behöver.
Problemen har blivit fler
Arbete har blivit tyngre, tycker
Andreas.
– Det är mycket problem med
ungdomar som är ute och det
märker man även på socialtjänsten. Det är alltid så mycket
att göra och det är tunga problem. På det sättet går det inte så
bra som man skulle man vilja,
men det kanske går bättre än om
man inte skulle jobbat.
– Just nu är det många ungdomar i Hjällbo som är kriminella,
riskerar att bli det eller blir
utsatta av kriminella. Det finns
många ungdomar i Hjällbo och
det märks, menar Andreas och
tror att en del av problemen kan
bero på fattigdom eller sociala
problem.
Nya typer av knark
Missbruket av droger är ett
problem som också verkar bli
större.
– Vi som jobbar upplever att
det har ökat. Om det finns forskning som stödjer det vet jag inte
men vi ser fler ungdomar som är
positiva på drogtesterna. Det
kommer in nya sorters knark
som spice, ett cannabisliknande

preparat som är en kemisk drog.
Cannabis och hasch är väldigt
vanligt.
Drogerna kommer in genom
äldre kriminella och genom den
organiserade bottsligheten. De
tar in stora partier med droger.
De som säljer på det gatan är ofta
ungdomar.
Många säljer
– De flesta som tar droger
regelbundet måste också sälja,
om de inte har rika föräldrar som
tycker att det är okej att knarka.
De måste få in pengar för det
kostar att knarka och då måste
man sälja eller vara kriminell på
annat sätt. Det är väldigt vanligt
att man turas om att köpa. Någon
köper lite mer än vad man
behöver och delar med sig eller
säljer till sina kompisar. Det är ju
försäljning även om ungdomarna
själva inte uppfattar det så.
Enligt Andreas är det inte svårt
att märka när det säljs droger i ett
område.
– Det sker ju väldigt öppet, alldeles för öppet. Sen är det vanliga människor som bor i området
som märker det. Det händer att
de ringer polisen eller att ryktet
går. På det sättet får vi reda på
mycket. Om man tar droger blir
man inte så smart, så vi märker
direkt vad de sysslar med.
Många nyfikna
Teamet arbetar även med föräldrarna och pratar mycket med
dem.
– Det är svårt som förälder att
göra allting själv, man kanske
inte är bekant med droger eller
inte upplever det som farligt. De
allra flesta föräldrar jag träffar
vill hjälpa sina barn. Vi hänvisar
dem till Minimaria som vi jobbar
mycket med.
Att ungdomar börjar med dro-
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ger handlar ofta om kompisar
och tillgången på droger.
– Oftast är det ett kompisgäng
som pratar och är nyfikna på att
testa. Ju mer det förekommer ju
enklare blir det. Att testa en gång
är inte hela världen men för dem
som fastnar är det ett stort problem. De som fortsätter att knarka mår inte bra. Eftersom drogerna förtrycker andra problem
blir de inte bearbetade. Så ungdomar som tar droger har det
oftast väldigt svårt och försöker
förtränga det genom att ta droger.
Odlingar i Sverige
Nu har man börjat odla cannabis även i Sverige, så en del droger kommer härifrån.
– Men det kommer även från
Marocko, och smugglas sedan
genom Europa till Sverige.
Heroin och amfetamin kommer
till Sverige från Afganistan.
Andreas tycker att det krävs
mer resurser för att komma åt
problemen krävs mer resurser.
– Man måste också tänka mer
långsiktigt. Inte bara tänka ett år
framåt i tiden utan tio år. Satsa på
socialtjänsten, skolan, polis och
arbete i Angered.
– Det är tråkigt att det ser ut
som det gör i Angered. Eftersom
det är ett fint område där det bor
väldigt bra människor. Och det är
synd att många väljer och flytta
bort från Angered. Men det är
inte själva Angered de flyttar
bort ifrån utan problemen som
finns där. Det är sorgligt hur situationen ser ut. Politikerna borde
göra något åt problemet, säger
han.
RIHAB MUSTAPHA
VIAN AMIN
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SJUKHUSPLATS. Här kommer det nya sjukhuset att byggas.

Snart byggstart
för Närsjukhuset
Senast i februari nästa år
kommer det första spadtaget
att tas för att bygga Närsjukhuset i Angered och det ska
vara klart 2015 säger Freja
Bramsen som är informationschef på Angereds Närsjukhus.
Det efterlängtade närsjukhuset
blir äntligen på riktigt. Regionfullmäktige beslutade redan i
mars 2007 att ett sjukhus skulle
byggas i Angered och som den
föregående planen såg ut skulle
närsjukhuset bli klart 2011. Men

det blev inte så, utan det ska bli
färdigt 2015 istället.
Anledningen till förseningen är
att marken som sjukhuset ska
byggas på inte ägdes av regionen.
– Det är ju ovanligt att man
bygger inne i staden så här, oftast
ligger ju sjukhus en bit utanför
centrum och på mark som man
äger. Men vi ägde inte den marken och vi ville ha sjukhuset i
centrum därför blev det en ganska lång process innan vi fick
köpa marken, förklarar Freja
Bramsen.

– Nu är detaljplanen tagen,
bygglovet är färdigt och NCC
blir byggbolag. Då har man
kommit jättelångt. Nu finns det
inget som kan stoppa förutom
förseningar men det ska vara
klart i början på 2015 enligt tidsplanen. I februari nästa år senast
kommer första spadtaget tas. Så
nu är det nära, tillägger Freja.
Allt som allt kommer det att
kosta 558 miljoner kronor.
Freja vill betona att sjukhuset
egentligen redan finns även om
inte byggnaden är klar.
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– Vi har ju inte bara jobbat med
att planera bygget sedan 2008
utan vi har ju startat många verksamheter och vi har ju idag nästan 40 000 patienter som går hos
oss varje år, menar hon.
Många olika avdelningar
De avdelningar som redan finns
ligger i olika lokaler och man vill
ha alla avdelningar på ett ställe. I
det nya sjukhuset ska det finnas de
flesta avdelningarna som man har
nu såsom Smärtcentrum, Gynekologimottagning, Röntgen, Barn
& Ungdomsspecialistcentrum,
Vuxenspecialistcentrum, Neurologopedi, kirurgi med operationssalar samt administration och
sjukhuskansli. Man vet inte riktig
om Rehabilitering och Psykiatri
ska ligga kvar utanför eller inne i
sjukhuset.
Ungdomsmottagningen ska
inte in i byggnaden eftersom de
inte vill lämna sina fina lokaler.
Fortfarande diskuterar man om
avdelningen för öron/näsa/hals
ska finnas likaså ortopedi men
det beror på behovet i området.
Det kommer också att ligga en
vårdcentral i byggnaden. Det gör
det lite lättare för patienterna att
allt ligger på samma ställe.
Tre våningar
Sjukhuset blir 18 500 kvadratmeter stort och byggs i tre våningar med ett garage under eftersom
byggnaden ska ligga på en del av
dagens pendelparkering. Det
kommer att finnas café, matsal,
fina innergårdar under glastak
samt lekmiljöer för barnen. Alla
ritningar och detaljplaner finns att
se på närsjukhusets hemsida.
Angereds närsjukhus ligger
mellan Sahlgrenska och vårdcentralena i vårdkedjan, det vill säga
om en patient har besvär och går
till sin vårdcentral flera gånger
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INFORMATÖR. Freja Bramsen är chef för informationsavdelningen på Angereds Närsjukhuset.
men inte får hjälp eller om läkaren
skickar en remiss så uppsöker
man sitt närsjukhus. Man får närmare till specialistvård. Har man
till exempel KOL så får man hjälp
här istället för på Sahlgrenska.
Nära till sjukhus
– Tanken med det här sjukhuset
är att man ska ha nära till den vård
man oftast använder. Vi ska tillsammans med vårdcentralerna
kunna hjälpa till med 80 procent
av det människor behöver inom
hälsosjukvården. Vi ska inte ha
några vårdplatser. Man kommer
inte att kunna övernatta här och vi
kommer inte att ha ett akutintag.
Men man kan göra mycket bara
över dagen. Man kan operera på
morgonen, och få åka hem på
kvällen, påpekar Freja.
Idag har sjukhuset ca 170
anställda men målet är att vid
inflyttningen i de nybyggda

lokalerna ha 250 anställda men
alla anställs inte på samma gång.
Språk är viktigt
– Det viktigaste är att de som
får jobb är de som är bäst lämpade. Är man doktor och ska
jobba här måste man i första hand
vara bäst på att vara doktor men
vi tycker att det är väldigt bra om
de som jobbar här kan fler språk.
Det spelar inte jättestor roll var
de bor men ska man jobba på ett
närsjukhus är det en fördel om
man kan området. Många som
bor här vill jobba hos oss och det
finns många duktiga människor
men det viktigaste är att de som
besöker oss får den bästa vården,
förtydligar Freja.
AYHAN CELIK
FANNY XU
SUONG TRAN
Källa: projektfakta
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SOLIDARITET. För Kristian Svenberg är det viktigt att arbeta för att blockaden mot Gaza upphör.

Skeppsläkare för Gaza
Från vårdcentralen i Hjällbo
till ett möte öga mot öga med
israelisk militär kan steget
tyckas långt men detta var
verklighet för Kristian Svenberg för några veckor sedan.
Kristian Svenberg, 65, är läkare
och har arbetat på många olika
ställen, de senaste 20 åren i
Hjällbo. Förutom sitt engagemang
för patienterna har han varit
intresserad av Palestinafrågan.
Vilket gjorde att han åkte med på
Ship to Gazas senaste färd.
– Jag har varit intresserad av
Palestinafrågan ända sedan jag
jobbade i Libanon i ett pales-

tinskt flyktingläger för 35 år
sedan. Där träffade jag flyktingar
som hade levt i Palestina i samband med att staten Israel utropades 1948. De blev då fördrivna
från och hamnade i flyktingläger
i Libanon. Det glömmer jag
aldrig, berättar Kristian.
Andra resan
Ship to Gaza är en organisation
som vill uppmärksamma Israels
blockad av Gaza. Detta var Ship
to Gazas andra resa.
– Jag har alltid stött Ship to
Gaza och tyckt att de har jobbat
bra. Jag fick frågan om jag ville
vara med som skeppsläkare. Jag

svarade ja och åkte med.
– Vi var trettio personer
ombord mot slutet, bland andra
tre före detta militärer från Israel,
som nu ville jobba för fred mellan Israel och Palestina. En hade
varit stridsflygare. Han hade
hoppat av och ville inte bomba
arabiska städer. En fantastisk
person. Det fanns även en före
detta kvinnlig israelisk soldat
som numera jobbar med palestinier. Den tredje israelen kom
från en vanlig familj. Hans syster
var 14 år 1995 när hon i Jerusalem råkade ut för en palestinsk
självmordsbombare som blåste
sig själv i luften och dödade sys-
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tern. Familjen hade tidigare sagt
att det är viktigt att prata med
palestinier och att ha dialog. Nu
sade deras vänner ”Nu ser ni hur
palestinierna är. De har dödat er
dotter. De är djur. Nu måste ni
förstå vad vi menar man kan
aldrig prata med dem.” Men vad
gjorde familjen? De sade så här
”Det är Israels regering som bär
ansvaret genom sin ockupation
av Palestina.” Krig föder krig.
Man kan inte hata hela tiden,
man måste samarbeta och föra
dialog, menar Kristian.
Symbolisk hjälp
På båten fanns folk från bland
annat Spanien, Grekland, Norge,
Finland och 10 svenskar. Lasten
bestod till största delen av cement
men också medicin, fotbollar,
rullstolar och ljud- och ljusanläggningar till en teater i Gaza.
– Hjälpen var symbolisk, bara
ett bidrag för att bygga upp lite
grann. Det behövs tusen gånger
så mycket för att bygga upp
husen som Israel har bombat.
Början på resan var väldigt
lugn men den 20 oktober blev
den dramatisk.
– Jag gick på båten i Italien och
det var ganska lugnt. Men på lördag förmiddag började det samlas stora krigsbåtar några kilometer bort och från dem kom det
cirka 20 snabba småbåtar. På
varje båt så var det 10 soldater.
Det är klart att vi var oroliga
eftersom Israel hade sagt till
Finlands regering som ägde
båten, att de inte kommer att visa
någon nåd.
Maskerade män
– Vi tänkte att vad som helst
kan hända. Jag tror att de ville
göra det här så snabbt och effektivt som möjligt och hade planerat det noga. Jag stod långt fram

i båten med medicinsk utrustning
på mig. Tre soldater ställde sig
framför mig och pekade med
sina gevär och sa ”Gå upp dit”.
De var alla maskerade. Jag har
aldrig sett så mycket vapen;
pistoler, gevär på ryggen och
hjälmar med videokameror som
filmar allting. De pekar på mig
och sa ”Ta av dig sjukvårdsutrustningen”. Då säger jag ”Men
då kan jag inte hjälpa mina patienter”. ”Vi har egna läkare” och
jag såg en man med mask och
pistol med ordet Doc på ryggen.
Jag skulle aldrig ha gått till den
läkaren, säger Kristian ironiskt.
Sköt med elpistoler
Samtidigt sprang andra soldater upp till de som styrde båten.
– De andra satt vid styrhytten
för att med sina kroppar hindra
soldaterna att komma in. Det var
icke-våldsmotstånd. Om vi börjat slåss hade de kunnat skjuta.
De hade elpistoler och sköt elektricitet mot huden. Detta gjorde
de på tolv personer. De högg sig
in på båten, tog över styrningen
och hade förhör med alla. De tog
ner den finska och den palestinska flaggan och slängde dem. Så
hissade de den israeliska flaggan
istället, förklarar Kristian.
Två nätter i fängelse
– Med vår båt som släp åkte vi
till en stad i Israel där man kunde
se Gaza som ljusprickar. Vi blev
visiterade och de flesta fick tillbaka passen och plånböcker.
Fem personer undersökte mig i
en timme och letade efter minneskort från kamera eller mobil
insydda i kläderna.
– På natten blev vi förhörda av
säkerhetspolisen och förda till ett
fängelse. Jag sov där i två nätter,
de andra i tre. De ville nog bli av
med oss fort. Det här uppmärk-
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sammas ju i media. De vill inte
att det ska skrivas så mycket. Vi
blev deporterade efter att vi skrivit på ett papper.
Övertagandet av båten skedde
på internationellt vatten där
Israel inte har några rättigheter.
– Så gör sjörövare och pirater.
Jag tror också att israelerna är
rädda. Om vi varit palestinier
hade de nog behandlat oss annorlunda. Nu kom vi från Europa
och Kanada. Då var de rädda för
att slå oss. Förra gången dödade
de ju nio stycken från Turkiet.
Inget misslyckande
Vad som hände med båten och
lasten vet han inte.
– Det ryktas att en del av lasten
har förts till Gaza och att de tagit
resten själva. De har fortfarande
kvar båten och de har tagit mina
anteckningsböcker, min klocka
och mobil. Andra blev bestulna
på datorer och mobiltelefoner.
Trots att lasten inte kom fram
tycker Kristian inte att resan var
misslyckad.
– Man kan också tänka att en
blockad måste uppmärksammas
för att civilbefolkningen lider.
Aktionen bidrar till att man skriver om blockaden och ser hur
omänsklig den är. Därför tycker
jag att vi har uppnått vårt mål.
Jag tycker också det är viktigt att
det fanns tre israeler ombord.
Det visar att det också i Israel
finns bra krafter som vill samarbeta och ha fred med palestinierna. De riskerar också mycket
hemma hos sig. Det var modigt
av dem, menar Kristian.
AVIN ZAKI
AMAL JIBRIL
TÜLAY GÜNDOGDU
NABILA BAMUKHTAR
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BLADET

Studera i Angered
Allmänna kurser
Glokala samhällsstudier
Längd: 1 – 4 år
Kursstart: augusti/januari
Plats: Hammarkullen, 031-331 99 00
Kursen vänder sig till den som vill engagera sig i föreningar, folkrörelser och i samhället.
Ämnesövergripande temastudier. Kursen ger allmän
folklig bildning samt kan vid genomförd kurs ge
grundläggande behörighet för högskolestudier.
Man kan studera ett eller flera år. Varje termin har en
särskild inriktning:
Individ - makt Terminen tar avstamp i den personliga vardagen. Arbetsliv, familjejuridik, konsumentfrågor, hemmaekonomi och bostad.
Rättvisa och marknad Studier av ekonomi och politik. Pågående förändringar lokalt och globalt.
Freds- och konfliktkunskap Studier av konflikter,
ickevåldsmetoder och fredsarbete.
Levande demokrati Demokratiska processer lokalt,
regionalt och globalt.
Internationell solidaritet Studier av relationer melllan nord och syd. Hur ser världsordningen ut och varför?
”Glokal” miljö Lokala och globala lösningar på miljöproblemen. Våra egna attityder och hur vi handlar.

Media och samhälle
Längd: 1 – 4 år
Kursstart: augusti/januari
Plats: Hjällbo, 031-331 99 01
Kursen vänder sig till dig som vill kunna förstå,
påverka och skriva om samhällsfrågor lokalt och globalt. Vad tas upp i media och varför?
Ämnesövergripande temastudier som kan ge
grundläggande behörighet. Redovisningsformen är
Folkhögskoleföreningen i Angereds tidning FiA-bladet.

“Vi kan uträtta något
här tillsammans”

Profilkurser
Bild och Form
Längd: 1-2 år
Kursstart: augusti/januari
Plats: Gårdsten, 031-330 25 53, 331 33 34
En förberedande konstnärlig utbildning i måleri,
teckning/kroki, skulptur och keramik. Arbetet sker
tematiskt utifrån skolans ideologi och profil.
Inriktningen är samhället i samtiden och konstens roll
i den. Det är också möjligt att gå profilkursen
Konstnärligt projekt som ger en fördjupning kring ett
projekt inom måleri, digitalt foto, skulptur, video,
dokumentärfilm med mera. Studierna är processinriktade.

The Music College
Längd: 1 år, heltid
Kursstart: augusti
Plats: Hammarkullen, 031-48 34 44,
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.

Folkbildning – Föreningen Stödnätet
Längd: 1-4 terminer, hel- eller deltid
Kursstart: augusti/januari
Plats: Hammarkullen, 031-331 21 79
Kurs för kvinnor från hela världen, boende i Angered.
Kultur och samhälle-demokrati, konsumentkunskap,
folkhälsofrågor med mera.
Kursen genomförs i samarbete med Föreningen
Stödnätet.

