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Vårens tema i
Hjällbokursen har varit Makt,
Marknad och Rättvisa. Mycket
av arbetet har gått ut på att
studera skillnaden mellan fattiga och rika, hur handeln i
världen går till, vem som tjänar
och vem som förlorar på den
nuvarande världsordningen.
Flera av artiklarna i detta nummer handlar alltså om Fairtrade.
Men det händer också mycket
här i Angered som är värt att
uppmärksamma. Till exempel
arbetet för att skapa ett
Lärandets Hus i Hammarkullen
och att förmodligen Hjällbobostaden kommer att försvinna
som ett eget bolag.
Redaktionen

FiA-bladet

Upplaga: 350 ex
Redaktör: Göran Byhlin
Adre s s : goran@fia-angered.se
Redaktion: Kursen Folkbildning
och IT i Hjällbo som anordnas i samarbete med Arabiska
Bokstavscentret.
Omslagsbild: Wassila Semmo
Ansvarig utgivare : Marianne
Lööf
Try c k : FiA-kontoret.

Folkhögskoleföreningen
i Angered
Box 2107 424 02 Angered
e-post: fia@fia-angered.se
Hemsida. www.fia-angered.se
Tel: 031-48 34 44
Postgiro: 452 79 55-1

Nu blir
Göteborg
Fairtrade
Den 14 maj är göteborgarna
inbjudna att fira. Då ska nämligen Göteborg bli diplomerad
som Fair trade city. Eller rättvisemärkt, som det tidigare kallades.
Konsument Göteborg leder
arbetet som siktar på en Fair
trade-diplomering våren 2011. Då
måste Göteborg kunna visa upp
att här säljs minst 110 Fairtrademärkta produkter fördelat på fler
än tolv dagligvarubutiker och att
minst tjugo caféer, restauranger
eller hotell serverar Fairtrademärkt kaffe eller liknande produkter. Dessutom ska minst 75
arbetsplatser servera Fairtrademärkt mat i sina lunchrestauranger. Kommunens egna upphandlingar ska självklart vara fairtrade.
En grupp styr
En styrgrupp som representerar
hela Göteborgssamhället ska leda
arbetet.
I styrgruppen sitter det till exempel människor från klädindustrin,
från elektronikbranschen, svenska
kyrkan, universitetet, olika delar
av Göteborgssamhället. Tanken är
att det här ska sprida sig på många
olika ställen och inte bara en fråga
för kommunen.
Kommunstyrelsen tog beslutet i
våras och nu har Konsumentnämnden antagit en plattform för
arbetet. Konsument Göteborg har
fått 500 000 kronor i år för att starta jobbet och från och med 2011 en

budgetökning på en miljon kronor
per år.
Rebecca Palosaari Fogler är
processledare och Konsument
Göteborgs kommunikatör och
den som ska arbeta med projektet
på halvtid.
– Det jag håller med just nu är
att göra en kartläggning över
hotell, kaféer, restauranger och
arbetsplatser. Sen skickar vi in en
ansökan till Fairtrade Sverige.
Efter cirka tre veckor utdelas ett
diplom och det blir den 14 maj är
tanken.
Långvarigt arbete
Redan 2005 var Konsument
Göteborg drivande för att få Fair
trade-konceptet till Sverige.
Tanken var att Göteborg skulle bli
den första Fairtrade city-staden
– Tanken var att Göteborg
skulle bli Sveriges första fairtrade
city men kommunstyrelsen beslutade att staden först skulle se till
att man hade bra avtal i våra egna
upphandlingar.
Enligt Rebecca har det länge
funnits ett intresse kring fairtrade
i Göteborg.
– Det har funnits ett engagemang sedan länge. Alternativ
handel på 80-talet var första butiken i Sverige. Nu var det politikerna som tog beslutet att
Göteborg skulle bli ett Fair trade
city.
– Som konsument kan man lita
på att producenterna får bättre
betalt när man köper fairtradevaror.
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ÄNTLIGEN FAIRTRADE. Rebecca Palosaari Fogler är nöjd med att Götebrg efter många år nu
blir certifierad som Fairtrade City.
– Det fungerar inte som ett
bistånd att pengarna går fram när
man handlar varan, utan som kaffeproducent får jag mer pengar när
jag säljer varan, pengarna har redan
gått fram. Det är inga pengar som
åker i efterhand till producenterna.
Kostar inget
Att bli fairtrade-diplomerad
kostar ingenting. Däremot kan
politikerna bestämma hur mycket
det ska synas att staden blivit en
fair trade city.
Rebecca Palosaari Fogler tror att
fair trade har betydelse för samhället på längre sikt.
– Kortsiktigt har det ingen större
betydelse, men i det långa loppet. Ju
fler människor som handlar fair trademärkta produkter, desto fler
människor i tredje världen som kan
leva på sin lön. Fairtrade handlar

om att människor kan leva på sin
lön och inte vara beroende av
bistånd.
Garanterat pris
Fairtrade innebär att jordbrukaren är garanterad ett minimipris.
För en kaffeodlare kan priset gå
upp och ner från dag till dag, men
i fairtrade är odlaren alltid garanterad en summa även om kaffepriset
går ner. Om kaffepriset går upp får
odlaren mer.
Rebecca tror att medvetenheten
hos göteborgarna är stor men att
medvetenheten kan bli ännu större.
– Det är en lång process, det finns
ett stort medvetande om att de här
produkterna finns men jag tror att
det inte är så stor medvetenhet om
vad produkterna faktiskt gör i de
här länderna. Det här är en NordSydfråga, det handlar om tredje

världen som inte kan leva på det de
producerar och 75 procent i de fatttiga länderna är jordbrukare. De är
oerhört beroende av att kunna sälja
sina varor och leva på det.
WEAM NAYEF
DINO JAVANMIRI
NADIEH MANDALAVI

Visste du att…

r 84 procent av Sveriges
befolkning känner till fairtrade.
r Varannan svensk konsument
har köpt minst en fairtrade-märkt
produkt under det senaste halvåret.
r 7 av 10 säger att de kommer
att köpa minst en fairtrade-märkt
produkt inom de närmaste två
månaderna.
(Källa: ECL 2009)
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Fler vill handla
rättvist i Angered
För många är begreppet rättvisemärkt okänt men för andra är
det en självklarhet att köpa varor
med symbolen. Hur ser det ut i
butikerna här i Angered, kan den
som vill stötta arbetare i utvecklingsländer genom att köpa rättvisemärkt göra det här?
Rättvisemärket är en oberoende
varumärkning som ger arbetare i
utvecklingsländer möjlighet till
bland annat bättre betalt, sundare
arbetsmiljö och rätt att organisera
sig. Rättvisemärkt eller som det
numera heter, Fairtrade Sverige, är
en del av Fairtrade International
som har till uppgift att stötta
odlare och anställda i utvecklingsländer men också utveckla kriterier för produktmärkningen.
Kriterierna för att producenterna
ska få sätta Rättvisemärket på sina
varor kan sammanfattas så här:
r Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
r Premier till investeringar i
lokalsamhället och verksamhet
r Barnarbete och diskriminering motverkas
r Demokratin och organisationsrätten främjas
r Miljöhänsyn och ekologisk
produktion främjas

trycket och de urusla arbetsförhålllanden som finns i många länder.
Det ska ju vara rättvist och en dräglig tillvaro för de som jobbar på
plantager, säger Jörgen Nordström.
På Maxi kan man idag hitta
många olika rättvisemärkta varor.
Här hittar man allt från choklad,
frukt, kakao, vetemjöl till socker,
burktomater och olivolja. Exakt
varifrån de rättvisemärkta varorna
kommer vet inte Jörgen Nordström.
Vill veta mer
– Jag har ingen aning, men det är
inte från Europa i alla fall. Brasilien
kommer kaffet ifrån kan jag tänka
mig. Där är ju en del rättvisemärkt.
Det finns en del frukt och grönt
som också är rättvisemärkt. Afrika
kommer väl en del ifrån som bananer, kakao och choklad. Costa Rica
och allt vad det heter. Det är ju där
det många gånger är dåliga arbetsförhållanden.
– Jag personligen skulle vilja
veta mer om varifrån varorna
kommer. Jag är ingen stor idol av
Kina direkt. Där har man ju usla
arbetsförhållanden. De lever ju

nästan som vi har djur i Sverige. I
stora fabriker där man jobbar dygnet runt och många gånger barnarbete, säger Jörgen Nordström.
Fler köper rättvisemärkt
På Ica Maxi har antalet rättvisemärkta varor blivit allt fler och
man tar in större volymer.
– Så fort leverantörerna kommer
med nya produkter som är rättvisemärkta så försöker vi ta in dem. Det
är viktigt för oss att erbjuda det
alternativet. Vi försöker ha det
mesta möjliga av rättvisemärkt som
Ica centralt tar in och vi märker upp
dem med rättvisemärktsymbolen
via våra hyllkantsetiketter så att de
syns, menar Jörgen Nordström.
Ibland anordnar ICA centralt
reklamkampanjer med rättvisemärkta varor. De brukar även
Jörgen och hans kollegor på ICA
Maxi använda sig av.
– Vi marknadsför de här varorna
men ibland har vi speciella teman
med till exempel rättvisemärkt.
Trots att fler känner till och
köper rättvisemärkt är Jörgen
Nordström besviken på att fler inte

Viktigt med rättvisemärkt
På ICA Maxi i Angereds
Centrum arbetar Jörgen Nordström
som butikschef på Livs. Han tycker
att det är viktigt att ha rättvisemärkta varor i sortimentet.
– Ja, det är det. Dels är det ju bra
för de som vill köpa det och dessutom är det ju bra för de som jobbar
med rättvisemärkt i de länderna
med till exempel kaffe och bananer. FLERA VAROR. För varje år utökas sortimentet av Fair
Vi ska ju inte jobba för det för- Trade-produkter på ICA Maxi.
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utnyttjar möjligheten att hjälpa
arbetare i fattiga länder.
– Det är många som tycker att vi
ska ha rättvisemärkt men sen är det
ändå många gånger plånboken som
avgör. För rättvisemärkt är ju något
dyrare. Det kan bero på dels att
man är snål, att man inte har pengar eller att man prioriterar annat.
Man tycker det är viktigare att
köpa ny bil eller tv än att köpa rättvisemärkt. Men försäljningen ökar
hela tiden av rättvisemärkta, kravmärkta och miljömärkta produkter.
– Det är fler idag som handlar
rättvisemärkt än för fem år sedan.
Folk blir ju mer och mer medvetna
men det är ju fortfarande för få
människor som köper det, anser
Jörggen Nordström.
Lite dyrare
En av anledningarna till att folk
inte köper rättvisemärkt är att de
ofta är lite dyrare. Jörgen
Nordström förklarar varför.
– De som jobbar på rättvisemärkta plantager och så vidare har
bättre betalt och bättre villkor och
det drar ju upp priset. Sedan är det
en relativt låg volym, alltså få
varor, och det drar också upp priset. Ju mer man kan producera av
en vara desto billigare blir den. Jag
tycker ju inte att det är så väldigt
mycket dyrare men många tycker
att en krona, eller två eller tre är
för mycket. Jag kan inte förstå det.
Mer reklam behövs
Även på ICA i Hjällbo finns rättvisemärkta varor, till exempel choklad, strösocker, kaffe, chokladdricka och bananer. Tyvärr är det
noga många som inte vet vad rättvisemärkta varor står för och då
blir priset det avgörande. Man
köper helt enkelt det som är billigast. Mer reklam och information
skulle kanske göra att fler köpte
rättvisemärkt vilket i sin tur skulle
innebära bättre lön och bättre
arbetsförhållanden för arbetarna i
utvecklingsländerna.
SADIA YASSIN
FOTO: MOHAMED SAID
MOHAMED SAID SCHYSSTA APELSINER. Jörgen Nordström visar upp en av
HAWA MOHAMED butikens Fairtrade-varor.
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RÄTTVISA VILLKOR. Pia Hagman jobbar på Sackeus som bara säljer Fairtrade-varor.

Fler företag
säljer Fairtrade
Allt fler svenskar handlar Fairtrade. Under 2010 såldes för första gången Fairtrade-produkter
för mer än en miljard kronor.
Försäljningsökningen var 18 procent jämfört med året innan.
– Det är jättepositivt att så
många stora företag hakar på och
har börjat med Fairtradevaror,
säger Pia Hagman.
Hon jobbar på Sackeus som har

varit en av pionjärerna och den
grossist med det bredaste fairtrade-utbudet i Skandinavien.
I Sverige uppger 22 procent av
konsumenterna att de kommer att
köpa Fairtradeprodukter oftare i
framtiden. Fler kvinnor än män
känner till Fairtrade och fler yngre
än äldre är positivt inställda.
– Många tycker att det är en god
sak. Men försäljningen är ändå
ganska låg, vi i Sverige är fortfa-

rande väldigt prisorienterade. Det
säger sig självt att ett lågt pris inte
hänger ihop med en Fairtrade-produkt, för då har oftast inte producenten fått sitt. Företagen mellan
producenten och kunden brukar
inte nagga på sina marginaler utan
det är producenten som får stå för
det lägre priset.
Ungefär hälften av försäljningen
av Fairtrade-produkter sker i affärer. Den andra hälften säljs till
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exempel till kaféer, hotell och
arbetsplatser. 73 procent av allt
Fairtrade-kaffe säljs utanför
dagligvaruhandel.
Sackeus har egna varumärken.
Eguale är ett av tre kaffemärken,
de andra är Cafe Organico och
Kyrkkaffe.
– Eguale är både Fairtrade och
ekologiskt men ska också vara ett
exklusivt sortiment, det har hög
kvalité och bra smak. Det blir med
andra ord en högre prisklass på det
kaffet.
Fler satsar på Fairtrade
Sackeus omsätter ungefär 20
miljoner kronor årligen. Men det
ökade intresset från konsumenterna innebär också att konkurrensen från andra förtag ökar.
– Kaffet är vår största produkt
och står för över 50 procent av vår
försäljning. Vi uppmuntrar naturligtvis alla stora företag att jobba
med fairtrade, det är ju det vi
brinner för och de stora kaffeföretagen som Zoegas, Löfbergs Lila
och Kahls kaffe säljer nu också
Fairtrade.
– Vi har banat väg för att stora
företag ska följa efter. Vår vision
är att vi ska få en värld där all handel sker på rättvisare villkor och
då är ju det positivt även om det
blir svårare att hitta vår roll. Så
trots att fler handlar fairtrade har
vår försäljningen inte ökat markant de senaste åren eftersom det
nu är fler aktörer på marknaden,
berättar Pia Hagman.
Ett brett utbud
2007-2008 var de år då försäljningen ökade allra mest för
Sackeus.
– Då hände det väldigt mycket
med Fairtrade. Det fanns självklart
andra som jobbade med Fairtrade
men vi var en väldigt stor aktör
eftersom vi har jobbat med dessa
produkter sedan 1976.
– Fortfarande så har vi nog det
bredaste utbudet av Fairtrade. Men
konkurrensen har gjort att vi har
fått det svårare att hitta vår nisch,
veta var vi ska finnas och i vilka
sammanhang. Ska vi till exempel

finnas i de stora butikerna eller ska
vi koncentrera oss på de små
nischbutikerna?
Sackeus jobbar enbart med
Rättvist handlade varor. Det innebär att man inte kan pressa priserna på dessa produkter med
hjälp av andra varor och större
sammanlagda volymer.
– Andra företag kan också, som
goodwill, ge ett bättre pris på sin
Fairtrade-produkt än vad som
egentligen krävs och betala med
annat. Jag tror dock att varje företag
har en ambition att varje produkt
skall gå runt av sig själv, men det
finns säkert sådana varianter. Det är
trots allt jättepositivt att så många
stora företag hakar på.
Stort utbud på choklad
Sackeus andra stora produkt är
choklad, den varugrupp som står
för den största försäljningsökningen i Sverige, ungefär 60 procent.
– Det finns ett enormt utbud
idag i Sverige, väldigt bra choklad
och mycket Fairtrade. Det som
skiljer vår från många andra är att
den är dubbelcertifierad. Vi har
både kravmärkning och även fairtrademärkning. Vi har inga tillsatser eller emulgeringsmedel, till
exempel inte sojalecitin som är en
omdiskuterad produkt. Den enskilde konsumenten kanske inte ser
det men det är vårt ansvar att försöka marknadsföra det.
– Men det är också en fråga om
resurser, hur mycket pengar man
har att lägga på marknadsföring.
Om man jämför oss med de stora
som Cloetta, som har Fairtrademärkt choklad och kan synas överallt, så är det problematisk för oss
som företag men jättepositivt för
Fairtrade i stort.
Mer exklusiva varor
Sackeus säljer ungefär 150 olika
produkter, har fler kaffesorter som
har utökats med fler lite mer
exklusiva sorters bryggkaffe. Man
har också hittat nya typer av storköksvarianter.
– Vi byter ut vissa varor och får in
nya. Nu räcker det inte att vara
Fairtrade vilket det gjorde för några
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år sedan. Nu måste det vara bra, gott
och snyggt förpackat. Dessutom
kommer det nya produktgrupper
hela tiden som Fairtrade international arbetar fram. Till exempel bomull som vi visserligen inte säljer.
Mer betalt för kaffet
I mars höjdes Fairtrade ersättningen till kaffeodlare runt om i
världen med anledning av det höga
världsmarknadspriset på kaffe.
Anledningen är brist på kaffe.
– Slutet av 2010 var unikt för
kaffeodlarna. Det var missväxt,
regn och dessutom hade många
också spekulerat i kaffe och handlat upp stora mängder. Det har gjort
att kaffepriset höjts. Skillnaden
mellan världsmarknadspriset och
fairtrades minimipris har inte varit
så stor. Det är positivt för producenterna men det gör att de också
kunnat sälja till konventionella
köpare.
– Vi har haft svårt att få tag på
tillräckligt mycket kaffe. Det är
jättetufft på kaffemarknaden nu
och vårt pris har inte skiljt sig
mycket från det konventionella
priset.
Allt blir rättvist?
Sackeus vision är att all handel i
världen ska ske på rättvisa villkor.
– Vi upplever att vår handel sker
på rättvisare villkor. Det är därför
vi jobbar med detta. Men vi vill ju
se en värld där all handel sker på
rättvisa villkor och det kan man ju
inte säga att vi har uppnått. Det är
ju som sagt en vision. Men fler och
fler företag nappar på det här med
Fairtrade och fler inser hur andra
människor arbetar och hur de har
det i sin vardag. Vi gör definitivt
vårt för att uppmuntra alla att köpa
så mycket Fairtrade som möjligt.
FATMA SIMMO
AISHA SEMO
TANIA MONTAÑO
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Hon startade
en rättvis fabrik
– genom företag vill Annika förändra världen
20 år av frustration och ilska över
att det inte fanns rättvisemärkta
kläder fick Annika Axelsson att
starta sitt företag. Nu, sju år
senare, efter att ha öppnat sin textilfabrik i Sri Lanka har Annika
fått flera utmärkelser, bland
annat har hon fått ett från självaste kungen.

görs åt situationen.
– Då får man göra något själv, så
då startade Karin och jag Dem
Collective.
Annika har jobbat väldigt mycket med de här frågorna och besökte sin första textilfabrik när hon
var 13 år och för henne var det där
det började ur den etiska aspekten.

Annika Axelsson är egentligen
utvecklingsforskare, hon har tidigare jobbat med rättvis handel och
miljöfrågor. Hennes frustration
kom av att det inte gick att få tag på
kläder som var rättvist producerade. Det var det som drev Annika
till att starta företaget Dem
Collective med sin vän Karin
Stenmar. Dem Collective blev årets
designers 2005 och fick en guldko.
– Det är inte den stora passionen
för kläder som fick mig att starta
det här företaget utan för att det
inte fanns kläder att få tag på som
var schysst producerade. Inte ens
ett så vanligt och enkelt plagg som
en t-shirt fanns någonstans i världen som var garanterat schysst
producerad både ur ekologisk och
social aspekt. Och fanns det solidariskt tillverkade kläder så var de
ofta blockprintade giraffer och
man såg ut lite som en mullefröken, säger Annika Axelsson.

Stor uppmärksamhet
– Allt vi gör påverkar miljön på
endera sättet, jag vänder mig emot
det här begreppet miljövänliga
kläder. Miljövänligare kan man
nog säga istället, alltså det blir ju
miljökonsekvenser bara av att vi
sitter här och pratar. Det miljövänligaste plagget är det som inte
görs, det som inte tar några resurser alls, men vi kan inte springa

omkring nakna heller, för då blir vi
ju arresterade.
Totalt har det skrivits 600 tidningsartiklar om Dem Collective
och SVT har gjort en dokumentär
om dem.
– Det har varit väldigt mycket
film och media överhuvudtaget,
och det tror jag är för att vi var
ganska hardcore. Vi startade vår
egen textilfabrik när vi inte hittade
någon som var schysst, som betalar ut löner man kan leva på och
som reglerar arbetstiden. Och det
har väl varit en sådan grej som
media tycker om att skriva om
”Här e tjejerna som startade egen
textilfabrik”. Vi började med tshirtar sen blev det linnen, hoods,
jeans och så blir det kavajer, det är
så det har vuxit fram.

Måste göra något själv
Hon tyckte det var konstigt att
det inte fanns rättvist producerade
kläder. Hon har skickat vykort till
företag som tillverkar kläder och
reagerade varje gång det i media
foto: WASSILA SEMMO
skrevs om villkoren i textilfabri- UPPMÄRKSAMMAT VARUMÄRKE. Mängder av tidningsartiklar
ker, tills hon insåg att ingenting har skrivits om Dem Collective.
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GRUNDARE. Annika Axelsson startade företaget 2004 med sin vän Karin Stenmar. Nu öppnar
hon sin andra textilfabrik på Sri Lanka.
Att det blev just Sri Lanka beror
på att Annika jobbat med utvecklingsforskning där och så småningom utvecklat sin affärsidé.
– 2004 startade vi med att hyraett hus, anställa sömmerskor, köpa
symaskiner och tyg. Det var ju
väldigt få som trodde på vår
affärsidé nere på Sri Lanka.
På Board of Investment fick de
först kalla handen.

– Textilministern la huvudet på
sned och sa efter att jag hade lagt
fram vår affärsidé: ”You really
like people and environment,
don’t you?” Ja sa jag, jag tycker
om människor absolut. Han svarade att ”det är ingen affärsidé it´s just a great adventure”.
Annika startade ändå och när
Board of Investment såg att det faktiskt var på allvar så fick de sitt godkännande. Annika tyckte att det var

lite lättare för henne eftersom hon
talade språket och förstod kulturen.
– Jag hade mycket förkunskaper,
men jag visste inte att det behövdes tre olika symaskiner för att sy
en t-shirt. Det berättade mina
anställda för mig, jag hade en
plånbok och pengar så då gick jag
och köpte symaskiner.
Fabriken har gjort stor skillnad
för arbetarna och det handlar om
mer än bara produktion.
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– Vi har skapat en plattform, dels
för att tjäna pengar och att ens barn
ska kunna gå i skolan, man kan äta
tre mål mat om dagen. En arbetsplats som man kan vara med och
bestämma över, vi har utbildat väldigt mycket. Alla har fått engelsk
utbildning och datorutbildning. I
Sri Lanka sägs det att 95 procent
av befolkningen kan läsa och skriva. Det stämmer inte, det finns två
miljoner människor uppe i bergen,
tamiler, som inte räknas in.
Många tar ansvar
– Det handlar om empowerment.
I början när jag träffade dem då
satt de och tittade på mina knäskålar och sa ” Yes miss boss. No miss
boss.” Nu har de fått ta över fabriken, i december skrev vi över, det
är lite av det som utbildningen har
gått ut på.
Annika tycker att generellt har
vi blivit mer och mer medvetna
som konsumenter. Det är fler företag som tar ett uttalat ansvar.
– Nu finns det direktiv hos till
exempel fackföreningar som
Unionen, de har tagit beslut att om
de ska köpa t-shirts så ska de vara
rättvisemärkta.
– Tidigare tänkte man inte på
det, skulle man ha en t-shirt för en
kampanj så köpte man en och
tryckte en text, till exempel för en
bättre miljö. Var köpte man sina tshirts? Det kunde vara svartköpta,
av konventionellt odlad bomull,
jättegiftiga. Det var inte bara korkat, det fanns ju inget alternativ.
Enligt Annika köper vi inte kläder bara för att vi behöver utan nu
är det mer för att vi vill förnya oss
hela tiden.
Satsar på baskläder
– För femton år sedan var det
behovsrelaterat, vi köpte en vårjacka för att vi behövde en. I dag
är kläder så billigt så nu kan vi
köpa för att till exempel dämpa
vår sorg, en del har det som hobby.
Istället för att gå på bio shoppar
man, ett fritidsintresse på ett helt
annat sätt än för femton år sedan.
Dem Collective gör mycket
baskläder och Annika säger att det
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är inte hållbart med en sådan produktion som andra klädmärken
har, att man ska kunna byta ut sin
garderob varje vecka.
– Det kan inte vi göra, då måste
det flygas hem, det tar sex veckor
med båtfrakt från Sri Lanka och
åtta veckor från Kina, tänk på det.
Dem Collectives butik som finns
här i Göteborg är en väldigt liten
del av deras företag, de har återförsäljare runt om i Sverige. Den
största gruppen som handlar hos
Dem Collective är organisationer
och föreningar.
– Det ni ser i butiken är till slutkunden. Och det är en väldigt liten
del av vår omsättning. Jag var ute
på tryckeriet för att svenska kyrkan
har beställt 315 svarta t-shirtar som
ska tryckas. De som kommer till
butiken är alla typer av människor.
Det är ju basplagg alla köper basplagg så det är en väldigt blandad
målgrupp som kommer hit.
Giftig bomull
Det är inte bara för solidaritetens
skull kunderna köper kläderna, det
kan också vara rent egoistiskt.
– Vi vet att vi kan få cancer av
bomull, det är fruktansvärt mycket
gifter i konventionell bomull. På
bomullsodlingar används gifter
som är totalförbjudna i Europa.
– Kläderna är inte rentvättade
när de kommer hit. Har ni tänkt på
att det luktar när ni går in i en
klädbutik och att expediterna har
handskar på sig? Det är inte för att
de inte vill sätta fingeravtryck på
kläderna. Det är för att de får
utslag av kläderna.
– Och när man fraktar så sprayar
man på mögelmedel som är cancerframkallande. Allt det har vi
närmast kroppen. När vi tvättar
kläderna så lossnar det tryckfärg
som åker ner i avloppet och smutsar ner grundvattnet.
Dem Collective har en egen prispolicy. Det generella är att man
lägger på tre gånger på priset. Men
de har också en lågmarginal för att
inte hamna allt för högt i pris.
– Våra jeans kostar 500 kronor
bara i tillverkning. Jag vet att
Nudie inte betalar mer än 70 kronor

för sina jeans och deras jeans
kostar 1 455 kronor ute i butikerna
så de har ju stor vinstmarginal.
Inte så stor vinst
– Om vi då skulle ta tre gånger
priset så skulle våra jeans kosta
5 000. Det är för dyrt så vi tar
1 200, en väldigt låg marginal.
Annika tycker inte att kläderna
är för dyra utan att det är allt annat
som är för billigt.
– Det bygger på att du har skövlat
människa och miljö. Så det kan man
tänka på nästa gång man köper en
topp för 49,90 på Gina Tricot.
Bomullen ska odlas, plocka, rensas,
spinnas och stickas. Hur mycket har
sömmerskan fått? Hur mycket har
bomullsbonden fått? Ingenting! Det
är för billigt, någon har blivit utnytttjad å det grövsta. Nu blir jag så där
arg! Och det har jag varit i 20 år, det
är anledningen till att vi startade.
Annika är på väg att starta en ny
fabrik i Sri Lanka.
– I den fabriken ska det bara vara
kvinnor som har jobbat i syfabrik,
varit fackligt organiserade och fått
sparken för att de har protesterat.
Efter det blir de svartlistade och
ingen vill anställa dem längre. Det
är ett så starkt vapen att tysta människor. Vi vill visa att det är bra att
protestera för då kan ni få jobb i
den här fabriken.
Företag kan förändra världen
Det är genom företag Annika
vill förändra världen och tror mer
på det än att ge bistånd.
– Grejen är att när jag tittar på
världen så tycker jag att den är
kass, det finns krig, folk är arga
och det är fattigdom. Det behöver
inte vara så. Den stora revolutionen måste till och då ser jag att
företag ger hjälp till självhjälp. Så
företag som plattform och verktyg, det blir ringar på vattnet på
riktigt. Att ha en fritid, det är viktigt. Man kan inte jobba 18 timmmar om dygnet sju dagar i veckan
bara för att få mat på bordet. Det
är skamligt att folk tjänar för lite.
SARA SIMMO
WASSILA SEMMO
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PACKAT OCH KLART. Mängder av varor transporteras världen runt i resväskor.

Resväskan tur & retur
Det finns en stor marknad
utomlands som inte svenska
företag har upptäckt.
Tittar vi i resväskorna när folk
reser till sina hemländer, så
kommer det säkerligen att finnas lösgodis där.
– Lösgodis finns inte i Turkiet.
När jag var liten brukade min
pappa, som bodde i Sverige, ta
med sig sånt hem. Jag älskade det,
säger Zehra Vural, som aldrig
missar att ta med sig godis när hon
reser till Turkiet.
Mängder av varor transporteras
fram och tillbaka över hela världen i resväskor.
Det är inte bara svenskar som tar
med sig knäckebröd på semestern.
Många som kommer från andra
länder tar med sig olika varor till
sina hemländer. Det vanligaste är
hushållsost, svenskt kaffe, knäckebröd och så lösgodis.
– Nu finns det lösgodis i
Libanon, men det är väldigt dyrt
och det har inte samma kvalité
som i Sverige säger Aisha Semo.
El-produkter, som kaffebryggare, dammsugare, är också väldigt eftertraktade i hemländerna.
– En mikrovågsugn är mycket
dyrare i Iran än i Sverige, säger
Nadieh Mandalavi.
De tömda resväskorna fylls med

lika många varor på hemvägen.
Vad man tar med sig hem varierar.
Kläder, mat, sötsaker och kryddor
dominerar.
Här är några exempel på vad
som fraktas i resväskorna:
Awatif Dagdag, Marocko:
Vad tar du med dig när du
reser?
– Har jag extra pengar tar jag
med mig många saker, parfym,
smink, choklad, godis, märkeskläder och skor. Min mamma tycker
om svenska ergonomiska skor.
Vad tar du med dig hem?
– Olika kryddor, mandelolja,
rosvatten och islamiska kläder.
Nadieh Mandalavi, Iran:
– Elektronik, mikro, kaffebryggare, vattenkokare, schampo, balsam, godis, ost, te, skor, popcorn
och underkläder.
Vad tar du med dig hem?
– Det viktigaste är saffran, men
också guld, bröd, torkade grönsaker och olika nötter. Gardiner,
mattor och så klart kryddor.
Avin Zaki, Kurdistan:
– Sommarkläder, underkläder,
uppblåsbar pool, mobiltelefoner,
dator, solskydd, smink, väskor,
spaghetti, godis och choklad.
Eftersom jag reser med bil kan jag

ta med mig mycket .
Vad tar du med dig hem?
– Nötter, kläder, sjalar, gardiner,
överkast och kurdiska kläder.
Minglian Jiang, Kina:
– Choklad, smink och träskor.
Vad tar du med dig hem?
– Överkast, kläder, accessoarer.
Tania Montaño, Colombia:
– Lösgodis, kläder, knäckebröd,
lax och kaviar.
Vad tar du med dig hem?
– Godis, klubbor, nagellack,
konserverad frukt, alkohol, kläder,
schampo, balsam, majspulver och
babyolja, AguaPanela, manjarblanco.
Zehra Vural, Turkiet:
– Kaffe, grillkrydda, hushållsost,
smink, Marabou choklad, disktrasor, parfym, köksdukar.
Vad tar du med dig hem?
– Kläder, sjalar, skor, tofflor,
skärp, väskor, smycken, mattor,
gardiner, överkast, handdukar,
duschdraperi, badrumsmatta, soltorkade grönsaker, turkisk ost,
nötter, turkish delight.
SARA SIMMO
WASSILA SEMMO
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FRAMTIDSSKISER. Ove Sernhede vill fylla ett helt hus i Hammarkullen med olika typer av
lärande.

Ett lärandets hus
ska få fler att plugga
Få angeredsbor går på universitet. Med hjälp av ett Lärandets
hus i Hammarkullen ska antalet
studerande från förorten bli fler.
– I Domkyrkoförsamlingen inne
i centrala stan bor det cirka 5 000
människor, men det är fler männniskor därifrån som söker till universitetet och Chalmers än vad det
är från hela Angered där det bor
50 000, säger Ove Sernhede föreståndare på centrum för Urbana
studier i Hammarkullen.
Skillnaden är viktig i en stad

som försöker marknadsföra sig
som kunskapsstaden. Den gamla
industristaden Göteborg finns inte
längre.
– Bara 20 procent av befolkningen i Göteborg jobbar i dag
inom tillverkningsindustrin. De
jobb som finns i dag kräver lång
utbildning. Även om man börjar
på Volvo idag krävs utbildning
som man inte behövde för 20 år
sedan. Men vissa grupper är inte
inräknade när man pratar om kunskapsstaden. Angered, Bergsjön
och Biskopsgården måste också

finnas med. Här ute i förorten
finns en massa människor med
andra sorters erfarenheter och
kunskaper. Det är otroligt viktigt
att vi visar att universitetet finns
och att vi fångar upp deras kunskaper.
– Angeredsborna har också rätt
till staden och till utbildning. Alla
måste inkluderas. Då måste universitetet också finnas där människorna som nu inte hittar oss är.
Om vi får in människor med annan
bakgrund på universitetet får vi ett
bättre universitet och dessutom ett
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jämlikare samhälle. Nu skiktas
Göteborg, de som är arbetslösa bor
i vissa stadsdelar och blir marginaliserade och i detta är utbildning
en viktig aspekt. Att vara delaktig
och synas är viktigt.
Därför finns centrum för Urbana
studier, ett samarbete mellan
Chalmers och Göteborgs Universitet, numera i Hammarkullen.
Centret invigdes i somras.
En bredare rekrytering
– Vi jobbar med grundutbildning, alltså som vanlig universitetsutbildning, Chalmers, lärarprogrammet, socionomprogrammet,
museion, globala studier, kulturvård, journalisthögskolan, Valand
och så vidare. En massa olika
utbildningar lägger hela eller delar
av sina kurser härute.
– Tanken är att vara här ute och
jobba med de här frågorna och
sprida det till människorna här, så
att de bli ingripna i detta, går på
kurser och seminarier. Och vi vänder oss till föreningar, gymnasieskolan i Angered och sprider idén
till människorna som bor här. Vi
sysslar med breddad rekrytering,
grundkurser, grundutbildningar
och forskning där vi till exempel
tittar på varför flera elever i
Angered inte har högre betyg och
varför de inte söker till högskola
eller universitet.
Det innebär inte att kurserna är
till bara för Angeredsbor.
– Vi riktar oss till alla. Vi vill
egentligen att folk från Angered
ska åka in till stan och ta stan i
besittning. Men för att de ska göra
det är första stationen att de ska få
kontakt med oss härute.
Vill ta över huset
Då räcker det inte med att bara
att visa upp sig. Det gäller också
att bygga broar mellan invånarna
och den högre utbildningen.
Fortfarande är det ett stort steg för
många att tänka sig att läsa på
högskola. Därför jobbar Centrum
för Urbana studier tillsammans
med FIA, Folkets Hus och andra
för att skapa ett Lärandets Hus och
ta över hela höghuset 62b i
Hammarkullen. Ett exempel på
hur man vill jobba där är FIA:s
kurs The Music College som startades i höstas.

Foto: TANIA MONTAÑO

ÖPPNA DÖRREN! Fler Angeredsbor borde studera vidare. Ett
sätt att bygga broar till högre utbildning är planerna på ett lärandets hus i uppgång 62 B.
– Det handlar just om breddad
rekrytering. Man har deltagare
som är duktiga inom musik och
vill söka till musikhögskolan. Men
de har inte gått på musikgymnasium eller studerat musikteori som
man behöver för att komma in på
musikhögskolan. På The Music
College kan de lära sig det.
I ett Lärandets Hus skulle man
kunna samla resurser från olika
verksamheter.

miljö som möjligt och bryta ner de
hierarkiska strukturerna där staten
står för viss utbildning, kommunerna och landstingen för andra.
Det är ett stuprörstänkande där var
sak måste vara på sin plats. Vi vill
öppna upp detta och bryta ner de
traditionella gränserna. Alla kan
lära av varandra. Vi vill ha en så
öppen lärandemiljö som möjligt.
Ett lärandets hus skulle underlätta
det, säger Ove Sernhede.

Spräng gränserna
– Vitsen är att gå över de traditionella gränserna mellan utbildning och folkbildning och få till ett
samarbete mellan universitetet,
folkhögskolan och föreningar som
Folkets Hus, även fritidsgården.
Vi vill skapa en så öppen lärande-

TANIA MONTAÑO
FATMA SIMMO
AISHA SEMO
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VIKTIGT FÖR VÄRLDEN. Det tycker docent Michael Schulz att revolutionen i arabvärlden är.

Stora utmaningar
för arabländerna
Revolutionen kommer och har
spridit sig i stora delar av arabländerna.
I Syrien och Jordanien demonstrerar man, i Jemen vill de fälla
regimen och i Libyen har världen gripit in.
Land efter land reser sig och
ifrågasätter regimen, men just nu
vet man inte var det kommer att
lyckas så som det gjorde i Egypten
och Tunisien.

Varför händer det just nu?
Michael Schulz är docent i
freds- och utvecklingsforskning på
institutionen för globala studier
vid Göteborgs universitet. Han har
just startat ett forskningsprojekt
om motstånd, där forskarna tittar
på våldsamma och icke våldsamma grupper som kämpar för
demokrati.
– Jag skulle säga att det inte är
något nytt med demonstrationer i
arabländerna. Vi har tidigare haft

så kallade brödstrejker i Egypten
och Jordanien, för att folk har varit
missnöjda.
– Det har varit svårt att leva och
att skaffa sig mat. Det kostar
mycket och man får kämpa för att
klara sig. Innan har man inte vågat
att säga sin frustration om det politiska förtryck man har varit utsatt
för. Det är det som är skillnaden
idag, säger Mikael Schulz.
När folk i de andra arabländerna
såg att Tunisiens president avgick
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fick de mod och vågade mer.
– Även länder som Georgien och
Ukraina har varit en sorts förebild,
menar Mikael Schulz.
– Folk där hade demonstrerat
och stått på sig och då fick man till
en politisk förändring. Det är detta
som sker i arabvärlden. Helt plötsligt står alla upp men detta har inte
skett över en natt.
Väst förstår inte
Enligt Michael har väst haft en
idé om att farliga islamister kan
komma till makten men man har
missat en viktig poäng.
– De har inte förstått vad som
egentligen händer i de här länderna. Muslimska brödraskapet i
Egypten har till exempel bildat en
stat i staten och tagit hand om
sjukvård och utbildning för att staten inte har kunnat tillgodose
behoven. Till och med Mubarakregimen lät brödraskapet göra det
så länge de inte var våldsamma
och utmanade den politiska makten.
– Det finns också en medelklass
som inte är positiva till
Muslimska brödraskapet men som
har varit frustrerade över sin
socioekonomiska situation och det
politiska förtrycket. Har man dessutom kontakt med omvärlden via
Internet och kommunicerar med
andra ökar trycket.
Demokratisk tradition
Michael Schulz tror att media
har en jätteviktig roll att spela.
– Vi vet från tidigare forskning
att uppmärksamhet i media kan
vara negativt. Men i det här fallet
är det viktigt att man får ett stöd
utifrån. Människorna i länderna
ska veta att det finns en omvärld
som tycker att de gör rätt, att de
skall fortsätta och inte ge upp.
– Det stärker förstås folket att
våga göra revolution. Facebook
var ett viktigt instrument för att
regimerna inte skulle kunna blockera information. När ryktesspridningen kommer igång ökar rädslorna och risken för konflikt.
Facebook och twitter har säkert
varit positivt i detta.

Michael anser att det i arabvärlden finns en stark demokratiskpolitisk kultur, man tänker i demokratiska termer.
– I väst har man tänkt att man i
arabvärlden inte vet vad demokrati är, att folket har för låg utbildning och så vidare. Det stämmer
inte. Det finns mätningar som
visar att en del arabländer har mer
demokrati än till exempel fransmännen.
Det som nu händer i arabländerna blir en angelägenhet också i
resten av världen.
Bekymmer i väst
– USA är säkert bekymrade
eftersom man alltid haft en politik
i mellanöstern som handlat om att
ha stabila provästliga regimer.
Tänk om det blir demokrati och
det anordnas demokratiska val
som leder till att partier som är
anti-Israel, anti-Europa eller antiUSA vinner. Samtidigt finns en
ryggmärgsreflex hos USA att om
folket reser sig är det svårt att säga
att de gör fel. Man måste politiskt
och retoriskt säga att man ger sitt
stöd.
– Jag gissar att i det egyptiska
fallet så sa man till militären att
genomföra politiska reformer och
se till att få bort Mubarak.
Michael Sculz gissar att Europa
säkert är mer splittrat än vad USA
är men generellt säkert också oroliga för att islamister ska ta över.
– Sverige tycker nog att demokratirevolutionen är jättebra men
vågar inte säga det.
Stora svårigheter
Michael tror att även om det blir
demokrati står arabvärlden inför
många utmaningar.
– De har haft en stark befolkningstillväxt och det är en ung
befolkning i nästan alla länder. Det
ställer krav på att utbildningssystem och hälsovård kan ta hand
om det här. Om man nu lyckas
genomföra demokrati så har man i
alla fall legitimitet för den politik
man för. Men det är svåra frågor,
det ska man inte glömma.
Hoppfullt tillägger han:
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– Det kan föra med sig en bättre
relation till väst, bilden av terroristen i arabvärlden smulas ju sönder med revolutionerna. Det kan
skapas en mer jämlik relation. På
något sätt kommer det säkert att ha
sin inverkan på Israel-Palestinakonflikten.
– Man hör redan röster höjas
över att Hamas och Fattah inte
återförenas, säger Michael.
– Både Israel och USA är
bekymrade av samma anledning,
att de får en demokrati som är mer
tuff mot Israel. Det är inte riktigt
vad man vill ha, de vill hellre ha
en kall fred med en ledare som
man vet var man har.
Rörelsen sprider sig
Då menar jag, liksom de säkerhetspolitiska tänkarna, att det är
inte säkert att det israeliska folket
ser det som negativt, det kan
öppna för relationer.
På några månader har revolutionen spridit sig i stora delar av
arabvärlden. I Saudiarabien,
Bahrain och Oman har demonstrationer genomförts, Jordanien det
samma, i Jemen vill de fälla regimen och det samma i Bahrain.
I Syrien lever folket i förtryck.
– Graden av förtryck spelar roll,
kan man följa Al-Jazeera, har man
fått information och så vidare.
Men man har också historiska
minnen, de är rädda på grund av
vad som hände år 1982, massakern
när Muslimska brödraskapet gjorde revolution och det dog mellan
20 000-40 000 människor. Det
sitter i folks huvud.
De reser sig och ifrågasätter,
men just nu vet man inte om det
kommer att lyckas så som i
Egypten och Tunisien.
RIHAB MUSTAPHA
MANAL ALDIRAWI
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VIKTIGT ATT LÄSA. Det tycker Mariam Abdul Fattah som nu är färdig undersköterska.

Mariam har kämpat
hårt för sin examen
Från kioskkassörska till undersköterska. En hel del slit på
vägen men en familj som alltid
ställer upp. Äntligen är Mariam
Abdul Fattah klar med sina studier. En resa som varit mödan
värt.
Mariam är före detta deltagare
på FiA. Hon studerade på kursen
Bildning i Angered i Hammarkullen. Kursen som idag heter
Glokala samhällsstudier.

– Jag trivdes jättemycket på skolan. Allt gick bra för mig och när
jag behövde något eller frågade
fick jag hjälp direkt. Den här skolan hjälpte mig att träffa en massa
olika folk. Vi hjälpte varandra och
lärde av varandra. Jag var nöjd
med allt, alla kompisar, lärare och
ja… allt, säger Mariam och ler.
Kursen i Hammarkullen är uppdelad i två studiegrupper. Den ena
gruppen läser på grundskolenivå
och den andra på gymnasienivå.

Mariam började i grundskolegruppen och fortsatte sedan på
gymnasienivå. Efter 12 terminer
var hon klar med sin behörighet
men ville vidare.
– Jag läste matte, svenska, engelska, samhällskunskap och extrasvenska, säger Mariam.
– Jag gick nästan sex år på FiA.
Både lärare och deltagare blev som
en familj. Jag fick min behörighet
och åkte till Vuxia och ansökte till
en kurs för att bli undersköterska.
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På kursen krävdes mycket studiearbete. Men efter ett år där och
med gymnasiebehörighet från FiA
kan nu Mariam kalla sig undersköterska.
– Ja, jag är färdig men det var
jättesvårt och stressigt. Varannan
vecka måste man göra prov. Och
uppgifterna var att skriva fem-sex
sidor. Jag kämpade för mycket.
Jag stressade och har fått ont i
ryggen men det gick bra och jag
fick min utbildning till slut, säger
Mariam och ler nöjt.
Vill inte till universitetet
Läraren på undersköterskekursen tyckte att Mariam skulle läsa
vidare på universitetet men det
tyckte inte Mariam.
– Min lärare sa att jag kan fortsätta studera på universitet men
jag sa nej tack. Jag orkar inte med
fler prov. Det är jättesvårt, man
måste studera natt och dag. Jag
kan inte andas. Det är inte lika lätt
som för svenskarna. Jag menar
det finns många ord man måste
översätta och ibland hittar man
dem inte. Man måste ju förstå,
säger Mariam.
Att ha svenska som sitt andraspråk gör att man får kämpa dubbbelt så mycket för att verkligen
förstå. Som tur är har fyrabarnsmamman Mariam en bra familj
som ställer upp.
Tackar familjen
– Stackars dem. De är de som
tar hand om mig. De hjälper mig
med läxor och hur man ska klara
proven. Jag frågar en massa saker.
Min man har hjälpt mig mycket.
Han sitter och förklarar för mig.
Han är taxichaufför och har läst
ungefär samma sak eftersom det
finns många som är handikappade
som åker med honom. Han har
lärt sig en hel del. Jag har fyra
stycken hemma som hjälper mig
plus min syster och kusin. Jag frågar de när jag behöver, säger
Mariam.
Hur kom det sig då att hon överhuvudtaget började på FiA i
Hammarkullen?
– Jag hade en kiosk men tyvärr

gick det inte bra så jag var hemma
i ungefär sex månader. Min kusin
hade sett en annons om FiA. Vi
gick dit, sökte in och började.
Det märks på Mariam att hon är
mycket nöjd med beslutet hon tog
för snart åtta år sedan. Att börja på
FiA var en lyckoträff.
– Jag var jätteledsen när jag
lämnade skolan men jag hälsar på
ofta. Jag har lärt mig mycket…
mycket, mycket. Jag kan inte
komma ihåg vad men allt jag
behöver har jag lärt mig där.
Man förstår av Mariams berättelse att det många gånger har
varit kämpigt och att det har
krävts att hon övervunnit sina
egna hinder och istället sett möjligheter. Många gånger med hjälp
av sina handledare.
Har läst mycket
– Britt Inger som var min handledare i Hammarkullen pushade
mig att börja läsa böcker för jag
hatade att läsa böcker förut men
hon sa att det var bra för mig. Du
kan börja med lättläst. Jag sa nej.
Jag vill inte. Men hon sa jo, du
måste försöka. Då började jag och
sedan kunde jag inte sluta. Jag
ville läsa mer och mer. Jag läste
ungefär 60 böcker innan jag slutade skolan. Olika böcker, ungefär
20 lättlästa och resten svårare,
säger Mariam triumferande.
Förutom studierna i klassrummet har kursen gett Mariam en
chans att se mer av världen utanför Hammarkullen.
– Vi har också gjort en massa
studiebesök. Vi har varit i
Stockholm och Danmark. I
Stockholm besökte vi riksdagen
och en massa museer.
Nu väntar nya utmaningar för
Mariam som ser ljust på framtiden.
– Jag blev ledsen när jag slutade
skolan men man måste ju göra
något annat också. Nu har jag hitttat ett jobb och ska börja nästa
vecka, avslutar Mariam.
MARIAM IBRAHIM
MINGLIAN JIANG
FARTUN AHMAD
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Handlar du
rättvisemärkt?
Tommy Carlsson
Gårdsten
– Vet inte.
Tror du det betyder något?
– Vet inte.

Camilla
Partille
–Bananer handlar
jag alltid ekologiskt.
De här verkar vara
rättvisemärkta. Men
förutom bananer är
jag inte så bra på det.
Tror du det betyder något?
– På sikt kommer det att förbättra arbetsvillkor för människor som
odlar bananer.
Malin Östlund
Frölunda
– Ibland skulle jag
säga, fast har jag
lägger inte märke till
det.
Tror du det betyder något?
– Jag tror att det gör skillnad.
Det påverkar inte miljön på
samma sätt när man köper närproducerat.
Pia Turunen
Angered
– Ibland, inte alltid.
Jag försöker att
handlar rättvisemärkt. Men det blir
inte alltid så.
Tror du det betyder något?
– Det tror jag. Jag tror det är
jättebra för samhället.
Emil Karlsson
Hisingen
– Ibland. När man
har bråttom köper
man vad som helst.
Tror du det betyder något?
– Ja. Det borde det
göra, om det är rätt som de säger
så borde det göra skillnad.
DINO JAVANMIRI
BASSIMA MOHAMOUD
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Han vill starta
basar i Göteborg
Tänk dig att gå in i en lokal där
det luktar kryddor och rökelse,
där du hör fraser på främmande
språk och där du kan köpa kläder och smaka på mat från hela
världen. Världen samlad på ett

ställe utan att du åker från
Göteborg.

Det kan snart bli verklighet. Om
allt går som det ska kan du i januari 2013 besöka Göteborgs första
basar. Bakom projektet står Göteborgs stad, arbetsförmedlingen,
skatteverket och BRG, Business
Region Gothenburg.
– Göteborgs stad har tagit beslut
på att man ska starta en basar. Vi
hade möjlighet att söka ett ESF-projekt, Europeiska Social Fonden, för
att få stöd och möjligheter att kunna
utbilda personer som vill starta
eget. Detta är ett integrationsarbete,
men välkommet för alla, säger Lars
Holmquist som är projektledare.
Ägare för detta projekt är
stadskansliet i Göteborgs Stad
men Lars Holmquist som är projektledare driver det och rapporterar tillbaka till dem.
Finansiärer är naturligtvis
Göteborgs stad som är projektägare men eftersom det är ett EFSprojekt så kan kommunen dra av
40 procent av kostnaderna.
– Vi vet ännu inte vad det
kommer att kosta, säger Lars.

pel kommit ut i arbete sedan 1996,
då tänkte vi, det här kan vi väl
göra i Sverige också, eller hur?
När Lars Holmquist kom tillbaka till Sverige började jobbet med
en förstudie. Att ta reda på förutsättningar för att starta en basar
även här.
Måste ha utbildning
För att få chans att sälja i basaren
måste man först och främst uppfylla
två villkor. Man ska vara arbetssökande eller ha försörjningsstöd
och man måste ha genomgått en ettårig ”basarutbildning”.
Det är dock inte alla som får
möjligheten även om man uppfylller villkoren.
– Vi kartlägger alla arbetssökande som vill vara med och samverkar då med arbetsförmedlingen
och socialtjänsten i fem stadsdelar
i Göteborg. Bara 20 stycken tar vi

ut. De har då blivit kontrollerade
av Mind your own business, dvs
BRG har kontrollerat att de har en
affärsplan, en budget, att de kan
driva företag och vet vad det handlar om. Sen ser vi till att den personen får hjälp av arbetsförmedlingen med starta eget bidrag om
det går, säger Lars.
– Därför är vi noga med att personerna ska vara duktiga och framgångsrika men det blir man ju inte
på direkten. Man måste gå en kurs
i 40 veckor. 20 veckor utbildning
och 20 veckor praktik, säger Lars.
Ansökan är inlämnad
I januari hoppas man att de första 20 eleverna kan börja kursen.
Fram till 2014 ska sammanlagt 60
personer ha fått möjlighet att
genomgå ”basarutbildningen”.
För att allt detta ska vara möjligt
måste den ansökan som nu har

Studieresa till USA
Innan projektet startade var Lars
Holmquist tillsammans med representanter från fem andra kommuner i Sverige på en studieresa till
Minneapolis i USA. Man hade
hört att man där lyckats få ut
många i arbete genom bland annat
Foto: INGELA ANDERSSON
en nyöppnad basar.
FÄRGSTARKT. Varor från hela världen ska säljas i basaren.
– 1800 somalier hade till exem-
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VISIONÄR. Lars Holmquist vill starta en basar i Göteborg som ett integrationsprojekt.
lämnats in bli godkänd.
– Vi vet inte om den blir godkänd men vi hoppas och tror på
det, säger Lars.
Under vistelsen i USA gjorde
man ett studiebesök på en basar.
Där fungerade det så att man som
säljare fick regelbundna besök av
en person från skatteverket som
kontrollerar att du betalar moms
och som hjälper dig med bokföring om det behövs.
– Det är viktigt att du sköter
bokföringen och betalar skatt så
att du inte får problem med skatteverket. Det är dålig badwill för din
verksamhet och de andra som
också säljer på basaren, förtydligar Lars Holmquist.
– Det vill vi också införa. Att vi

stöttar, inte kontroller men hjälper
till. Många invandrare som jag
träffar säger; Lasse, hjälp mig. Jag
vet inte vad som gäller. Vi kan
göra affärer men kan inga regler.
Trots att arbete på basaren
främst riktar sig till arbetssökande
så öppnar Lars för att även andra
som redan är i branschen får plats
i basaren.
Inget stort startkapital
– Ja, det kommer de nog att få i
framtiden. De som driver företag
idag tror vi kan vara mentorer till
andra. Man kan hjälpa varandra.
Ge idéer om bra ställen man kan
handla hos osv, säger Lars.
– Man behöver inte ha så stort
startkapital när man börjar sälja i

basaren. Vi jobbar med något som
heter konsignation dvs man lånar
varor från en annan säljare och
betalar i efterhand. Detta gör att du
slipper ta stora banklån med ränta,
menar Lars.
Var basaren ska ligga har diskuterats mycket och det har spekulerats om Svingeln, Angered, Linnéplatsen och Hedens exercishus.
– Från start har vi sagt att basaren ska ligga i centrum. Vi vet
ännu inte var, vi har många förslag
och de är lite… ja, inte hemliga
men vi vill att ansökan först ska gå
igenom innan vi tittar på nästa del,
säger Lars lite hemlighetsfullt.
AVIN ZAKI
ALI SHATI
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Poseidon tar över
Hjällbobostaden
Hjällbobostaden försvinner och
Poseidon tar över. Det kommer
förmodligen styrelsen för AB
Framtiden att besluta i maj.
– Det enda beslut som finns är att
jag fått i uppdrag att titta på frågan.
Och hur det ska gå till. Samtidigt
finns en avsikt. Avsikten är att, om
det är möjligt, Hjällbobostaden ska
gå över till ett annat bolag. Men det
är skillnad på en inriktning och ett
beslut, säger Östen Carlson, tillförordnad vd för Framtidenkoncernen.
Frågan har kommit upp för att
Hjällbobostaden har dålig ekonomi.
Dessutom pågår det en diskussion i
Göteborg om organisationen i olika
bolag. Delvis beroende på alla artiklar om mutor det senaste året.
– Med den uppmärksamheten
kring hur organisationer i Göteborg
ser ut tittar man så klart lite extra på
sin egen organisation. Men i första
hand är orsaken ekonomisk.
Många miljoner i förlust
Hjällbobostaden klarar sig inte
på egen hand. Varje år tvingas de
andra bolagen i Framtidenkoncernen bidra med pengar.
– Ungefär 29 miljoner förra året.
Men alla visste om problemet
redan från början. Det var många
lägenheter som behövde rustas
upp när Hjällbobostaden tog över
för elva år sedan. Ett annat skäl är
att man har haft rätt mycket personal för att man vill jobba med
hyresgästerna, trygghetsfrågor och
inflytande. Det kostar pengar, men
det var också meningen.
– Hjällbo kommer inte att kunna
gå plus-minus noll bara för att man
kommer in i ett annat bolag. Men
man kommer att vara lite bättre
rustade och kan få hjälp av annan
personal. Oavsett vad som händer
måste man minska underskottet.

Sammanslagningar av bolag
brukar betyda rationaliseringar
och sämre service. Men Östen
Carlson försäkrar att det inte är
aktuellt.
– Det är inte tanken. Avsikten är
att verksamheten blir kvar för de
boende. Det är inte frågan om att
lägga ner något utan om att få en
ny organisation. I princip med
samma personal. Ett tecken på att
det inte finns någon avsikt att
skära ner är att det redan bestämts
att boexpeditionen och administrationen ska flytta till torget där försäkringskassan låg tidigare. Ett
sådant beslut hade inte fattats om
avsikten var att det skulle försvinna, menar Östen Carlson.
VD försvinner
– Men alla funktioner kommer
inte att bli likadana. Om det inte
finns ett bolag kan det inte finnas
en verkställande direktör. Å andra
sidan kanske det behövs en
distriktschef. Det enklaste sättet
att beskriva detta åtminstone
inledningsvis är att istället för ett
bolag som heter Hjällbobostaden
så blir det ett distrikt som heter
Hjällbo inom ett annat bolag.
Och detta andra bolag blir alltså
med all säkerhet Poseidon
– Vi prövar om det går eller inte
går. Fungerar det med Poseidon så
blir det nog så. Finns det knepigheter kan det bli aktuellt med
något annat bolag. I första hand
tittar vi på Poseidons ekonomiska
rutiner, datarutiner, fastighetssystem med mera.
Att man i första hand utreder
Poseidon beror på att det är det
bostadsbolag i Framtidenkoncernen
som har den bästa ekonomin.
– Tanken är att kunna fortsätta
att utveckla Hjällbos fastigheter.
Det krävs mer underhåll och då är

det bra att ha en organisation med
stark ekonomi bakom sig.
En sammanslagning skulle innebära att det blir Poseidons hyresgäster som får betala underskottet
i Hjällbo.
Större bolag
– Det gör man ju redan i dag och
har i princip gjort sedan Hjällbobostaden bildades. Det är inte så
dramatiskt. Vi gör det här för att det
är bra att ha lite större organisationer. Små bolag har svårt att klara
sig, man behöver en viss styrka, allt
blir svårare inom ett litet bolag.
En av anledningarna till att
Hjällbobostaden bildades var att
bolaget skulle ta ett utökat ansvar
för stadsdelen, inte bara syssla
med att förvalta och hyra ut lägenheter. Det innebar bland annat att
arbeta med frågor som arbetslösheten och tryggheten. Därför kallades Hjällbobostaden för utvecklingsbolag och inte bostadsbolag.
– Det ska inte bli någon skillnad
nu. Vi vill skicka med beslutet att
Poseidon ska fortsätta att ta ett
sådant ansvar. Poseidon har redan
något som kallas utvecklingsområde i Biskopsgården som motsvarar det ansvar som man har i
Hjällbo så man jobbar redan lite åt
det hållet I bästa fall är det så att
det arbetssätt som använts i
Hjällbobostaden kan sprida sig till
resten av Poseidon.
Innebär detta att även
Gårdstensbostäder försvinner?
– Det har inte diskuterats.
Gårdstensbostäder är ett lika litet
företag som Hjällbobostaden men
har i stort sett klarat sin ekonomi.
De hade bara ett litet minus 2010.
En skillnad är att när Gårdstensbostäderna tog över fick de lägenheterna nästan gratis, medan
Hjällbo fick betala en viss summa.
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FÖR HÖGA KOSTNADER. Östen Carlson utreder Hjällbobostadens framtid.
Det kan tyckas vara orättvist men
hur som helst kan inte Hjällbobostaden klara av att fortsätta att
gå med förlust.
Är det inte bra med enskilda
bolag som Gårdsstensbostäder
och Hjällbobostaden?
– Det var rätt att bilda dessa
bolag men samtidigt kan det vara
bra att ändra efter ett tag. När man
startar ett sådant här projekt tar det
fart och utvecklas mycket. Man
har byggt om, utvecklat organisationen med egen styrelse skapat
trygghetsgruppen och Hjällboforum. När man rustat upp, prövat
och installerat de här formerna så
börjar det plana ut. Då finns inte
längre samma motiv att ha ett
utvecklingsbolag. Man kan säga
att ett utvecklingsbolag är ett projekt och ett projekt håller inte på

för evigt, det ska ha en början och
ett slut. När man har utvecklat formerna behöver man besluta sig för
hur det ska se ut i fortsättningen.
Ska det fortsatt vara ett eget bolag
eller något lite starkare? Jag tycker att det låter sunt i alla sammanhang, ska man rulla på som det är
eller ska man göra något nytt?
Hur den nya organisationen
kommer att påverka servicen i
Hjällbo är inte lätt att säga.
Inflytandet bli kvar
– Några omedelbara förändringar blir det inte. Det finns vissa
saker som inte bör förändras.
Inflytandet från de boende är
något som man utvecklat bra i
Hjällbo. De boende sitter med i
styrelsen. I och med att det inte
blir ett bolag kan det inte bli

samma typ av styrelse. Men vi
kommer att föreslå att en liknande
grupp av boende ihop med
distriktsledning ska kunna ha
inblick i hur man jobbar med olika
typer av frågor som trygghetsfrågor, hur man planerar området
med mera. Det arbetssättet ska
vara kvar, det är en styrka. Man
har också en personal som representerar många språk, Det finns ett
värde i det som vi inte vill ska försvinna. Tanken är inte att förändringen ska göras för att försämra
Hjällbo utan för att man i Hjällbo
inte ska kippa efter andan på
grund av ekonomin.
MERAL KIRDALL
ZEHRA VURAL
KIYMET KIRIS
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Nya föreståndaren på plats
I maj började Kina Thorsell sitt
nya jobb som föreståndare på
FiA. Naturligtvis passade vi
redan första arbetsveckan på att
ta reda på vem hon är.
– Jag har tidigare jobbat på två
olika folkhögskolor som lärare.
Dels på Nordiska folkhögskolan i
Kungälv och dels på folkhögskolan i Biskopsgården, som är en
filial till Göteborgs Folkhögskola.
Där har jag jobbat sedan 2005 och
det var ett jobb jag verkligen trivdes med och kände att det var ett
viktigt arbete men tyvärr så blev
det neddragningar och vi hade studerande som verkligen kämpade
för att skolan skulle vara kvar men
man lyckades inte fullt ut så där är
inte samma verksamhet längre.
Det sörjer jag fortfarande.
– Sedan har jag jobbat på SKFs
Tekniska Gymnasium som lärare i
verkstadsämnen, i tekniska ämnen
och som lärare i kommunikation,
gruppsamverkan och livskunskap.
Dessutom som verktygsmakare
och så har jag min sjukgymnast-

NY PÅ JOBBET. Så här ser FiA:s nya föreståndare Kina
Thorsell ut.
bakgrund.
Varför har du valt att jobba
här på FiA?
– Jag tycker att folkbildning i
förorten är en av de viktigaste

Foto: ROLAND MELIN

NYA STYRELSEN. Vid FiA:s årsmöte sista mars valdes följande
styrelse, Fämre raden: Birgitta Holmström, Juhani Kivinen, Kina
Torsell, förståndare, Diako Sheikh Aghaei. Bakre: Tomas
Magnusson, ordförande, Sebastia Sepulveda, Lars Bergman,
Terje Adkins, Helga Valdenmarsdottir, Sara Lerena, Göran Byhlin
(personalrepresentant). Saknas på bilden gör Mona Simmo och
Göte Rudvall.

sakerna som man kan göra inom
folkbildningen. Jag tycker att det
ska finnas folkhögskolor i städernas förorter därför att alla ska få
möjlighet till utbildning och kunna
skaffa sig ett yrke eller kunna gå
vidare att läsa och fylla en plats i
samhället. Jag tror det är oerhört
viktigt och något som alla vill.
Oavsett var man kommer ifrån,
bor eller vilket språk man har.
– Där tror jag att Folkhögskolan
kan fylla en väldigt, väldigt stor
funktion. Det tänker jag, att FiA är
en sådan skola som kan fylla en
sådan funktion. Som har bestämt
sig för att göra det. Så därför blev
jag glad när jag fick det här erbjudandet att få börja här i Angered.
Vad vill du uppnå med FIA i
framtiden?
– Ja, jag vill ju gärna se att FiA
blir en skola som är väl känd i hela
Angered. Där man kan utbilda sig,
både när det gäller sina svenskakunskaper men att man också kan få en
grundläggande behörighet, precis
som idag, om man saknar grundskolamen och även gymnasie-
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hörighet, det vill säga att man kan
få en högskoleförberedande utbildning så att man faktiskt också går
vidare till högskola. Jag tror att det
behövs människor från olika håll i
samhället på högskolorna och inte
minst inom de yrken som högskolan utbildar till. Det är alltså en del,
att rekrytera till högskolan.
Men jag tänker också att det är
viktigt att det finns yrkesutbildningar på en folkhögskola, alltså
någon slags möjlighet. För alla är
inte intresserade av, eller kanske
inte ens har möjligheter, att läsa så
mycket att man sedan går vidare
på universitetet. Jag tycker också
att det bör finnas möjligheter att
hitta andra vägar och där tänker
jag att folkhögskola skulle kunna
vara till hjälp.
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DISKUSSION. Alexander Bengtsson föreläste om främlingsfientliga partier på mötet som anordnades av bland annat FiA
Hur känns det att börja jobba och Finska Mångkulturella Folkhögskolan.
på ett nytt ställe?
– Oj, alltså mitt huvud är alldeles sprängfyllt just nu. Det är så
mycket nytt att sätta sig in i och
det är klart att jag kan ju säga på
en gång att om jag hade vetat hur
mycket det är så är jag inte helt
säker på att jag hade valt att söka Onsdagen den 27 april höll galoscherna”-initiativ på 90-talet,
jobbet. Det är otroligt mycket att Alexander Bengtsson från den Ny demokrati, är ett exempel på
sätta sig in i. Som föreståndare på antirasistiska stiftelsen Expo en den andra varianten.
en folkhögskola så har man ansvar föreläsning om högerextremism
Det är ett exempel på de upplysför så många olika bitar och som på Blå Stället i Angered.
ningar Alexander Bengtsson bjöd
jag tror man inte riktigt förstår när
på under denna lärorika lektion.
man jobbar som lärare, vilket jag
Det var en pedagogisk genom- Och det är just fakta vi behöver
gjort tidigare då. Man måste fixa gång av högerextremismens olika rustas med för att kunna bemöta
allting själv. Jag kan tycka att det yttringar från andra världskrigets och motverka den framväxande
är en tillfredställelse i detta. Det är slut fram till våra dagar, med en ny intoleransen.
något som gör att man kan känna våg av främlingsfientlighet, såväl i
Därmed inte sagt att det biter på
sig lite nöjd över att fixa det mesta Sverige som i andra delar av alla. Under frågestunden var det en
på den egna skolan och att man Europa.
man som viftade med ett exemplar
också måste göra det själv.
Alexander Bengtsson lärde oss av tidningen “Misstänkt” och
– Samtidigt blir man ju väldigt att det finns två olika typer av främ- påstod att invandrare var överreutlämnad och väldigt ensam i sitt lingsfientliga partier: dels sådana presenterade i brottsstatistiken.
arbete. Så på nåt sätt skulle jag med ett “brunt arv”, det vill säga de Han undrade också varför tidningönska att det hade funnits mer utav som är sprungna ur fascism och en Expo, i vars redaktion
stöd, ett mer gemensamt ledar- nynasism, och dels populistparti- Alexander Bengtsson ingår, aldrig
skap. Eller att man hade organise- erna som mer hämtar sin näring ur skriver om svenska brottsoffer.
rat det på ett sätt så man kände att kritik mot välfärdsstaten, med skoj- Alexander Bengtsson argumentedet här är en skola där man tar friska krav på sänkta skatter och rade bra, men mannen ville inte
gemensamma beslut och går skrotning av alkoholmonopolet.
lyssna, så han packade ihop sina
vidare framåt tillsammans.
Sverigedemokraterna är ett saker och lämnade salen. På ryggexempel på den första varianten. gen på hans t-shirt stod det “I am a
DINO JAVANMIR Medan Bert Karlssons och Ian motherfucker”.
AVIN ZAKI Wachtmeisters gamla “drag under
FILIP SVENSSON

Expoföreläsning om
främligsfientlighet

-
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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, 031-46 15 95
Kursen vänder sig till dig som vill kunna förstå,
påverka och skriva om samhällsfrågor lokalt och globalt. Vad tas upp i media och varför?

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.

Ämnesövergripande temastudier som kan ge
grundläggande behörighet. Redovisningsformen är
Folkhögskoleföreningen i Angereds tidning FiA-bladet.
Kursen genomförs i samarbete med Arabiska bokstavscentret.

“Vi kan uträtta något
här tillsammans”
Folkhögskolan i Angered

