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Efter
valet

Höstterminen
på FiA har naturligtvis präglats
av valet. De båda allmänna
kurserna i Hammarkullen och
Hjällbo har ägnat mycket tid åt
detta vilket naturligtvis syns i
detta nummer av FiA-bladet.
I höst har skolan också startat
en ny kurs, The Music College,
en musikutbildning som
beskrivs på mittensidorna.
Kursen har kommit till stånd
efter ett samarbete mellan FiA
och Högskolan för scen och
musik och är ett bevis på vad
som kan göras om krafterna
samordnas. Vilket är viktigt inte
minst nu när universitetet har
etablerat sig i Hammarkullen.
Möjligheterna är många om viljan finns.
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

Från Angered
till riksdagen
Hon är nybliven riksdagsledamot och vill arbeta för integration i Sverige. Alla i Sverige ska
ha samma chans till arbete,
bostad och utbildning. Hon vill
fortsätta samarbeta med de
rödgröna men absolut inte med
Sverigedemokraterna.

ta med välfärdsfrågorna, det blir ju
många frågor, men i första hand är
det integrationsfrågor.
– Jag har sagt att jag ska jobba
med romernas rättigheter också.
Den romska gruppen är väldigt
utsatt här i Sverige, förklarar
Shadiye.

Shadiye Heydari är född i
Iranska Kurdistan och kom till
Sverige 1986. Hon har alltid varit
intresserad av politik och varit
Socialdemokraterna trogen. I år
blev hon invald i riksdagen för
första gången. I och med det får
hon sluta som ordförande i
Lärjedalens stadsdelsnämnd. Nu
väntar politik på nationell nivå.
I början av oktober åkte hon till
Stockholm.

Vill bekämpa segregationen
– Boendesegregationen vill jag
också jobba med. Vi måste se till
att få spridning och en bra placering av de nyanlända. Det är inte
bra som det ser ut nu. Vi måste ge
bättre information och ge bättre
förutsättningar redan från början.
Om du flyttar direkt till Göteborg
blir det svårare att komma in i
samhället, lära dig språket och få
ett arbete. Om du däremot till
exempel flyttar till Ale är det lätttare att komma in i samhället.

Fick som hon ville
– Vi fick lämna in en intresseanmälan på fem utskott vi skulle
kunna tänka oss att sitta i. Jag
anmälde att kunde tänka mig socialförsäkringsutskottet i första hand
och sedan social-, utbildnings-,
arbetsmarknads- och utrikesutskottet. Man vill se till att ledamöter från Västra Götaland hamnar i
olika utskott, säger Shadiye.
Hon fick som hon ville, det blev
socialförsäkringsutskottet.
Det syns tydligt på Shadiye att
hon brinner för integrationsfrågan. Men hon vill inte bara kämpa
för ett mer integrerat Sverige.
– Jag vill jobba med många frågor. Bland annat integrationsfrågan och arbetslösheten. Jag tänker
mest på hur det ser ut i dagens
Sverige och jag är inte nöjd med
integrationspolitiken. Jag vill arbe-

Vill vara öppen
Hon menar att lösningen för att
få nyanlända att komma in i samhället är att införa en mentorskapseller kontaktpersonsmodell.
– Så man får en personlig kontakt med en svensk familj eller
person när man kommer ny till
Sverige. Genom det kommer man
lättare in i samhället, lär sig språket och får ett bredare kontaktnät.
Alltså bättre flyktingmottagande.
– Integrationspolitiken är viktig.
Det finns strukturell rasism i Sverige. Det kan till exempel vara svårt
att få ett arbete eller en bostad om
man har ett utländskt namn. Vi
måste vara öppna mot alla även de
som har annan kultur, religion eller
utseende. Om vi samarbetar kommer vi att få ett bättre samhälle.
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BYTE AV MILJÖ. Shadiye Heydari lämnar stadsdelspolitiken i Lärjedalen för att jobba med
socialförsäkringsfrågor i riksdagen.
Förutom att kämpa mot segregation vill Shadiye jobba med utbildningsfrågor. En av dem handlar om
att man som vuxen kan läsa in det
man missat i grundskola eller gymnasium. Att regeringen tar bort
möjligheten att plugga upp sina
betyg på Komvux gillar hon inte.
Gillar folkbildning
– Jag tycker det är dåligt. Vi ska
ju se till att skapa förutsättningar
så folk kan plugga på komvux. Det
finns ju de som inte har haft möjlighet att läsa på grundskola och
att då stoppa dem är ju fel. Jag
kommer inte att acceptera det. Det
måste ju finnas möjligheter. Både
komvux och folkhögskolor är bra.
Det är bra med folkbildning. Vi
måste se till att det finns resurser
och möjligheter för folk som inte
haft möjligheter att plugga innan.
De flesta som inte är födda i

Sverige har inte kompletta betyg
och då finns ju den här möjligheten att ta sin grundskole- eller
gymnasiebehörighet.
Vill satsa på fler arbeten
Att stoppa människor från att
studera klart innebär också att man
stoppar dem från att få jobb och
hade det blivit röd-grön majoritet
hade Socialdemokraterna tagit
bort arbetsgivaravgiften för företag som anställer ungdomar.
– Tyvärr vann vi inte valet. Vi
ville satsa på mer arbeten och
utbildningsplatser men när det
gäller arbetspolitiken på nationell
nivå så är det allianspartierna som
sitter vid makten och styr, säger
hon besviket.
Att tänka sig att Socialdemokraterna och Moderaterna samarbetar verkar inte troligt.
– Det beror på vilka frågor

Moderaterna vill samarbete om.
Det är inte så enkelt att svara på
den frågan. Vi har ett röd-grönt
samarbete och vi har sagt att vi ska
fortsätta med det. Vi kommer inte
att samarbeta med Sverigedemokraterna i alla fall. Det är uteslutet, säger Shadiye bestämt.
Hon verkar orolig för hur det ska
gå för Sverige. Att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen
tyder på ett hårdare samhällsklimat
och det går stick i stäv med hennes
egna politiska tankar. Moderaterna
och deras prat om att vara ett arbetarparti ger hon inte mycket för.
– Vi får kämpa vidare och se vad
Reinfeldt hittar på, avslutar
Shadiye.
NABILA MOHAMED
HAWA MOHAMED
MOHAMED SAID
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Fler röstade i Angered
men stora skillnader mellan stadsdelarna
Valdeltagandet har ökat sedan
förra valet 2006. Detta gäller
hela Göteborg men det finns
fortfarande skillnader mellan
olika stadsdelar. Att fler gått och
röstat i det här valet tror Erica
Litzén beror på att det funnits
två tydliga block att välja mellan
och att det varit mer information under valrörelsen.
Erica Litzén är chef för den
grupp i Göteborg som jobbar med
statistik och samhällsanalys.
– Vi tittar på befolkningen i
Göteborg och gör prognoser, hur
många som kommer att födas och
hur många som går i pension framöver. Sen jobbar vi mycket med
statistik, vad människor har för
utbildning och vilka inkomster de
har, hur många som har försörjningsstöd men också i vilka branscher människorna jobbar med
mera.
Fem procent fler
I valet var det 79 procent av alla
Göteborgare som gick och röstade.
Det är en ökning med fem procentenheter totalt i Göteborg. Och
även i östra Göteborg är det en
ökning av valdeltagandet så det är
bättre än det var förra valet.
– Om man tittar på valdeltagandet per stadsdel så ser man att det
är ganska stor skillnad. I Västra

Göteborg, och det är Älvsborg,
Södra Skärgården och Tynnered,
har man ett valdeltagande på 83
procent. Sen är det ganska stor
spridning över stan och lägre i
Angered, Kortedala och Bergsjön.
Det är inte så många som röstar
där, därför blir det ett lägre valdeltagande, men det är ändå över 60
procent. I Angered gick 63 procent
och röstade.
– Det är ökat valdeltagande i primärområden med lågt valdeltagande jämfört med förra valet. Det
är till exempel Gårdsten, östra
Bergsjön, norra och södra
Biskopsgården, Hjällbo och
Hammarkullen. Eriksbo är det
enda område där valdeltagandet
har minskat sedan förra valet.
Fler röstar i villaområden
Vad beror det då på att det är stor
skillnad mellan olika stadsdelar?
– Om man går och röstar eller
inte hör ofta samman med vad
man har för utbildningsnivå, vad
man har för inkomster. Det är vanligare att man går och röstar om
man bor i villaområden. I västra
Göteborg har vi väldigt mycket
villaområden. I områden där det
bor många med låg utbildning
kanske man tänker att det spelar
ingen roll, det blir ändå som det
alltid har varit.
Men Erica Litzén menar att det

Förändring valdeltagande

naturligtvis blir bättre om så
många som möjligt går och röstar.
Och det visade sig att fler också
gick och röstade. Fem procent fler
röstade i Göteborg.
Tydligare alternativ
– Vad ökningen beror på är svårt
att säga. Det kan handla om att
människor har fått mera information. Att man har varit ute i valrörelsen och skapat ett intresse för
valet. Sen kan det bero på att det
fanns ett tydligare alternativ.
Antingen röstade man på de rödgröna eller på alliansen. Två stycken väldigt tydliga alternativ. Det
tror jag kan spela roll, säger Erica.
– I områden med personer födda
i andra länder är valdeltagandet
lägre och det är inte särskilt konstigt för det handlar ju om att man
behöver lära känna partierna innan
man går och röstar. Sen tänker jag
att ibland när man kommer från
länder där det är diktaturer, där det
är farligt att vara engagerad politiskt, då kanske det inte är det första man gör när man kommer hit,
menar hon.
Mer information
Att 79 procent av alla i Göteborg
gick och röstade är bra siffror men
hur ska man få ännu fler att gå till
vallokalen?
– Jag tror på mer information och
utbildningsinsatser. Men jag tror
inte att det räcker med enbart information. Nu är det också lättare att
rösta i och med att vi kan förtidsrösta och inte behöver gå till vallokalen på valdagen. Det kan också
vara så att om de som man umgås
med tycker att det är viktigt att
rösta så blir man själv engagerad.
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Det kan ju vara kompisar som
säger att man ska rösta eller om
man är med i en förening som bjuder in någon som pratar. Det kan
spela roll, det sätter igång något så
att man själv tänker att man ska
rösta, tror Erica.
Förutom detta tror Erica att det
finns fler faktorer som spelar roll
för att få människor att gå och
rösta.
– Det kan vara att man är föreningsaktiv, att man har ett jobb
eller skola att gå till, att man är
med i något sammanhang och hur
länge man har varit i Sverige.
Åldern har betydelse, ju äldre man
är ju viktigare tycker man att det är
att gå och rösta. Ungdomar, förstagångsväljare, är dåliga på att gå
och rösta medan pensionärer är bra
på det. Sedan är utbildningsnivån
en viktig faktor. Inkomsten spelar
också en roll men utbildningsnivån är mer avgörande för om man
går och röstar, menar Erica.
Att valdeltagandet har varit
större i år än 2006 är tydligt men
vad har folk röstat på?
Rödgrönt Angered
– Man röstar olika i olika områden inom stadsdelarna. I Angered
är det väldigt stor andel som har
röstat på de rödgröna - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet - uppemot 70 procent, den största andelen i
Göteborg men också ganska
många som röstat på Sverigedemokraterna. Alliansen har cirka
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TVÅ ALTERNATIV I VALET. Det tror Erica Litzén var orsaken till
att valdeltagandet ökade i Göteborg.
20 procent, konstaterar Erica.
I de västra stadsdelarna och centrum, där valdeltagandet är högt,
röstar mer än hälften på alliansen.
Fortsatt rödgrönt styre
Trots att valresultatet blev jämnt
så är det fortfarande de rödgröna
som styr Göteborg, i alla fall i fyra
år framåt. De rödgröna får 41 av
de 81 platserna i kommunfullmäktige och alliansen får 32.
– Vi fick in ett nytt parti,
Vägvalet, som fick hela 5 mandat.
Centerpartiet förlorade sitt enda
mandat, säger Erica.
Befolkningen speglas inte i
kommunfullmäktige som den nu
kommer att se ut.
– 2006 var andelen kvinnor 48
procent, nu går det ner till 44 pro-

cent. Andelen av befolkningen
som är under 29 år är 23 procent,
men det är bara 10 procent av dem
som sitter i kommunfullmäktige.
Så de är ju underrepresenterade.
Åldersgruppen 30-64 år är överrepresenterade. De som är över 65 är
underrepresenterade.
Tittar man sedan på andelen av
befolkningen som var utrikes
födda, drygt 20 procent, så var det
14 procent som satt i kommunfullmäktige 2006-2010 men vi tror att
andelen ökade i årets val.
FATME ATRIS
MARIAN IBRAHIM
FARTUN AHMAD
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STUDERAR TIDNINGAR. Professor Bengt Johansson är i full gång med att analysera valrörelsen
och medias betydelse.

Inte mediernas fel
– de rödgröna föll efter egna misstag
Medierna gav inte samma bild
av Alliansen och de Rödgröna.
Men att det var därför de rödgröna förlorade valet räcker inte
som förklaring, säger Bengt
Johansson, professor i journalistik och masskommunikation
vid Göteborgs Universitet.
Bengt Johansson har studerat
mediernas roll under valet 2010
och sett att alliansen fick en bra
behandling och Mona Sahlin en
dålig bild i media.
– Vi kan visa med siffror att
Expressen hade en extremt negativ

bild av Mona Sahlin. Andra tidningar hade också det men inte
riktigt lika negativt. Expressen försvarar sig med att säga att de bara
speglar det som var, men man har
dragit ganska hårt på det.
Tacksamt mål
En annan förklaring som Bengt
Johansson ser är att det finns en
partipress och att det är naturligt
för de borgerliga att gå på Mona
Sahlin. Men den viktigaste orsaken tror han är att Mona Sahlin är
tacksam att ge sig på.
– Hon är skadeskjuten på många

sätt både inom och utom partiet
och det genererar en självuppfyllande profetia.
Bengt jämför med Maria
Wetterstrand som tvärtemot Mona
Sahlin lyckades bra.
– Allt Wetterstrand har gjort har
funkat. Det har inte haft så mycket
med partipolitik att göra. Medierna
vill väldigt gärna berätta framgångssagor och nedåtgående spiraler. De kan lyfta upp men också ta
ner någon. Hade Mona Sahlin upplevts som en stark ledare inom partiet så tror jag inte hon hade blivit
så ifrågasatt.
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Medielogiken går igen från tidigare valrörelser.
– Lars Leijonborg var fp-ledare
och 2002 hade han en sådan framgångssaga, folkpartiet gick upp i
opinionen. Han kallades Lejonkungen. I valet 2006 blev han
totalt nerkörd. Det händer, det är
inte partipolitiskt. Mona Sahlin är
möjligtvis ett särfall, men det tror
jag beror på motståndet mot henne
i partiet. Jag tror inte man hade fått
samma effekt om Margot Wallström eller Anna Lindh hade varit
partiledare. Det finns en lång
historia med Mona Sahlin och
skandaler under hela hennes politiska karriär. Hon var också upphaussad när hon kom fram. Alla
tyckte hon var toppen. Nu är hon i
ett verkligt besvärligt läge. Å
andra sidan måste man konstatera
att hon är otroligt stark. Jag hade
varit inlagd någonstans om jag
varit utsatt på samma sätt med den
otroliga motvinden.
Påverkar inte blocken
Den negativa bilden av Mona
Sahlin har inte orsakat några större
överströmningar till alliansen, det
verkar som att de flesta röstar efter
politiska frågor. Bengt tror snarare
att socialdemokraterna förlorade
en del röster till miljöpartiet.
– Det fanns en del oro bland
medelklassväljare som sossarna
inte riktigt fick tag på.
Bengt ser en tendens att partiledarna blir viktigare än tidigare.
– Vi har inga siffror på det än
men jag tror att partiledarna varit i
lite mer fokus i denna valrörelse

än tidigare. Det har varit väldigt
mycket Sahlin och väldigt mycket
Reinfeldt. Vi ser en tilltagande
personifiering av kampanjerna,
inte mycket, men tydlig. Det finns
så många kanaler i dag, nätet till
exempel, man kommer inte undan.
Han sammanfattar valrörelsen
som ganska spännande men också
ganska innehållslös.
– Det finns alltid risk att en valrörelse fokuserar på en fråga. Men
när det gäller Sverigedemokraterna
har man inte diskuterat deras största
fråga, integrationsfrågan. Att de är
rasister har det pratats om, deras
film har det pratats om men inte
vad de står för och eventuella konsekvenser av deras politik. Det har
varit medvetet från de andra.
Många frågor saknades
– Sedan har man pratat en del om
sakfrågor, fastighetsskatten, rutavdrag, skatten för pensionärer.
Burkaförslaget från folkpartiet till
exempel. Men inga miljöfrågor,
inte utrikespolitik, EU, vissa frågor
har varit fullständigt bortblåsta.
Sjukförsäkringen kom sista veckan.
Bengt tror att man inte ska tillskriva medierna varken för stor
eller för liten betydelse vid valet.
– Medierna är en viktig kanal där
vi får reda vad som händer i politiken och vad partierna står för. Ju
mer osäker och ju mindre ideologiskt bunden man är vid något parti
desto större påverkan. De som kanske påverkas mest är de som är lite
intresserade av politik men inte
ideologiskt bundna. De påverkas
lättare av mediebudskapen.
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I årets val var det tydligt att
moderaterna hade kopierat socialdemokraternas gamla valaffischer.
– Moderaterna försöker utmana
socialdemokraterna som det stora
partiet som också tilltalar traditionellt arbetarklassväljare. Man
behöver inte vara egen företagare
och ha mycket pengar för att rösta
på moderaterna, ”vanligt” folk kan
också rösta på moderaterna, det är
väl det som är budskapet. Jobbar
man så kommer det löna sig oavsett
om man är rik eller fattig. Och så
försöker dom vara lite roliga också.
Men det finns humor i valaffischerna, det är ett bärande drag att
man ofta försöker vara lite skojig.
Många mätningar
Mängden opinionsundersökningar är bra tror Bengt.
– Vi som medborgare har all rätt
att få så mycket information som
möjligt. Det är inte bara partierna
och journalisterna som ska veta
hur det går. Sen kan man diskutera
journalistiken kring dom här
undersökningarna. Till exempel
när dom skriver ”Nu går det upp
igen” och det har ökat jättelite. Det
har inte varit fler opinionsundersökningar under det här valet jämfört med förra. Däremot har man
kommenterat och försökt dra
resultat från undersökningarna i år.
Man måste ju alltid skriva att
något har hänt man kan ju inte
skriva att inget har hänt, det är inte
speciellt kul journalistik.
SARA SIMMO
AISHA SEMO

Andelen negativt vinklade artiklar i procent
Totalt
Procent
Alliansen
27 %
43 %
Rödgröna
Varav Reinfeldt 30 %
Varav Sahlin
53 %

SvD
14
36
10
58

%
%
%
%

DN
16
28
22
6

%
%
%
%

Totalt
GP
16
18
15
47

%
%
%
%

AftonBladet
52 %
48 %
44 %
41 %

Expressen
26
64
33
75

%
%
%
%

Antal
artiklar
430
435
94
135

Källa: JMG Göteborgs Universitet
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Tankar efter valet
S

å här lite efter, när den värsta
hysterien är över, kan jag inte
låta bli att tänka att samhället i
stort blivit kallare. Att Sverige går
mer och mer mot samma öde som
Danmark och andra europeiska
länder.
Att ”mitten” blivit mer höger.
Att fokus endast ligger på skattterna och hur mycket pengar de
som jobbar, och de som har allra
mest, har kvar i sin plånbok vid
slutet av månaden. Inte var pengarna tar vägen när de statliga institutionerna skärs ner och fokus
läggs mer på företag.
Att de som tjänar överlägset
mest på alliansens politik är de
som har allra mest, är inget man
kan komma ifrån. Men på något
sätt så verkar de lyckats med att
istället bli de nya socialdemokraterna i mångas ögon. De har tagit
över namnet ”arbetarpartiet” och
tydligen har det funkat.

PÅ SÅ SÄTT har de en sak gemensamt med Sverigedemokraterna.
De har lyckats ändra hela sin
image, trots att de egentligen har
exakt samma ideologi som de alltid haft. Sverigedemokraterna är
fortfarande nazister, och moderaterna är fortfarande högern, representant för företagschefer och
liknande, som tjänar långt mycket
mer än vanligt folk. Något som
väldigt många dock inte insett,
antagligen folk som inte vet speciellt mycket om politik.
Jag hoppas i alla fall det, för om
alla som röstat på SD och moderaterna verkligen vet vad de sysslar
med så har i alla fall min tro på
Sverige som land och dess folk
minskat markant.
FREDRIK REINFELDT ÄR nog mycket av orsaken till att moderaternas

Foto: GÖRAN BYHLIN

TRYGGHET OCH SOLIDARITET. Inget som gick hem i valrörelsen. Nu är det plånboken som styr.
uppgång. På något sätt har han
lyckats ge en helt annan bild utåt än
tidigare moderater och det har lett
till stora framgångar för dem.
I undersökningen om vilka som
röstar mer på personer än vad partiet egentligen står för toppade
Reinfeldt listan, följd av Jimmie
Åkesson. Det är ingen slump att
deras partier som ökat kraftigt.
Något jag har väldigt svårt att
förstå då den ena ser ut att vara
helt utan passion för politiken,
som om någon nyss brutalt väckt

honom, dragit av täcket och hällt i
honom extrema mängder kaffe för
sedan säga till honom att komma
ner och debattera. Att han motvilligt gått med på det för att sedan på
ett fnösktorrt sätt recitera den lapp
han memorerat kvällen innan.
Innehållande en lång lista av
tomma ord och slogans som:
mångfald, jobblinjen och lärlingsprogram.
TYDLIGEN ÄR DEN här torrheten
förtroendeingivande. Det skulle

-BLADET

jag kunna förstått om vi skulle
välja en revisor. Eller om man var
på en båt. Då är kanske torrt bra.
Själv känner jag bara hur all
livslust sugs ur en varje gång man
hör honom tala, ej ett gott tecken i
min mening. Om inte ens statsministern verkar bry sig om politiken
eller vad han snackar om, vem ska
då göra det?
Och den andra är en uppenbar
(eller?) nazist som kommit på att
man får fler väljare om man tar på
sig en kostym och lär sig hur man
snackar som de stora pojkarna. För
varje gång han förbjuds att tala,
blir ”förtryckt” eller censurerad så
ökar stödet för honom. Han blir
någon slags slagskämpe för de
vars åsikter inte kommer fram i

media. Han blir motståndet. Att
fler människor börjar tycka så här
är en av många orsaker till att det
är mycket farligt att SD kommit in
i riksdagen, även om de inte har
mycket att säga till om. Än så
länge iallafall.
DET BLIR OCKSÅ ett mer erkänt
eller legitimt parti i mångas ögon.
Då kommer också fler och fler
fram som kanske delar, eller tror
att de delar, några av deras finförklädda rasistiska värderingar. Det
blir mer accepterat. Fler förvirrade
eller hatiska människor märker att
de inte är ensamma. De enas.
Något som dock oroar mig är att
trots att det här valet varit mycket
mer uppmärksammat och fler har
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varit intresserade än vanligt så har
ändå de partier som står för egoism på ena sidan och främlingsfientlighet på den andra nått så stora
framgångar. En orsak kan vara att
mycket av debatten handlat om
precis det som alliansen vill att
den ska handla om, att de som
jobbar, kortsiktigt tjänar lite på
skattesänkningarna och att detta
även ska ge ökad tillväxt. Precis
där har nog väldigt många slutat
lyssna, och blundat för de viktigaste sakerna. Få har verkligen
tänkt till. Något jag tror många
kommer att ångra när de ser vad
som verkligen kommer att ändras i
samhället, eller gå förlorat.
VIKTOR HERMANSSON

Ett splittrat Sverige
– följden av Sverigedemokraternas framgång
Vad kommer det att innebära
för Sverige att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen?
Just nu känns det väldigt osäkert
och nytt för Sverige. Vi har fått in
ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Jag tror att det kommer leda
till ett splittrat Sverige.
Nu när Sverigedemokraterna är
inne så blir konsekvensen att det är
helt okej att vara rasistisk, folk
kommer att krypa ut ur sina gömställen och bli öppet främlingsfientliga, medans de som är emot
kommer att gå på ännu mer aggressivt med att ”nej, det är inte okej att
vara rasist”. Jag är väldigt besviken
över valresultatet, vi går närmare
ett egoistiskt Sverige. Vad som
gjorde mig nästan mest besviken
var att jag var så säker på min egen
kommun, jag sa till och med ”nej
men Partille kommer att förbli

rött”. Så var ju inte fallet. Vi blev
blåa och SD fick 5.1 procent.
Vad som nu krävs av oss medborgare är hjärna. Tänka och kritisera, höra och lyssna. Inte gå på
vackra ord med ful innebörd helt
enkelt.
Engagemang behövs
Det är nu en viktig tid att engagera sig, det är nu det svenska folket behövs som mest. Stå emot och
visa vad SD verkligen är. Sverigedemokraterna härstammar från
BSS, bevara Sverige svenskt. En
öppet nazistisk organisation.
De har endast tagit på sig kostymer, låtit håret växa ut och slipat
sin politik lite mer rumsren, men
de är i grund och botten samma
människor med samma värderingar som de var för 15-20 år sen.
Men det ser inte folk. Vad ser
egentligen SDs väljare, ser de ett
bättre Sverige, en ljus framtid? Det

är mig en gåta för jag ser det helt
tvärtom.
Att plugga och bosätta sig var
man vill är en självklarhet för alla
svenskar, vad ger då oss rätten att
ta bort samma rättighet för en person som vill komma in i vårt land?
För hans religion, hans bakgrund, hans härkomst?
Medmänsklighet saknas
Man känner redan av att Sverige
har blivit ”Vi mot Dem”.
Vart tog medmänskligheten
vägen?
Vill vi verkligen att Sverige ska
styras av våran egoism?
Vi som tänker längre än näsan
räcker, vi får helt enkelt ta oss i kragen och kämpa för att dessa fyra
åren inte kommer bli förödande och
att nästa val kommer handla mer
om hjärtat än plånboken!
CAROLINE JOHANSSON
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Besvikelser efter valet
D

et var mycket blandade känslor efter valet eftersom
Socialdemokraterna fick så få
röster. Även om jag inte röstade på
dem.
Jag ville att de skulle få en klar
majoritet. Så blev det inte, istället
blev det ett rekorddåligt resultat,
och dessutom ska alliansen fortsätta i fyra år till.
Det är mycket tänkande om vad
som komma skall, bara en sån sak
som att Sverigedemokraterna fick
fler röster än Vänsterpartiet. Och
det som ”skrämmer” mig mer är
att det gick på så kort tid.

som kommer att vara störst.
Man har glömt bort grundprinciperna och allt mer anpassat
sig till den kapitalistiska världen.
Som politiker vill de lära oss
leva på ett sätt medans de själva
lever på ett annat sätt.

MEN SAMTIDIGT ÄR, om man tittar
på siffrorna, inte svenska folket
nöjt med varken de rödgröna eller
alliansen. Det blev mer eller mindre jämt mellan de enskilda partierna. Om vi jämför de traditionellt
mindre partierna med varandra och
de större med varandra så blev det
väldigt jämt. Så i allmänheten var
detta ett fiasko.

ATT MAN TJÄNAR 10-15 gånger
mer än en vanlig arbetare gör inte
saken bättre. Detta är en orsak, det
är inte många som kan bevara sin
ödmjukhet och ha fötterna på jorden när man tjänar 90 000 kronor i
månaden. De är inte många som
klarar det! Man frågar sig, blir
man en bättre politiker då? Mer
mänsklig? Kommer man på bättre
idéer eller får ett större och bredare perspektiv på saker och ting!?
Det tror jag knappast, snarare
tvärtom.
Jag som ung känner att de som
skall vara en förebild visar sig vara
något helt annat. Jag är mycket
besviken på många av de högre
politikerna!

JAG TROR ATT speciellt Socialdemokraterna har förlitat sig på att
man alltid kommer vara det partiet

JAG FÖRSTÅR INTE att Socialdemokraterna inte kan få större förtroende bland folket när alliansen/

Moderaterna har förstört så mycket
de senaste fyra åren! Och att professionella politiker, alltså som får
betalt och varit med så länge, inte
lyckas bättre är lite konstigt.
Jag säger inte att det är en enkel
match eller matcher men bättre än
så här kunde man ha gjort!
Genom att informera bättre om
läget och vilka nya planer man har
för att förbättra Sverige.
DETTA ÄR VAD jag upplevde efter
valet. Jag vet att det är en del negativt men det är för att jag, och
säkert också många fler, vill se de
ny/gamla Socialdemokraterna. Det
gamla (s) för att man verkligen
använde sig av mänskliga rättigheter, ett socialistiskt land och tänkande, där alla skall få ta del av
samma kaka!
Med det nya menar jag att det
måste komma nya idéer, men
att alltid ha i åtanke när man till
exempel förhandlar om något, att
stå på sig och få ett resultat som
gynnar de stora massorna alltså så
många som möjligt.
BRAULIO RODRIGUEZ

Deltagarnas röster om vikten av att rösta
Är det viktigt att rösta?
– Ja, det är jätteviktigt för annars
händer det ju ingenting. Man
måste veta vad folket vill för att
kunna förändra saker
Har ni jobbat mycket med
valet i skolan?
– Ja, det har vi och vi har diskuterat väldigt mycket. Vi har Anton Persson
också varit ute på stan och pratat med alla partier så
det har varit intressant.
Har du ändrat din åsikt under tiden du jobbat
med valet?
– Nej faktiskt, inte jag har alltid hållit på vänstern så
länge jag minns.

Är det viktigt att rösta?
– Jag tycker det är jätteviktigt,
man måste göra nånting för sin
situation. Även om man är nöjd
med samhället ska man ändå
kämpa för att bevara det så.
Har ni jobbat mycket med
valet i skolan?
– Ja, väldigt mycket. Folk har Caroline Johansson
liksom tröttnat på att det har varit lite för mycket politik. Men jag tycker att det har varit jättekul.
Har Du ändrat din åsikt under tiden?
– Jag har varit lite tveksam till vissa partier och pendlat mellan några partier. Men jag har inte ändrat åsikt
om vad som är viktigast och mina hjärtefrågor.

-BLADET
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NOGGRANT. Inga borttappade röster, inga fel i röstlängden som i det “riktiga” valet.

På FiA röstar man vänster
I år har det varit val igen och
FIA har som tradition att alltid
jobba med valet i skolan.
Kurserna i Hammarkullen och
Hjällbo hade valet som sitt första
tema för terminen.
I Hjällbo gjordes det grupparbe-

ten och man låtsades representera
partierna. Även Sverigedemokraterna fick göra sin röst hörd.
Många elever känner att det har
varit väldigt lärorikt och insett
ännu mer hur viktigt det egentligen är att rösta.
En vecka innan det riktiga valet

Är det viktigt att rösta?
– Självklart att det är viktigt,
man måste vara delaktig Det är
vissa som inte vill rösta eller
som röstar blankt. Jag kan inte
säga vilket parti du ska rösta på,
eller vilket parti andra ska rösta
på utan jag tycker att det är viktigt att rösta. Du ska rösta för dig Braulio Rodriguez
själv och för den kommande
generationen.
Har ni jobbat mycket med valet i skolan?
– Ja vi har jobbat mycket med valet. Så var vi ute i
stan i valstugorna och diskuterade med de olika partierna. Vi hade jobbat i skolan med vilka frågar vi

hade FiA skolval där man fick
samarbeta med att bland annat
räkna röster, lägga ut röstsedlar,
skärmar och hela kitet som en
repetition inför det riktiga valet.
Hammarkullekursen fick också
vara med och delta i valet.

skulle ta upp och kollade helt enkelt vad partierna
stod för och vad dom inte stod för.
Har du ändrat åsikt under tiden?
– Faktiskt inte. Jag har haft samma åsikt ganska länge
i och med att jag har haft ett ganska stort intresse för
politik sedan lång tid tillbaks. Så jag vet var jag står.
ORHAN MUSTAFOVIC
WASSILA SEMMO

Valresultatet
Vänsterpartiet: 11
Socialdemokraterna: 18
Miljöpartiet: 2
Centern: 0

Folkpartiet: 1
Kristdemokraterna: 0
Moderaterna: 1
Sverigedemokraterna 1
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MUSIKALISK START. I oktober var det premiär The Music College i Hammarkullen.

Det svänger om FiA
The Music College ny kurs på skolan
Måndagen den 18 oktober började
tretton musikintresserade elever en
ny collegekurs på FiA. Lokalerna
ligger i Hammarkullen och kursen är
ett samarbete mellan FiA och universitetet.
Förutom att lära sig skriva och producera musik så ska man ha möjlighet att
läsa in sin gymnasiebehörighet i till
exempel engelska, matte eller svenska.
I Hammarkullen bor många med
invandrarbakgrund. Det finns många
som är duktiga på musik, teater och
dans men kanske drar sig för att söka

sig till högre utbildning.
– Universitetet har velat ändra på det
så att fler kan bli professionella musiker, jobba med musik eller bli lärare.
Det handlar om att bredda rekryteringen så att alla i samhället ska få den möjligheten.
– Universitetet är till för alla. Det är
skattepengar som betalar universitet
och folkhögskola och det är i stort sett
gratis att gå där så det är en rättighet
som alla har, säger Sten Källman som
är lärare i kursen.
Han har sin musikaliska bakgrund i
folkmusiken och är frilansande musiker

och spelar i ett band som heter Den
fule. Tillsammans med Max Flövik och
Vanessa Liftig som också är frilansande
musiker ska han nu utbilda unga talanger till musiker eller kanske musiklärare.
Bättre musiker
– Vi ska stärka dem som sökt utbildningen, deras musikutövning, alltså att
de ska bli bättre. Om man är hiphopare,
folkmusiker eller rocktrummis så ska
man få jobba vidare med sin musik,
alltså förstärka låtskrivandet, få kunskapen att göra låtar, arrangera dem.
Men man ska också lära sig det som

-BLADET
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Foto: AVIN ZAKI

SAXOFONRÄV. Sten Källman är en av tre yrkesverksamma musiker som jobbar som handledare på
kursen.
man inte kan så att man breddar kunskapen. Till exempel om man inte kan
spela ackord eller teori om musik får
man lära sig det också.
– Man ska försöka få den här musikmänniskans grund att bli stabilare och
bredare. Om man inte gått färdigt
gymnasiet med betyg i alla ämnen kan
man på FiA läsa in ämnen så att man
får kompetensen allmän behörighet så
att man kan söka in på universitetet.
Om man vill bli musiklärare, vilket vi
hoppas att några ska vilja bli, måste
man ha det från gymnasiet för att
kunna börja på lärarutbildningen.
Många intresserade
I Hammarkullen har Göteborgs
kommun velat skapa utbildningstillfällen. Universitetet har kommit dit
med Centrum för urbana studier. Det
tycker Sten Källman är bra.
– Hammarkullen behöver också mer
aktiviteter och stöd. Man skulle kunna
få stadsdelen att blomstra om det hän-

der fler saker. Det ska bli en bro,
kommunikation, kontakt mellan flera
världar i Göteborg eftersom Göteborg
är en extremt segregerad stad.
Uppdelad mellan olika kulturer och
befolkningsgrupper och det är inte bra.
Hammarkullen ska bli ett kunskapscentrum med universitetet, El Sistema,
The Music College och Folkhögskolan
i Angered.
Först i Göteborg
Många musikintresserade ungdomar
vet inte var det finns kurser eller vilka
möjligheter de har till vidareutbildning.
– I vissa sociala grupper i samhället
så vet man vad man gör men det gälller inte alla. I Göteborg finns det ingen
sån här utbildning för de här unga
människorna. Vi ska ändra på det. På
sikt kommer fler och fler att känna till
möjligheten.
– Här i Hammarkullen är det väldigt
få som har ateljé eller en studio, det

beror säkert på många olika saker men
jag tror att de som kommer hit till
Sverige med sina familjer säkert inte
tänker på att deras barn skulle kunna
bli musiker eller artister utan ska
skaffa sig ett ”riktigt” jobb som
fabriksarbetare eller psykolog.
Vill locka unga
Om man är intresserad av musik och
vill lära sig mer finns inte så många
möjligheter. Tanken är att locka unga
människor till att vilja utvecklas.
– Det är säkert några som vill fortsätta utbilda sig till exempel genom att
söka in till musikhögskolan och vi ska
se till att det blir lättare för sådana som
inte har kommit in tidigare att komma
in. Man måste ändra på reglerna, som
det är nu så utesluter man många.
– Sen så kommer några säkert att
jobba som musiker utan att fortsätta på
någon annan utbildning. Man går den
här kursen sen jobbar man själv som
artist eller kompositör. Men det är en
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SPELA TILLSAMMANS. Det är en viktig ingrediens i kursen.
ganska kort utbildning, ett år. Vi
ska se till att de som vill komma in
på musikhögskolan ska kunna göra
det. Det är därför det heter högskoleförberedande, den förbereder en
för att gå vidare.
Stort intresse
Intresset för att gå på den här kursen har varit stor. Trots att information om kursen bara fanns i lite mer
än tre veckor innan ansökningstiden tog slut.
– Det var 100 som anmälde sig
och drygt 70 som kom till antagningarna. Vi ska ha 20 deltagare
men eftersom vi började mitt i terminen så har vi en lite mindre
grupp för att kunna prova våra
idéer. Vi har tagit in tretton för att få
minst tio i en grupp som vi kan
arbeta med. Men det ska bli tjugo
sedan, säger Sten Källman.
Antagningarna har bestått av
både intervjuer och auditions.
Naturligtvis har man velat att eleverna ska vara duktiga på att
uttrycka sig med musik, sjunga,
spela och skriva musik, men man

har velat ha en blandad grupp med
deltagare från olika delar av stan,
med olika inriktning och olika erfarenheter. Inte bara svenska medelklassungdomar.
– Det finns många andra grupper
i Göteborg som vi vill ge en chans
så att gruppen ska bli varierad,
blandad. Och det ser ut att bli så nu
med dem som vi har valt.
Frilansmusiker
Lärarna på kursen har också olika
bakgrund och erfarenheter.
– Förutom mig så är det MAx och
Vanessa. Vi är musiklärare på deltid. Max är gitarrist och rockmusiker och kan spela klassisk musik
och är duktig på teori. Vanessa är
också en mångsidig musiker och
sångare och det är jag också. Vi
representerar lite olika musikstilar
och det är ju meningen
– Vi är frilansmusiker. Vi spelar i
olika band eller gör egna projekt.
Max är bland annat med i ett band
som heter Lillasyster. Så vi är musiker – frilansande – och sedan jobbbar vi som lärare också.

Det är Göteborgs kommun
genom Vuxenutbildningen som
finansierar kursen. Förutom att kursen är ett samarbete mellan FiA och
universitetet så kommer man att
jobba i samma lokaler som El
Sistema som är ett barn och ungdomsprojekt där barn får lära sig att
spela instrument i storgrupp.
Vill inspirera barn
– Vi ska dela lokal med dem och
sedan ska vi använda samma
instrument och då hoppas vi att
våra studenter ska förstå vikten av
att de här barnen får se kompisar
eller äldre ungdomar går vidare och
utbildar sig på högre nivå och det
också kan gälla dem när de blir
stora. Så att det kommer nya som
sen kan söka till vår skola och vidare till musikhögskolan. Vi får en hel
bild av barn, unga och unga vuxna.
HALAT SHAFIK
AVIN SAEED ZAKI
MARLEN JOHANA

-BLADET
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Från FiA till H&M
Raoudah Chelly är en stark och
målmedveten kvinna som drar
nytta av sin sociala sida varje
dag i sitt jobb. Vägen dit började
på FiA.

Raoudah Chelly är gift och har
tre barn, två flickor och en pojke.
Hon kom från Tunisien till Sverige
1998. Då var hon gravid i sjunde
månaden och sen mammaledig de
första fem åren.
I Hammarkullen, där familjen
bodde, fanns inga dagisplatser utan
hon var hemma med barnen. Hon
brukade besöka öppna förskolan.
– Där träffade jag många människor från olika länder och kulturer.
Jag tränade mig att prata svenska
med hjälp av förskollärarna.
Raoudah tycker om folk, hon har
jättelätt att kommunicera och våga-

de prata svenska även om hon pratade fel innan hon började i skolan.
Raoudah började på FiA 2003,
där hon studerade i två år. Först började hon på deltid i Folkhögskolekurs för arabisktalande, sedan flytttade hon till heltidskursen Folkbildning och IT. Hon läste bland annat
svenska, matematik och engelska.
– Jag ville utveckla mig och mitt
svenska språk, så jag började på kursen. Jag trivdes bra och det var jätteroligt. Lärarna och klasskamraterna
var underbara, säger Raoudah.
Raoudah tänkte på en bättre
framtid och sökte till vuxenutbildningen för att göra SFI-prov.
– De rekommenderade en kurs
som passar till min personlighet,
berättar hon.
Under två år läste hon SFI, SAS
och därefter försäljning, admi-

nistration och ekonomi. Samtidigt
var hon på praktik varje onsdag
och torsdag på Hennes & Mauritz.
– Strax efter utbildningen och
praktiken fick jag jobb, ett vikariat
som säljare på H&M. Efter två år
som vikarie fick jag äntligen fast
jobb. Mellan praktik och jobb tog
det fyra år, säger Raoudah.
Raoudah framstår som en stark
och positiv kvinna och i jobbet får
hon utlopp för sin sociala sida.
Hon trivs jättebra på sitt jobb och
tycker att hon har fått det jobb hon
önskat sig.
– Jag har oregelbunden arbetstid
och jag får tid för min familj. Jag
är jätteglad med jobbet som det är
men jag kan tänka mig att bli personalansvarig i framtiden.
MANAL ALDIRAWI

Foto: MANAL ALDIRAWI

TRIVS PÅ JOBBET. Raoudah Chelly hittade sitt önskejobb efter tiden på FiA.
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FUNDERSAM. Linda Thorsson på Hjällbobostaden får svara på många frågor om mutor.

Misstankar om mutor
– Hjällbobostaden får försvara sig
Mutskandalen i Göteborg rullar
vidare.
Även Hjällbobostaden är inblandat och hyresgästerna undrar vad som hänt och har många
frågor.
– Vi har pratat mycket med
hyresgästföreningen och med vår
styrelse som består av hyresgäster
i vårt område. Alla tycker naturligtvis att det är tråkigt och man
vill att sanningen ska komma
fram. Det tycker vi också. Det gäller även när vi pratar med vår personal om vad som har hänt, säger

Linda Thorsson, informationsansvarig på Hjällbobostaden.
I våras avslöjade Uppdrag granskning en omfattande muthärva i
Göteborg.
Fler och fler inblandade
Från början handlade det om
idrotts- och föreningsförvaltningen och bostadsbolaget Familjebostäder. Men fler bolag blev
inblandade. I juli polisanmälde
byggbolaget Peab en av sina före
detta anställda. Via Peab blev även
Hjällbobostaden indraget och
stängde av en medarbetare.

– Det vi vet är att en person från
en leverantör som jobbat här blev
polisanmäld och misstänkt för att
ha gjort någonting även här hos
oss. Nu har vi lämnat all information som vi har till polis och åklagare som utreder det här. Vi får se
om vi har blivit utsatta för brott,
om vi har betalt för mycket och
hur mycket pengar som vi i så fall
ska ha tillbaka. Och om det är
någon härifrån som har gjort fel
eller är inblandad. Vi vet inte exakt
vad som har hänt så vi är glada att
polis och åklagare reder ut det här,
tycker Linda Thorsson.

-BLADET

Misstankarna påverkar naturligtvis stämningen bland personalen.
– Vi är jättebesvikna och ledsna
över allt som har hänt här. Men vi
känner att vi måste fortsätta att
jobba med det som vi ska göra. Vi
försöker hålla modet uppe ändå
men vi behöver prata mycket och
har möten för att gå igenom vad
som hänt. Många är besvikna. Det
vi gör nu är att vi samarbetar med
polisen och lämnar de uppgifter
som de vill ha. Det är väldigt viktigt för oss att det är polisen som
utreder det här.
Vill ha information
Många hyresgäster är lika upprörda över det som har hänt och
vill ha information.
– Jag tror att de reagerar på
samma sätt som vi, de är väldigt
besvikna. Men det är faktiskt inte
många som har vänt sig direkt till
oss. På gott och ont kanske. Vi vet
att folk är upprörda, vi har haft
kontakt med hyresgästföreningen
och det är viktigt för oss att veta
hur våra hyresgäster uppfattar situationen. När vi pratar med personalen så säger dom att de inte blir
påhoppade eller sånt. Det här är
också nåt vi måste jobba med så att
ingen blir trakasserad.
Väntar på polisutredningen
Några möten med hyresgästerna
för att berätta om situationen
kommer man inte att ordna.
– Vi har inte så mycket information, dessutom pågår det en förundersökning. Polisen har sagt till
oss att det nu är sekretess, vi får
inte säga något. Allt måste utredas
först, så det är väldigt svårt att
ordna ett möte. Jag vet att hyresgästföreningen hade ett möte. Jag
frågade om jag skulle komma dit
eller om vår vd skulle komma dit.
De ville ha mötet för sig själva och
väntar till nästa gång. Jag fick en
återkoppling och vi kommer att
skicka ut ett brev till hyres-

gästerna. Vi tänker gå ut med
information till våra hyresgäster.
Vi har också jobbat med att vår
personal ska vara uppdaterad med
lite täta möten så att de kan svara
på frågor som de får. Vi har också
lagt ut information på vår hemsida
men det kanske inte är så många
som har tittat på det.
Inget bekräftat
Hyresgästernas förtroende för
Hjällbobostaden har naturligtvis
påverkats. Det kommer att ta lång
tid att få tillbaka det.
– Först och främst vill vi att
saken utreds, vi vet ju inte riktigt
vad det är som har hänt och det är
inte bevisat än om vi har något fel.
Vi läser i tidningen att det spekuleras om många miljoner, saker det
inte finns några bekräftade uppgifter på. Vi vet inte var alla uppgifter
kommer ifrån. Vi tycker att det ska
utredas på rätt sätt.
– Innan vi blev inblandade, i
våras, var det prat om en mutskandal i Familjebostäder. Vi ingår i
samma koncern och sa redan då att
vi måste titta på om det även hade
hänt här. Vi tog in revisorer från
Stockholm som har gått igenom
alla våra böcker och rutiner, hur vi
jobbar, tittat på fakturor och varit
ute och tittat på våra lägenheter,
tagit stickprov för att se om våra
leverantörer har gjort det de ska.
Granskar rutiner
– Revisorerna har jobbat hela
sommaren och kommer att ge oss
en rapport. Efter det får vi titta på
våra rutiner, vad vi kan göra för att
jobba ännu hårdare. Sedan servar
vi polisen och åklagaren med allt
material som vi har. Efteråt får vi
gå ut och prata med hyresgästerna,
förklara vad som hänt, varför och
vad gör vi åt det.
Hjällbobostaden misstänker att
någon skickat fakturor för arbete
de inte gjort, för renovering eller
lagt på för mycket på fakturorna.

17

– Det är inte lätt att undvika om
någon vill lura oss. Vi har rutiner
och vi går igenom dom igen. Vem
får beställa ett jobb och hur ska en
faktura se ut? Det räcker inte med
att skriva att man har jobbat ett
visst antal timmar i ett badrum. Vi
ställer krav på var och när man
fick beställningen. Sådana rutiner
går vi igenom nu. Den som beställt
jobbet ska kontrollera att det är rätt
beställning och kostnad, sedan är
det alltid en person till som tittar
igenom fakturan innan den betalas.
Hjällbobostaden undersöker nu
vilka misstag som kan ha begåtts i
renoveringarna. En del hävdar att
det kan röra sig om flera miljoner
kronor.
Många rykten
– Att det rör sig om flera miljoner
vet jag inte vad det kommer ifrån.
Det kan ju vara så men det vet vi
inte nu. Vi har genomfört egna
kontroller av Peab, som det rör sig
om, och sedan i somras har vi gått
igenom fakturor ihop med konsulter. Vi har gjort stickprov, varit ute
och knackat på hos hyresgäster och
sett om jobb blivit utförda. Vi har
fortfarande inte hittat någonting
som tyder på att någon begått
något brott. Lite slarv hittar man ju
alltid, men vi har inte hittat något
som tyder på att det rör sig om
mångmiljonbelopp. Vi fortsätter
granskningen och så fort vi hittar
något så lämnar vi det till polisen.
Om det visar sig att Hjällbobostaden blivit lurade har de gott
hopp att få tillbaka pengarna.
Hyresgästerna ska inte drabbas,
lovar Linda Thorsson.
– Hyresgästernas hyror är våra
intäkter, de ska inte påverkas. Vi
ska försöka få pengarna tillbaka
och kunna reglera det här.
ZEHRA VURAL
KIYMET KIRIS
MERAL KIRDALL
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Foto: WEAM NAYEF

INGEN BRA DAGISMILJÖ. Dagens lokaler är inte byggda för förskoleverksamhet.

Bättre miljö för barnen
- förskolorna i Hjällbo flyttar till nya lokaler
Förskolorna i Hjällbo ska stängas
och flytta in i nya hus. De kommer då att få nyrenoverade lokaler som är anpassade för verksamheten. All personal ska vara
kvar men kommer kanske få byta
avdelning.
Det kommer att kosta lite mer med
omflyttningen men man vinner på
det i längden.
– I Hjällbo finns åtta förskolor
plus en avdelning som är lite av
reserv. Vi har ett förskoleområde
som täcker Hjällbo och Eriksbo
men från och med årsskiftet kommer Eriksbo att tillhöra BergumGunnilse, säger Kenneth Larsson
som är rektor för förskolorna.
De flesta förskoleavdelningarna
i Hjällbo ligger i ombyggda lägen-

heter. Det har skapat problem.
Lokalerna är små med dålig luft
och fukt. Barnen stör grannarna
och det är svårare för personalen
att samarbeta och hjälpa varandra
mellan avdelningarna.
– Vi säger upp alla lägenheter
där det nu ligger förskolor och
flyttar avdelningarna till bättre
lokaler. Fyra förskoleavdelningar
från Bergsgårdsgärdet och Sandspåret ska alltså flytta in på
Bläseboskolan och fem avdelningar från Skolspåret kommer att
flytta till huset som kallas Regnbågen och som var förskola tidigare. När det blev för många barn
i skolan så flyttade man på förskolan för att få mer plats men nu har
man alltså tänkt att lämna
Regnbågen igen och då står den

tom så att vi kan flytta in där.
Ingen minskning av personal
Vad händer med personalen nu?
– Personalen som jobbade på
Sandspåret och på en avdelning på
Bondegärdet följer med flytten till
Bollplanksgatan, precis som barnen. Hur vi gör med personalen på
avdelningarna som flyttar till
Regnbågen har vi inte bestämt
ännu. Det kan ju hända att personalen vill byta men vi har inte planerat eller pratat om det. Vi ska
lösa det på bästa sätt. Det kan ju
hända att vi vill ha förskolelärare
på samtliga avdelningar så någon
kanske får byta plats. Ingen personal blir över i alla fall, förtydligar
Kenneth.
– Lokalerna blir större och vid
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behov kan vi anställa fler folk. Vi
kommer i alla fall att ha en avdelning mer när vi flyttar 2012-2013.
Då har vi en avdelning i ”reserv”
om det blir stora barnkullar.
I nästan hela Angered är det
svårt att direkt få plats för sitt barn
på förskola men i Hjällbo klarar
man kommunens krav på fyra
månaders väntetid.
Fyra månader väntetid
– I Hjällbo har vi alltid klarat
kön. Om du anmäler dig i april
eller nu i oktober då får du vänta i
fyra månader. Längre ska du inte
behöva vänta, det är det kravet
kommunen har och som vi måste
klara, säger Kenneth
– Ibland hör jag folk säga att de
inte fått någon plats. De kanske
har fått en i Eriksbo men tycker att
Foto: WEAM NAYEF
det är för långt från Hjällbo. De NÖJD. Kenneth Larsson tror att omflyttningarna kommer att
tycker de inte fått någon plats men innebära högre kvalitet på förskolorna.
det har de ju. Det bara det att man
har tackat nej, säger Kenneth.
ungefär 80 000 kronor per år. kan hjälpa och byta med varandra,
– Det här är jättesvårt för oss. Nu Kanske till och med 90 000. Med menar Kenneth.
har vi 41 barn som väntar på en tomma platser så tappar vi massor
– Vi gör det här för att höja kvaplats i februari och jag tror att det med pengar, säger Kenneth.
liteten. Lokalerna i lägenheterna är
kan bli över hälften som tackar
inte byggda för att passa verksamnej. Det innebär inte att de förlorar Inte bra byta förskola
heten. Små gårdar, dåligt med
sin plats i kön, de får stå kvar, men
– När vi skickar ut förfrågan till utrymme, dåligt ljudisolerat och
man kommer att få vänta längre.
dem som står i kö så svarar ibland sämre personalutrymmen. Det är
inte föräldrarna eller tackar nej av viktigt att barnen får bra förskolor.
Många skäl att tacka nej
olika skäl och då får vi börja om Det här borde man tänkt på för
– Det är svårt för oss när föräl- från början.
länge sedan.
drar tackar nej. Skälet till att de gör
Du kan inte som förälder räkna
det kan vara att man har en speciell med att du får ditt förstahandsal- Hjällbos tur
favoritförskola eller att man tycker ternativ. Det är inte heller bra om
– Vi är ju väldigt glada för det
att det är för långt att gå. Jag tyck- barnen byter förskola när de gått här och det kändes som att det var
er det är rimligt att man tar sig en en tid. De har precis lärt känna de Hjällbos tur nu att få nya lokaler
promenad för att lämna sitt barn på andra barnen plus personalen och för förskolan. Det är alltså inte för
en förskola. Det gör de flesta i det barnet kan bli otryggt om det att tjäna pengar utan för att barnen
här landet. Ibland kan det vara så måste lära känna nya igen.
skall få det bättre. Vi har ju kämpat
att man bara vill ha sitt barn på den
Bättre lokaler innebär renove- för det här i flera år och nu äntlimuslimska förskolan Ljuset och ringar och flytt. Innebär det också gen har vi fått gehör från politidärför tackar nej till annan plats. ökade kostnader?
kerna. Det visar att det ger resultat
Då får man vänta längre.
– Det kommer säkert att kosta om man protesterar, säger en nöjd
– Det här är svårt för oss. Tackar lite mer eller möjligen samma men Kenneth Larsson.
föräldrar nej till plats får vi tomma vi vinner på att man kan hjälpa
platser i augusti, september och varandra mellan avdelningarna.
WEAM NAYEF
kanske oktober och då förlorar vi Man kan hjälpa varandra med öppRIHAB MUSTAPHA
massor med pengar. Ett barn ger ning och stängning. Mer personal
NADIEH MANDALAVI
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Lägenheter ut på Boplats
- trots att många står i kö hos Hjällbobostaden
Trångboddheten i Hjällbo är
stor. Många vill ha en större
lägenhet och väntar i flera år i
kön hos Hjällbobostaden.
Ändå lägger bolaget ut stora
lägenheter på Boplats.
– Vi har en internkö. Bor man
hos oss har man alltid företräde till
lägenheterna som är lediga. Vi vill
hjälpa hyresgäster som redan bor
här, förklarar Linda Thorsson,
informationsansvarig på Hjällbobostaden.
Ändå dyker det upp annonser på
Boplats med lägenheter i Hjällbo.
– Normalt har personer som
flyttar tre månaders uppsägningstid. Under de månaderna
ringer vi runt till dem i internkön
som vill ha en större lägenhet. I
bästa fall fungerar det och hyresFoto: KIYMET KIRIS
gästen tackar ja. Men ibland kan MYCKET SURFANDE. Det gäller att hänga med när lägenheter
det ta tid. Olika hyresgäster kanske annonseras ut på Boplats.
går och tittar på lägenheten men
sedan tackar alla nej och tiden går. månader eftersom man har sin bygga 400 hyresrätter nästa år men
Till slut måste vi annonsera ut den uppsägningstid. Det behöver man har valt att bygga i andra delar av
på Boplats, förklarar hon.
inte göra om man får lägenheten Göteborg till exempel på Norra
Älvstranden, Högsbo och Majorna.
via internkön.
Många upprörda
Linda Thorsson tror inte att pro- I Hjällbo tycker vi att det behövs
Något som upprör många som blemet med att det saknas stora bostadsrätter. Vi ser positivt på om
väntat länge i internkön.
lägenheter i Hjällbo går att lösa hyresgästerna vill ta över sina
– De undrar varför de inte fick med att bygga nytt.
lägenheter. Vi hade diskussioner om
erbjudandet. Det beror alltså på att
det på Hjällbo Lillgata, men så kom
vi inte har hunnit. Det kan också Ingen brist?
finanskrisen och folk drog sig ur.
bero på kort uppsägningstid, till
– Det pratas mycket om trångexempel när det är ett dödsbo. Då boddhet och brist på stora lägenhe- Vill bygga villor
har man bara en månads uppsäg- ter men när vi lägger ut annonser
– Istället för att bygga hyresrättningstid. Då hinner vi inte erbjuda är det få som söker dem. Många ter skulle vi kunna bygga hus. Vi
lägenheten till våra hyresgäster tackar också nej för att hyran är för tittar på tomter och kan kanske
med tre månaders uppsägningstid. hög. Så jag vet inte om det är brist bygga småhus ovanför BergsDärför annonserar vi ut lägenhe- på stora lägenheter. Vi har ganska gårdsgärdet men det kan ta några
ten direkt på Boplats.
svårt att hyra ut dem.
år innan finanskrisen är över.
De som står i internkön kan
Inga nya lägenheter är heller planaturligtvis också söka lägenhe- nerade i Hjällbo eller i närheten.
ZEHRA VURAL
terna på Boplats. Men då riskerar
– Vi ingår i Framtidenkoncernen
KIYMET KIRIS
de att få betala dubbla hyror några och där har man sagt att man ska
MERAL KIRDALL
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Min sangoma mamma
Jag bor hos en fantastisk kvinnna, Aunt Sarah. Sarah är en
sangoma, det vill säga en traditionell doktor inom Xhosa-kulturen i Sydafrika. Med örter,
kosvans och böner hjälper hon
patienter att bli av med både
inre och yttre smärtor.
Hon är inte den typen av sangoma som även kallas häxdoktor.
Häxdoktorer är ökända för att med
örter förgifta människor som deras
patienter mår dåligt av och vill få
ur vägen. De finns också de som
utan utbildning ger ut örter och gör
olika ritualer för att tjäna pengar.
Men inte Sarah, hon studerar för
att bli en legitimerad sangoma som
jobbar jämsides med de vetenskapliga doktorerna för att folk ska
vara välmående och friska.
Inget lätt val
Det var inte hennes eget val att
bli en sangoma. Som ung avskydde hon dem eftersom hon hade
hört att de dödade barn. För ungefär tio år sedan började hon höra
konstiga röster som gav henne
olika uppmaningar. Hon drömde
att en vän hon inte sett på länge var
sjuk och att hon måste gå dit och
be för henne. Drömmarna lämnade
henne inte ifred och en dag gick
hon och besökte vännen. Hon var
mycket sjuk, rösterna i huvudet
blev starkare, Sarah blev rädd, hon
lämnade huset utan att be. Hon
trodde hon började bli galen.
En vecka senare fick hon reda på
att vännen åkt in på sjukhuset och
fick dåligt samvete. När vännen
kommit hem igen gick Sarah dit.
Hon ville be men vågade inte göra
det öppet, lägga händerna på vännnens axlar, såsom rösterna bad

henne. Hon kände sig dum och var
rädd för att vännen skulle tro att
hon var alldeles från vettet. Istället
bad hon inåt, ”in my heart”. Efter
bönen blev vännen mycket bättre.
Istället började Sarah bli sjuk,
fick smärtor, främst i huvudet och
fötterna. Hon fortsatte att drömma
konstiga drömmar om att ”go to
the bush”, om olika kokande vätskor och hon såg sig själv med
Sangoma-hår.
Mormor en sangoma
När smärtorna blev för svåra
gick hon till doktorn, men de hitttade inget fel. Till slut kunde hon
inte längre stå ordentligt. Hon kontaktade sin mormor som var en
sangoma. Hon sa att Sarah var en
sangoma, att hon måste skaffa det
symboliska håret. Sarah vägrade.
Det gick så långt att hon inte längre kunde sova om nätterna, huvudet gjorde för ont mot kudden.
Hon bad till gud om vägledning
och fick som svar att hon måste gå
till en annan sangoma. Denna
sangoma satte ett band runt hennes
huvud, en annan symbol, och efter
några dagar mådde hon bra. I år
hade hon levt med smärtan som nu

var borta. Sarah kände sig så befriad. Hon hade inget annat val än att
acceptera sitt öde.
Hon började studera för att få
kunskapen och bli legitimerad
sangoma. Hon lär sig olika danser,
sånger, böner, att trumma, om
olika örter och hur de ska användas. Sarah är fortfarande en elev.
Skolgången blir lite komplicerad
eftersom hon inte kan läsa eller
skriva. Om ekonomin tillåter
kommer hon vara färdig nästa år.
Hjälper med örter
Det vanligaste är att folk går till
en sangoma efter att de varit hos
ett flertal läkare, ”white doctors”,
men ingenting har hjälpt. Det kan
vara en förkylning som aldrig går
över, sömnproblem, huvudvärk,
ont i foten, konflikter i familjen
eller ett par som inte kan få barn.
Det händer också att det kommer
en kvinna eller man som har blivit
lämnade av sin partner och vill ha
han/henne tillbaka. En Sangoma
kan då hjälpa till med samtal,
böner och örter.
STINA SEWÉN
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EU försvårar livet för
Sydafrikas farmarbetare
Länderna i Europa ger bistånd
med ena handen men tar tillbaka med den andra genom att
pressa fram handelsavtal som
försvårar situationen för de mest
utsatta. Det är dags att reagera
och ta ansvar för vilka effekter
vår politik ger om vi vill förändra faktumet att en miljard
människor i världen lider av
hunger.
För ett tag sedan deltog jag i en
löneförhandling med fackföreningen Sikuhla Sonke, arbetarna
på ett fruktpaketeringsföretag och
deras arbetsgivare i Västra Kapprovinsen i Sydafrika.
Arbetarna ville ha en lönehöjning på minst tio procent,
från 1 450 till 1 595 rand i
månaden (ungefär lika
mycket i svenska kronor).
Arbetsgivarna hävdade
att det inte fanns någon
möjlighet att höja med mer
än sju procent eftersom de gått
med förlust de senaste två åren.
Uppköparna bestämmer
Varför har de då gått med förlust
de senaste åren?
Inte för att de misskött ekonomin
utan på grund av den stora pris-

FACKET PÅ VÄG.

KAMP FÖR BÄTTRE VILLKOR. Farmarbetarna protesterar.
pressen från uppköparna. Om arbetsgivaren skulle höja lönerna med
tio procent skulle de behöva höja
priset på sina produkter, de skulle
förlora sina köpare och slutligen gå
i konkurs. Vilket innebär att arbetarna förlorar sina jobb och sin
inkomst.
Sikhula Sonke får bistånd
från Europa för att arbeta
med farmarbetarnas rättigheter och bekämpa fattigdom. Men vad spelar det för
roll att kämpa för löner man
kan leva på och anständiga arbetsförhållanden när företagen pressas
av konkurrensen, från subventionerade europeiska varor och av de
enorma uppköpargrupperna i
Europa, att sälja frukten till priser
som ligger under produktionskostnaden?
Priserna pressas
Sedan Sydafrika öppnade sina gränser för
handel med Europa har
konkurrensen hårdnat
och handeln ökat kraftigt. Frihandel underlättar för import och export,
det underlättar för de
stora företagen att köpa

upp varor där det är som allra billligast. Frihandel innebär ökad konkurrens som gör att priserna presssas ännu mer. Frihandel förbjuder
de verktyg, såsom tullar, exportskatter och importrestriktioner,
som kan kontrollera att handel
sker på ett sätt som gynnar det
egna landets utveckling och dess
invånare.
Nya förhandlingar
EU håller just nu på att förhandla fram nya handelsavtal,
Europeiska Partnerskapsavtalen
(EPA), för att öppna upp gränserna
och skapa frihandel med ett stort
antal länder, i bland annat Afrika.
Förhandlingarna har fått mycket
kritik, även internt, för att EU
utnyttjar sitt ekonomiska överläge
för att få sin vilja igenom och inte
lyssnar till sina motpartner.
Biståndet behövs och fackföreningens existens gör definitivt
skillnad men det är dags att se helheten, börja lyssna och föra en
handelspolitik som ser utanför
ramen av kortsiktig ekonomisk
tillväxt om vi på allvar vill bekämpa fattigdomen.
STINA SEWÉN
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En alldeles för vanlig historia
Han har bott och jobbat på farmen i 38 år, sen han var 19. Han
har inte kontrakt på huset han
bor i, det är farmägaren som
äger det och hela tomten. Huset
ser ganska rejält ut utifrån, men
skenet bedrar.
Det regnar in, fattas dörrar inomhus, finns ingen isolering, flagor
av färgen inne har ramlat av och
golvet är bara cement. Duschen
har aldrig fungerat och det finns
inget bad. Det finns en toalett,
pumpen fungerar inte alltid som
den ska, men det brukar gå att
spola åtminstone en gång om
dagen. De har dricksvatten i en
tank ute på gården, tanken är dock
inte så ren och det är inte alltid det
fylls på var fjortonde dag som det
är sagt. Han har själv dragit dit
elen, kablarna hänger öppet, livsfarligt för barnen som leker där.
Hans dotter och hennes två söner i
lågstadieåldern har flyttat in sedan
hennes man lämnade henne.
Inget kontrakt
Han har inget arbetskontrakt,
vilket betyder att han inte har
något att sätta emot om chefen inte
vill ha kvar honom eller betala
pension när han blir äldre (det är
inte ovanligt att man blir utslängd

och lämnad med inget den dagen
man blir sjuk eller för gammal).
Han tjänar 1 600 rand i månaden,
(rand är ungefär lika mycket som
kronor, priserna är lite billigare
här), vilket är över minimilönen
men svårt att leva på.
Det största problemet är ändå
transporten, det är en liten farm
med nio arbetare och det är 15
kilometer till närmaste stad. Det
går ingen buss eller taxi och det är
sällan de får skjuts av farmägaren.
Det betyder att de måste lifta varje
helg för att komma in till stan för
att köpa mat och göra ärenden.
Hårt mot hårt
När han var sjuk för några år
sedan frågade han farmägaren om
han kunde få skjuts till sjukhuset,
bossen kollade i sin almanacka,
svarade nästa vecka. Han behövde
komma dit direkt! Även om han
skulle få lift till närmaste stad, är
den inte stor nog för ett bra sjukhus så han skulle troligtvis behöva
lifta vidare och kanske inte kunna
komma hem samma dag. Vart
skulle han då sova?
Han hade hört talas om Sikhula
Sonke, fackföreningen för farmarbetare och boende på farmer ledd
av kvinnliga farmarbetare. Fackföreningen som sätter hårt mot

hårt och ser till att lagarna följs, att
arbetarna får reda på sina rättigheter och får dem tillgodosedda. I
lördags var vi där efter att en medlem i närområdet hade tipsat om
usla förhållanden, vi körde förbi
skylten privat område och önskade
att vi hade haft en bil utan slogan.
Det är nog
Genoeg is genoeg, enough is
enough, ”nog är nog”! Efter 38 år
ljusnar det äntligen för en förändring för denna man, och inte
minst en trygghet, försäkring för
hans framtid. Han skriver på för ett
medlemskap i Sikhula Sonke och
de kommer kompromisslöst
kämpa för hans rättigheter.
I Western Cape produceras mycket vin och citrusfrukt, som exporteras till bland annat Sverige och den
här historien är tyvärr inte unik. Alla
arbetare har idag inte möjlighet att
höja sina röster, press behöver
också komma från “overseas”.
Börja ifrågasätta varifrån frukten
i butiken kommer, visa att du bryr
dig om vem som plockat den, hur
arbetarna har det. Bojkotta inte,
jobben behövs, men arbetsvilkoren måste bli bättre!
STINA SEWÉN

Louisiana, konstens Mecca i Norden
I september åkte kursen i Gårdsten på studieresa till konstmuseet Louisiana i Danmark.
Vi tittade på två stora utställningar av samtidskonstnärerna
Sophie Calle och Anselm Kiefer.
Sophie Calle visade videokonst,
fotografier och texter på temat
identitet. Hennes konst är baserad
på personliga upplevelser och är
kopplade till relationer människor
emellan och mellan människor och
normativa system. Med utgångspunkt från hennes konstverk arbe-

tade vi vidare med ett eget projektarbete på temat identitet.
Anselm Kiefer jobbar med stora
frågor som människans förhålllande till historien och politiska
händelser. Hans målningar är i
stora sammanhang och i mycket
stort format, både måleri och
skulptur. Hans konstverk inspirerade våra deltagare mycket.
Det var en konstruktiv och kreativ upplevelse och dagen var fantastisk med en behaglig atmosfär.
HANAD HASAN
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Studera i Angered
Profilkurser

Allmänna kurser

Bild och Form

Glokala samhällsstudier

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.

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.

The Music College

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.

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.

Kurs för arabisktalande
Längd: 1-2 terminer, halvtid
Kursstart: augusti/januari
Plats: Hjällbo, 031-46 15 10
Studiernas syfte är i första hand att deltagare med
arabiska som modersmål ska stärka sina språkkunskaper samt fördjupa sina kunskaper om den arabiska
historien och kulturen. I kursen ingår arabiska, svenska som andraspråk, arabisk historia och kultur samt
samhällskunskap.
Samtalsspråk är arabiska och svenska. Kursen är på
halvtid och genomförs i samarbete med Arabiska
Bokstavscentret.

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. 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:

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?
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

