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Skolan har
varit höstens stora samtalsämne
i Angered. Först kom kritiken
mot Römosseskolan, friskolan i
Gårdsten. Sedan förslaget att
organisera om de kommunala
skolorna i Angered.
Många föräldrar och lärare har
engagerat sig i frågan, nätverk
har bildats, demonstrationer
genomförts och diskussionerna
har varit heta.
En dialog om hur skolorna
fungerar är nödvändig för att
höja kvaliteten och därmed få
fler barn att välja de kommunala skolorna och i förlängningen också få folk att bo kvar
i stadsdelen.
Hoppas nu bara att politikerna
lyssnar!
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Angeredsföräldrar
protesterar
De kommunala skolorna i
Angered har ekonomiska problem. Många elever ifrån stadsdelen flyttar till skolor i andra
delar av Göteborg.
Det medför att det blir betydligt färre elever på skolorna här
och man har inte har råd att
behålla alla lokaler.
Håkan Werner Linnarsson är
politiker och ordförande i stadsdelsnämnden Angered. Han uppskattar att mer än 1 000 elever har
flyttat till andra skolor på fyra år.
– Det kostar 88 000 kr per elev
och år! Mer än 22 procent av
Angereds elever går på andra skolor. De är fortfarande våra elever
så det är vi som betalar för dem.
Det är bakgrunden till förslaget
som tjänstemännen i Angered har
lagt för att omstrukturera vissa
skolor och stänga andra.
Tre skolor läggs ner
Skolorna som man vill lägga ner
är Röseredskolan, Trädgårdsgärdesskolan och Björsaredsskolan och det upprör många föräldrar och elever.
– Dra tillbaka förslaget och
börja bygga från grunden i stället,
detta är odemokratiskt, oekonomiskt och opedagogiskt, säger
Patric Greider, Nätverket för
Angereds kommunala skolor som
protesterar mot förslaget.
Håkan Werner Linnarsson betonar att man inte är ute för att spara

pengar:
– Det handlar mer om att lägga
pengar på eleverna och inte på
lokalerna.
Många möten med föräldrar har
hållits och protesterna har varit
starka. 15 november samlades till
exempel föräldrarna på Bläseboskolan till ett akut möte. De vill
att deras barn ska gå på små och
trygga skolor som ligger nära
hemmet. Föräldrarna vill inte att
deras tioåriga barn ska börja på en
högstadieskola.
Höjde rösten
Föräldrarna enades om att mejla
politikerna och kräva att få träffa
dem och ha en dialog. Efter mötet
satt många föräldrar på skolans
bibliotek och mejlade politikerna
man skrev även insändare till GP,
protestlistor och planerade en
demonstration som hölls på
Kungsportsplatsen 26 november.
30 november organiserades en
skolstrejk och en demonstration i
Angereds Centrum inför ett möte
med politikerna i stadsdelsnämnden. Demonstrationen samlade så
mycket folk att hälften inte fick
plats i lokalen där mötet hölls.
När lågstadieklasserna nu ska
slå samman med högstadieklasserna i en och samma byggnad har
många föräldrar sagt att de inte
vill att deras barn ska gå med
äldre barn och detta kan medföra
att fler föräldrar kommer att byta
skola.
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PROTESTER. Många föräldrar och barn demonstrerade mot omorganisationen av skolorna i
Angered.
Håkan Werner Linnarsson talar
om att man inte kan göra så mycket för att behålla eleverna på skolorna.
– Lagen är sån att man får välja
vilken skola man ska gå på.
Friskolorna lockar eleverna till sig
genom att ge dem datorer och
annat. De konkurrerar med kommunala skolor, det är därför vi vill
satsa pengarna på bra skolor inte
på tomma lokaler. Det är många
elever som byter skola och kommer tillbaka för att de trodde att det
var så mycket bättre på andra ställen och vissa kommer för att de
inte kände sig välkomna.
Svår situation
Han medger att situationen på
skolorna i Angered är tuff.
– Vi måste minska kostnader, vi
måste se över lokalerna. Men i
grunden ser det positivt ut. Vi för
en ständig kamp, många tycker att
privat är bättre, det låter bättre.

Men tittar man på statistiken så är
kommunala skolor bättre på mycket, på friförskolor är det till exempel
större barngrupper per pedagog än
på de kommunala. Det finns
bekymmer och utmaningar på skolorna i Angered men vi har väldigt
bra skolor runt om i Angered. Med
tanke på förutsättningarna som våra
elever har, och om man tittar på
utbildningsnivån hos föräldrarna så
lyckas man. Det vet vi genom de
nationella mätningar som görs.
Patric Greider håller inte med
om att man måste spara på lokaler:
– Det är bättre att låta de som
kan det här diskutera hur det ska se
ut i framtiden. Ta pengar från byråkratin och bygg bra skolor i stället.
25 procent av pengarna som ska gå
till Angereds skolor läggs på administrativa kostnader, det är alldeles
för mycket.

FAKTA
Skolomorganisationen
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Trädgårdsgärdesskolan, Björsaredsskolan och Röseredsskolan
SCHAUKA SIMMO
föreslås läggas ner.
WASSILA SEMMO
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VISIONÄRER.Per Abrahamsson, Kajsa Malmström och Jan-Åke Ryberg vill genom utvecklingsbolaget Nordost utveckla Angered.

De ska skapa
nya jobb i Nordost
Med 123 miljoner kronor från
EU ska Nordost rustas upp. 18
olika aktiviteter ska genomföras
fram till år 2013.
– Det yttersta målet är att det ska
leda till nya jobb och en starkare
attraktionskraft i Nordost, säger
Kajsa Malmström informatör i
projektet.
Projektet omfattar både Angered
och Östra Göteborg.
För att kunna administrera och
sköta alla dessa aktiviteter har

Göteborgs stad beslutat att bilda
ett kommunalt bolag med fem
anställda.
– Bolagets enda uppgift just nu
är att sköta projektet, men det kan
också få nya uppdrag. Det hoppas
vår bolagsstyrelse på för de ser det
som mycket angeläget att man satsar mera på Nordost, säger Kajsa.
Bolaget heter Utveckling Nordost och uppdraget är att genomföra
18 olika aktiviteter. Den största är
att rusta upp Blå Stället för 30 miljoner. Dessutom ska det skapas en

utställningshall i Hammarkullestationen, göra det tryggare och
bättre runt Teleskopgatan i
Bergsjön.
– Och så har vi temat näringsliv.
Där ligger också fyra olika aktiviteter. Var och en av aktiviteterna
kostar pengar och tillsammans ska
det leda till fler jobb och en bättre
bild av Nordost. Fler ska vilja
komma hit, jobba, bo och besöka,
säger Kajsa.
– Den delen handlar i grunden om
att de företag som finns här ska gå
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bättre. Vi ska stödja dem med olika
aktiviteter. Vi ska även försöka få
fler människor att starta företag.
Många går och bär på en dröm eller
har en affärsidé. Vi vill gärna få
igång den processen. Och sen även
locka hit företag, det finns mycket
ledig mark i Nordost. Kan man få
hit fler företag så skapar det nya
jobb, säger Per Abrahamsson
anställd av Business Region
Göteborg som leder näringslivsdelen i Utveckling Nordost.
Fem års arbete
Vilka delprojekt som ingår är
grundat på flera års arbete.
– Det tar rätt lång tid att ta fram
underlag för en EU-ansökan, det
är väldigt detaljerat vad man ska
göra och hur många arbetstillfällen det ska leda till. Vi har arbetat
i över fem år för att kunna ansöka
om så mycket pengar. Att vi har
valt de här aktiviteterna beror på
att det har funnits arbete och
intresse från andra än oss själva,
säger Jan-Åke Ryberg som jobbar
på SDF Angered och som tidigare
jobbat med Vision Angered.
– Vi skulle till exempel vilja
jobba mer med Hammarkulletorget
men tyvärr kom det inte med den
här gången. Det har funnits idéer till
att göra en ny scen och en ny trappa. När vi pratade med de boende i
Hammarkullen om trygghet och
säkerhet, var det många som kände
sig otrygga att gå på baksidan av
stationen och själva kiosken. Man
kan göra en ny trappa och använda
ovandelen av kiosken och stationen
till en ny scen för Hammarkullekarnevalen, fortsätter han.
Han hoppas att, nästa gång man
söker EU-pengar, ska kunna göra
lite större saker som kan förändra
stadsbilden mycket mer.
– Nu är allt väldigt reglerat, allt
är bestämt på förhand genom den
ansökan man gjort.
– Det är lite frustrerande, för det
kommer människor med nya idéer.
Men miljonerna vi har fått får bara

gå till det vi har ansökt om. Så vi
hoppas på en ny ansökan längre
fram, säger Kajsa Malmström.
Vad kommer att finnas kvar
2014, ett år efter att projektet
avslutats?
– Jag hoppas på att det är fler
företag här och att det har genererat fler människor i arbete, att det
finns en starkare framtidstro och
att man ser nordöstra Göteborg
som en plats man kan ha sitt företag på. Har vi då lyckats få hit
några företag kan det locka hit
ännu fler. Jag hoppas även på en
fortsättning, att vi upptäcker att
här finns det behov av andra saker
som vi kanske inte har en lösning
på i vårt projekt. Den kunskapen
som vi får under de här åren kan vi
bygga något nytt av längre fram
också. Jag hoppas verkligen på en
fortsättning i någon form efter
2013, säger Per Abrahamsson.
Målsättningen är att skapa 220
nya jobb tills dess.
– Det är jag övertygad om att vi
kommer att lyckas med när 2013
är slut. Det kommer också att bli
en sån påtaglig förändring att vi
verkligen kan mäta den, säger Per
Abrahamsson.
Resultaten kommer att märkas
– Det som är roligt med projektet
är att om vi tänker oss januari 2014
när projektet är avslutat så kommer
det att synas att någonting har hänt.
Förhoppningsvis blir den här
utställningshallen i Hammarkullestationen väldigt fin. Någonting
som gör att man åker från
Linnéstaden bara för att titta.
Likaså kommer det att ara förändrat
runt om i Angered Centrum. Det är
inte enbart på grund av projektet
men tack vare projektet så kommer
Blå stället att vara ombyggt, det
kommer vara ett väldigt fint och
tryggt promenadstråk längs med
Blå stället och Angeredsgymnasiet
ner till Lärjeåns dalgångar. Och där
kommer det att ligga en av Sveriges
modernaste Bad och Simhallar, det
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är inte inom projektet men det är
också så att saker händer samtidigt.
Det roliga med det här projektet är
att det är så synliga saker som ska
hända. Inte minst Teleskopsgatans
spårvagnshållplats som faktiskt ser
helt bedrövligt ut. Den kommer att
se mycket tryggare och trevligare
ut, säger Kajsa Malmström.
Viktigt beslut
– Jag som har jobbat med alla de
här frågorna i ett antal år tycker att
det är ett av de viktigaste beslut
Göteborgs kommunfullmäktige
tagit. Att bilda det här bolaget, att
man verkligen vill satsa på
Angered och Nordost.
– Samtidigt är det bra att så
många tar ansvar för Angered och
verkligen jobbar med stadsdelen.
Förut har det varit så att en nämnd
kanske jobbat på det sättet men
inte haft kontakt med andra
nämnder. Exemplet från det vi
kallar för aktivitetsstråket från Blå
stället ner till bad- och ishallen är
något som flera jobbat med.
Poseidon har till exempel varit
med, man tänker inte bara en badoch ishall, utan man tänker också
på hur man ska kunna lämna sina
mindre barn där. Utveckling
Nordost står för ett helhetstänk
som är bra säger Jan-Åke Ryberg.
Alla tre pratar om att det här
kommer att betyda mycket för
Angered men även för hela
Göteborg.
– Det som är bra för Nordost är
bra för Göteborg och tvärtom. Det
är inte så att det ska vara speciellt
att bo i Angered eller att jobba i
Angered. Ska Göteborg växa och
må bra så måste man satsa på
Nordost. Jag hoppas att människor
som bor här ska känna stolthet
över att bo här. Att man känner sig
delaktig är också viktigt. Det finns
inget som man kan göra själv inte
ens den största kommunala förvaltningen utan alla goda krafter
behövs. Man måste jobba tillsammans säger Kajsa Malmström.
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– Det finns en barriär mellan
övriga göteborgare och Angered.
Jag tycker också det finns en barriär mellan angeredsbor och övriga Göteborg. Man måste mötas,
inte bara i Angered. Det tror jag
man ska fundera ordentligt på,
annars instämmer jag i att man
behöver fler affärer i Angered.
Inte bara godis, cigaretter och
frukt & grönt. Jag skulle exempelvis vilja ha hit Clas Ohlson.
Det finns en plan för Angered
Centrum, man ska bygga fler
affärer vid parkeringsplatsen. Nu
har man fått en ny ägare som är
villig att se till att det kommer hit
fler affärer. Det finns ett stort
underlag för det. När vi hade 25
angeredsbor som vi jobbade med
så sa dom att de inte bara ville ha
billiga affärer utan samma typ av
affärer som i övriga Göteborg.
Dessutom är det viktigt att man
börjar jobba mycket bredare med
utbildning också, säger Jan-Åke
Ryberg.

Begagnat
blir bistånd
Första oktober öppnade en
secondhand i Hjällbo.
Två gånger i vecka kan
Angeredsborna köpa begagnade
möbler och kläder och annat.
– Det finns ett behov av en sån
här affär i Hjällbo därför öppnade
vi här, säger Fouad Rasho som har
bott i Hjällbo i många år och är
ansvarig för butiken.
Syftet med att starta butiken är
flera. Främja återanvändning, miljötänk, skapa arbetstillfällen,
arbetsträning och att bli en social
mötesplats i Hjällbo.
– Målet är att hjälpa andra människor. Men meningen är att detta

ska gynna området också, förklarar Fouad Rasho.
Butiken drivs av en ideell förening och överskottet från försäljningen går till sociala ändamål,
både i Sverige och i utlandet.
– Vi har ett kontrakt med länder
utanför Sverige, gamla öststater.
Pengarna går till förskolor och
sjukvård, barnhem och skolor där.
Allt överskott, efter att våra anställda fått betalt, går till de fattiga.
Föreningen samarbetar med
PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete), SAM-hjälp.
– Och vi är på gång att samarbeta med Hjällbobostaden, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Olika fonder
Men det kan man inte göra
med dessa pengar.
– EU har delat upp sina pengar
i olika fonder. Detta är något som
kallas för strukturfond och en
satsning på skolan täcks inte av
den här fonden. Men på andra
sätt i Angered jobbar man väldigt
mycket med skolfrågan. Jag hoppas det blir en bra lösning, för det
behövs. Men det är så styrt inom
EU och det är olika program och
olika fonder, stadsutveckling går
inom den regionala utvecklingsfonden. Däremot är frågan inom
kompetens och fortbildning jätteviktig. Det kanske kan vara en
fråga för det här bolaget att ta
vidare, säger Kajsa Malmström.
SARA SIMMO
AISHA SEMO
FOTO: NADIEH MANDALAVI

FOUAD RASHO
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KUNDERNA STRÖMMAR TILL. Hjällbos Second Hand har fått en flygande start.
Det ska finnas möjlighet att
kunna få träningsplatser och eventuellt rehabilitering här hos oss.
Ett annat viktigt mål är att stärka
arbetet för en bättre miljö. Därför
kallas också butiken Klimatsmart.
– Vi återvinner varor för klimatets skull. Miljön är jätteviktig för
oss och det trycker vi på väldigt
mycket. Det är en process och var
och en måste ta sitt ansvar. Vi försöker göra så gott vi kan.
Företag skänker
Varorna som säljs skänks av personer, familjer men det mesta
kommer just nu från företag.
– Men vi ser fram emot att det
ska komma mer av privatpersoner
från Hjällbo och Angered.
Man kan skänka nästan vad som
helst.
– Vi säljer i princip allt, det vi får
in försöker vi sälja till ett billigt
pris. De som jobbar här har fått i

uppdrag att sätta priserna. De som
är ansvariga för möbler sätter pris
på möblerna och de som är ansvariga för kläder sätter pris på kläder
och så vidare. Var och en är ansvarig för sitt arbete.
Det finns några anställda men 90
procent är frivilliga som jobbar
ideellt. Det innebär att man bara
kan ha öppet två dagar i veckan,
tio timmar varje gång.
Många jobbar ideellt
– I början hade vi tänkt ha öppet
bara på lördagar eftersom många
som jobbar här är pensionärer eller
har egna jobb och hjälper till efter
att de har slutat. Men sen kom vi
på att vi kunde köra två dagar för
att det redan var nästan 50 personer involverade i detta. Det är den
ena orsaken.
Den andra handlar om kunderna.
– Om man har öppet varje dag blir
det som vanlig en affär, och kun-

derna vill gärna komma in och
hitta nya saker. Eftersom vi säljer
billigt är syftet att man byter varor
varje vecka och max fem veckor
får vi ha gamla varor annars måste
de iväg. Kläder och möbler som
blir över efter fem veckor och inte
säljs skickar vi till fattiga länder
som Litauen, Estland och Rumänien och då får vi in nya varor
igen. Det är en jätteprocess om vi
ska ha öppet varje dag, det blir en
hård press på oss.
Starten har varit lyckad.
– Vi har bara haft öppet i ett par
veckor än. Men vi tror på detta och
därför har vi satsat stort. Och vi
gör det tillsammans med folket
som bor här, men det är så klart
mycket arbete i botten.
RIHAB MUSTAPHA
NABILA ABDELKDER
NADIEH MANDALAVI
MARIAM EL-MUSTAPHA
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OMRÅDESPOLIS. Det innebär många kontakter och mycket prat med ungdomar. Något Martin
gillar.

Martin har aldrig
haft ett bättre jobb
I två år har det funnits områdespoliser i Hammarkullen och
Hjällbo. Det låter som ett tufft
jobb med all den misstänksamhet som finns mot polisen. Men
det håller Martin inte med om.
– Jag tycker det är väldigt roligt.
Det är också en stor utmaning att
skapa förtroende för polisen. Att
visa att polisen är bra och står på
människornas sida. Jag känner
också att vi gör skillnad. När jag
går hem från jobbet kan jag känna
att jag har hjälpt någon, säger han.

Han har varit polis i tio år och är
en av sju poliser som arbetar i
Hjällbo och Hammarkullen. Han
har valt att arbeta här eftersom han
tycker om området, att det finns
många kulturer här och att människorna är öppna. Han tycker
också att han lär sig nya saker
varje dag.
– Man möter människor som har
olika erfarenheter med sig i livet.
Det kan vara någon som haft det
jobbigt, kanske blivit mobbad i
skolan, och man har lyssnat och
pratat med de som varit elaka. Det

kan vara att vi har tagit en person
som sålt narkotika eller som langar alkohol till ungdomar. Det här
är det bästa jobbet jag har haft
inom polisen. Folk kommer fram
och pratar med oss. Jag är intresserad av språk och kan bland annat
spanska och arabiska och kan
prata med väldigt många människor. Det har jag nytta av.
Områdespolisernas huvudsakliga uppdrag är att öka tryggheten
för dem som bor i Hjällbo och
Hammarkullen.
– Vi ska arbeta för att minska
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brottsligheten i de här områdena
och vi ska arbeta för att höja förtroendet för polisen.
Liknande satsningar har funnits
tidigare, till exempel kvarterspoliser och närpoliser. Meningen är att
man ska jobba nära folk för att
skapa relationer och avdramatisera
detta med poliser i området.
Ska öka tryggheten
– Vi ska bli ett naturligt inslag.
Polisen ska inte bara komma hit när
det händer något. Vi ska vara här
och komma tillbaka hela tiden så
att folk märker att vi finns och att vi
finns för att öka tryggheten och
hjälpa folk. När vi är ute i områdena frågar vi om det är någonting som bekymrar dem. Då kan de
berätta om till exempel problem
med mopedister som kör fort utan
hänsyn och respekt.
Eller också kan det vara någon
som berättar om mycket spring till
vissa lägenheter eller hus.
– Det kanske är narkotika- eller
alkoholförsäljning eller någonting
annat otillåtet. Vi kan titta på detta
direkt och återkoppla till den som
har tipsat och tala om att det var
inget eller att det faktiskt var
något. Så det är ett nygammalt sätt
att arbeta på - nära folket.
Runt hela Göteborg
Områdespoliser finns i Hjällbo,
Hammarkullen, Bergsjön, Gårdsten, Lövgärdet, Backa, Biskopsgården, Tynnered och Frölunda.
Det är områden som beskrivs som
segregerade, där det finns ett utanförskap och där det bor många
invandrare. Många är arbetslösa
och har försörjningsstöd.
– Det finns en större skepsis mot
polis och övriga samhället där. Och
det kanske finns folk som kommer
ifrån länder där polisen inte står på
folkets sida. Men när vi jobbar i
dessa områden får de en möjlighet
att se att polisen är till för dom som
bor där och för dom som sköter sig.
De som tenderar till kriminalitet

försöker vi få in på rätt väg och de
som är kriminella måste vi försöka
ta så att de inte skadar andra.
I vissa av förortsområdena har
det funnits en grogrund för kriminalitet. När utanförskapet eller
segregationen är stor så är det lätt
och hamna i gängkriminalitet.
– Barnen får dåliga förebilder
redan som små. Till exempel när
det kommer en kriminell i en fräck
bil. Men vi vill visa att det finns
andra alternativ. Det behöver inte
bli den här mentaliteten ”bara för
att jag bor här så är det meningen
att jag ska vara så här”. Det har
varit en del incidenter i de här
områdena och då har man valt att
satsa här för att höja tryggheten.
Stortrivs
Han stortrivs med sitt arbete,
träffar många människor, allt från
barn i skolan till äldre pensionärer
och berättar att han lärt sig mycket
om olika kulturer och traditioner
från hela världen.
– Vi har också möjlighet att få
många tips från dom som bor i
området och de pratar med oss vilket gör att vi kan ta folk som faktiskt är kriminella. Vi vill ju inte att
folk ska ägna sig åt kriminalitet och
gör man det, då ska man åka fast så
att de förstår att det här inte är okej.
Så det är ett väldigt varierande
jobb.
Det han upplever som tristast är
när han lagt ner mycket tid på
någon ung person som gjort många
brott och som inte slutat trots
många samtal.
Lätt att få kontakt
– Han förstör ju sin framtid, hamnar i polisregistret och då blir det
svårare att få ett jobb eller ta körkort och det är tråkigt och se.
Att få kontakt med ungdomar är
inget problem, trots att det sägs att
ingen i förorten pratar med polisen.
– Jag upplever inte att det är så.
Många pratar väldigt mycket. På
kvällarna är det många som är ute
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och de kommer gärna fram till oss.
Ibland är de i grupp och då kan det
vara mycket attityd, men när man
träffar dem ensamma så är det inte
så. De är rätt oroliga över sin framtid och de berättar mycket för oss
vad som händer i området. Jag kan
få mycket tacksamhet, de tycker att
det känns bra när polisen är där för
vi visar att det ändå finns en annan
väg. Många vill bli poliser och de
undrar hur man ska nå dit. Då förklarar vi att det gäller att sköta sig i
livet, att inte begå brott utan satsa
på skolan och vara rädda om sig.
Ungdomar generellt är rätt “goa”
mot oss. De som inte tycker om
poliser är i regel typer som sysslar
med kriminalitet. De tycker förstås
att det är jobbigt att vi är i området.
Men även det är ju en positiv
respons. Om inte de som begår
brott tycker att det är jobbigt att vi
är här har vi inte gjort vårt jobb.
Små och stora problem
Problem finns det gott om, allvarliga och mindre allvarliga.
– Det kan vara ungdomar eller
unga vuxna som inte bryr sig så
mycket om andra, skriker och är
jobbiga. Folk har kört moped
respektlöst utan att ta hänsyn till de
som går eller barn som är ute och
leker. Sen har det varit problem
med kamphundar. Tidigare sprang
hundarna ofta lösa och folk var
rädda för att gå ut. Vi har rapporterat folk och några som inte har
tagit hand om sina hundar har blivit
av med dem så problemet har minskat. Sen finns det varit vissa problem med narkotika. Vi jobbar med
detta och försöker förhindra detta.
DINO JAVANMIRI
AVIN ZAKI
BAHAR AHMED
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Han ska lotsa
ungdomar rätt
Lotsarna hjälper ungdomar i
Angered De driver en uppsökande verksamhet och befinner
sig ute på gatorna där ungdomar är, för att stötta och hålla
dem undan problem.
Men även för att ungdomarna
ska våga förändra sin situation och
bli delaktig i det som samhället
har att erbjuda.
– Vi är som ett elakartat plåster.
Om ungdomarna skulle bestämma
sig för att hänga i Angereds centrum så skulle ni se mina lotsare
där och om dom skulle bestämma
sig för att vara i stan så skulle lotsarna vara där på kvällen också,
säger Thomas Nilsson, enhetschef
och ansvarig för Lotsarna i
Angered.
Anställer ungdomar
Lotsarna bedriver en uppsökande verksamhet för ungdomar
mellan 15 och 25 år. Personalen
består av fältassistenter, fritidsledare, socionomer, behandlingsassistent eller socialpedagog och
sorterar under stadsdelsnämnden.
– Vi har även ungdomsassistenter som är från området, ungdomar
som är en förebild för de andra
som är ute på gatorna. De får en
tidsbegränsad anställning på tio
månader. Tanken är det ska leda ETT PLÅSTER. Thomas Nilsson
till anställning eller vidareutbild- marna vart de än tar vägen.
ning. Lotsarna hade gärna haft
kvar dem längre men lagen säger kriminella nätverk. Att öka tryggbara tio månader, berättar Thomas heten bland ungdomar och övriga
boende. Reaktionen från ungdoNilsson.
Lotsarnas mål är att minska kri- marna när Lotsarna dyker upp är
minalitet och nyrekrytering till lite olika.

Foto: TANIA MONTAÑO

vill att lotsarna ska följa ungdo-

– De flesta tycker att det är bra
så vi får oftast en ganska positiv
respons. Sen är det ju klart att det
finns dom som inte vill ha oss där
för det blir ju jobbigt då.
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Thomas Nilsson tycker det är
kul att jobba förebyggande och att
det finns mycket positivt och bra i
Angered som man måste lyfta
fram istället för det som står i tidningarna hela tiden.
Ska bli större
– Vi har bara varit igång ett och
halvt år och kommit en bra bit på
vägen men detta är inte färdigbyggt än utan det ska bli mer och
större.
För närvarande jobbar Lotsarna
mest i Hjällbo, Lövgärdet, Gårdsten och Hammarkullen.
De går ut vid fyra-, femtiden
eller lite senare, det beror på vad
de har att göra innan och så besöker de alla delområdena så gott de
hinner med.
– Det ser lite olika ut, hur mycket dom hinner med. Det fungerar
lite olika i personalgrupperna. Den
södra delen är inte riktigt färdigbyggd utan det ska till två fältare
till, dom är bara två nu. De åker
runt i bil och besöker platserna där
ungdomarna är för att det är så
stora avstånd mellan områdena.
Sociala klyftor
Angered betraktas som ett problemområde i stan.
– Det kan nog bero på segregationen. Det finns stora sociala
klyftor. Folk har inte råd att flytta
härifrån och medelklass-Svensson
vill inte flytta hit. Tittar man utomlands så ser det likadant ut. Det
finns samhällen i USA som bara
består av folk från en nationalitet
och det finns kolonier i Spanien
med bara svenskar, fast man tänker inte på det. Pensionärsbyar
kallar man dom för. Det är en av
en mängd olika förklaringar.
– Man kan ju ställa sig frågan
varför vi inte flyttar ut folk hit, men
vi kan inte tvångsförflytta folk i
Sverige. Men man gör det initialt
tror jag, man pekar ut att du kan
bosätta dig där i några år.
Lösningen är inte enkel.

– Minska segregationen, minska
de sociala klyftorna och att få
medborgarna i Angered att känna
en större delaktighet i samhället
En vanlig kritik mot Lotsarna är
att de samarbetar med polisen.
– Det funkar jättebra. Vi sitter
inte och golar som alla tror utan
alla anställda inom Göteborgs stad
har samarbete med polisen. Vårt
ser inte annorlunda ut än på andra
ställen. Det kanske bara är så att vi
talar lite mer öppet om det. Vad du
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gör av samarbetet, väljer du själv.
Frågar polisen är vi tvungna att
svara, men det är inte så att vi
springer till polisen och säger: vet
du vad han gjorde? Folk vill gärna
tro att vi är polisens egna privatspanare, men så är det ju inte heller.
TINA CORAP
MEHTAP BOYAR
TANIA MONTAÑO
MARYAN HASSAN

Känner du dig trygg i Angered?
Alexander,
Angered C
Känner du
dig trygg här?
– Det finns
kriminella ungdomar och de
påverkar andra
ungdomar vilket gör stället osäkert.
Varför tror folk att det är
otryggt här?
– Dom är rädda eftersom dåliga
nyheter sprids och det finns många
invandrare i området.
Vad är bra här?
– Affärerna ligger nära och allt
är billigt här. Det finns många vänliga människor här. Jag har alla
mina vänner här.
Deqo, Hammarkullen
Vad är dåligt här?
– Det finns
många invandrare från olika
håll. Det bidrar
till att de inte
kommer överens vilket skapar konflikter.
Vad är bra?
– Jag har bott här nästan hela
mitt liv och jag trivs väldigt bra.
Det positiva är att det finns olika
kulturer och att det finns ungdomar som vill förhindra våldet i sitt
område, alltså ungdomar som
engagerar sig.

Simon, Lövgärdet
Vad är dåligt här?
– Ungdomar
som inte har
arbete, många
luffar i området. Vissa är
kriminella och
det är långt in
till stan.
Vad är bra?
– Jag har bott här i fem år och
trivs. Det är ett jättemysigt område, folk är hjälpsamma, du ser hela
tiden folk som gör dig lite gladare.
Bile, Gårdsten
Känner du dig trygg?
– Jag upplever inget som
är
otryggt.
Jämför man
med stan är
kriminaliteten
mycket högre
där. Jag tycker
Gårdsten är
tryggt annars skulle jag inte bo här.
Varför tror folk att det är
otryggt här?
– Det är klart att man får negativa tankar av det man hör. Det finns
rykten om problem, så självklart
får man en negativ reaktion om
Gårdsten om man hör det. Det är
inte alla som bryr sig, det beror på
vem man frågar.

12

- B L A D E T

Foto: JÖRGEN NAHM

FANTOMER PÅ OPERAN. El Sistema-ungdomar från Hammarkullen uppträder.

Ett system
som sprider sig
Det började med att Göteborgs
symfoniorkester kom hit i maj
2009. Gustavo Dudamel, deras
chefsdirigent, var med och han är
född i Venezuela och har gått i El
Sistema i Venezuela som startade
där 1975 i Caracas.
Han kom hit till Hammarkullen för
att han vill att den klassiska musiken
ska vara till för alla, inte bara för dem
som har råd med en biljett till konserthuset.
– Symfonikerna gjorde en turné
runt om i Västra Götalands län och
då frågade min före detta chef om
Gustavo Dudamel kunde ge oss
några råd kring Kulturskolan i
Angered med tanke på hans erfarenheter ifrån Venezuela. Då förslog han
att de skulle göra ett projekt tillsammans, säger Johanna Ericsson,
projektledare för El Sistema.
–Vi ansökte om pengar och vi fick
pengar i april 2010 och sedan satte vi
upp El Sistema här i september
samma år.
El Sistema är en kör- och orkester-

skola för barn mellan 4 och 19 år.
Där lär man sig samarbeta, det handlar om demokrati med musiken som
ett verktyg. Det är en social skola där
man utvecklas och blir en bra människa med hjälp av musik.
– Idag har vi 220 barn sammanlagt
och det är 13 personer som arbetar i
verksamheten i Hammarkullen. Det
är jag som är processlärare och 12
lärare. Så det har blivit väldigt mycket större än vi förväntade oss.
Samarbetar med förskolan
Personalen började med att gå ut i
skolorna i Hammarkullen och berätta
om El Sistema och Gustavo
Dudamel. Sedan översatte man information till de sju största språken som
finns i Hammarkullen och kallade till
föräldramöten.
– Vi samarbetar också med förskolorna så de barnen får börja i eftermiddagsverksamheten när de är sex
år. På så sätt kommer barnen till oss.
De kommer tre till fem gånger i
veckan och vi träffar föräldrarna och
jag upplever att de trivs och är stolta

över El Sistema. Det är också en
stolthet för Angered och för
Hammarkullen. Det sprider mycket
positiva vibbar till hela Göteborg och
många i hela Norden är intresserade
av hur vi arbetar här.
Först i Sverige
Hammarkullen var först att starta
denna typ av verksamhet i Norden.
– Men nu har vi i Göteborg börjat
samarbeta och tittat på möjligheten
att starta på flera ställen. Vi tror att El
Sistema är ett sätt att arbeta mot
segregation, för integration och interkulturell dialog. Det handlar inte om
att de som inte är etniskt svenska ska
integreras i det svenska samhället,
utan det handlar om hur vi tillsammans ska kunna leva. Om vi startar
El Sistema på flera ställen i Göteborg
så lär man sig om varandra och på det
sättet arbeta mot segregationen.
Under det senaste året har det startats El Sistema på ytterligare två
ställen i Göteborg, på Hisingen och i
Kortedala/Bergsjön. Nästa höst
hoppas man kunna starta ett i
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Centrum också. Även i övriga
Sverige och Norden har man inspirerats av satsningen i Hammarkullen.
– Nu vill man starta El Sistema på
cirka tjugo ställen runt om i Norden.
Det finns också El Sistema i
Skottland och på flera ställen i
Latinamerika och USA och det börjar
hända saker i övriga Europa nu också.
Hon är lite förvånad över att detta
har blivit så stort, så snabbt.
Mycket uppmärksamhet
– Men det är en så bra grundtanke
och har fått så fin kritik överallt där
det har startat. Man är väldigt stolta i
Sverige över att det händer här. Och
eftersom vi har ett så fint samarbete
med Göteborgs symfoniska orkester
och Gustavo Dudamel så blir det
mycket publicitet. Jag tror också att
det ger mycket uppmärksamhet för att
det händer här i Hammarkullen, att vi
är först ut. Ofta är det ju tråkigheter
som rapporteras i media härifrån och
när det är något positivt så blir människor väldigt intresserade av det.
De allra flesta barnen är från
Hammarkullen och övriga delar av
Angered men det kommer barn också
från andra delar av Göteborg.
– Vi har El Sistema fem dagar i
veckan och det är orkester tre dagar
och kör två dagar. Och vi har nästan
alla instrument som finns i en symfoniorkester här. Vi har fiol, altfiol,
cello, kontrabas, flöjt, klarinett, trumpet, trombon, tuba och olika typer av
slagverk, berättar Johanna Ericsson.
Börjar tidigt
Det blir ganska mycket repetitioner,
en del barn deltar alla fem dagarna i
veckan. I Venezuela går barnen sex
dagar per vecka.
– Orkar de så orkar nog våra barn
också. Jag tror att barnen mår bra av
regler och av kontinuitet, att man får
göra saker ofta. De mår bra av att
arbeta i grupp men det kan ju också
vara problematiskt, det kanske kräver
att man måste anstränga sig och lyssna på andra. Jag tror på att El Sistema
gör så att vi blir bra människor och att
vi använder oss av tiden då barn är
ganska pigga. Vi börjar redan klockan
ett och med de yngsta barnen har vi
verksamhet på förmiddagarna istället
för att börja klockan sex som många
andra aktiviteter gör. För framtiden
hoppas vi att kunna utveckla verksamheten och stanna kvar här. Det
arbetar jag dygnet runt med.

Foto: AVIN ZAKI

STOLT LEDARE. El Sistema i Hammarkullen har lockat fler barn än
vad Johanna Ericsson vågade hoppas på.
El Sistema har fått mycket uppmärksamhet. Det har skrivits mycket
i tidningarna, många musiker har
kommit hit och människor från hela
Norden vill besöka verksamheten.
– I början var jag väldigt rädd för
hur all uppmärksamhet skulle påverka barnen. Så jag började väldigt försiktigt och valde ut de media som fick
komma. Men sedan märkte jag allteftersom att föräldrarna blev mer
trygga och att barnen blev vana med
att det kom mycket folk.
Stärker Hammarkullen
– Så vi har kunnat öka med tiden
men jag har hela tiden varit noga med
att titta på allt som skrivs om oss och
alla bilder som tas. Jag kontaktar alltid de som varit här och ber att få
materialet innan de trycker det.
– När man får så mycket positiv

uppmärksamhet så tror jag att det
stärker Hammarkullen och det stärker
Angered. Jag tror att det är viktigt att
vi når ut med allt fantastiskt som
finns att erbjuda i den här delen av
staden. Det kommer många kända
personer hit och man kan fundera
över hur det påverkar barnen. Jag tänker så här att det är viktigt att lära barnen att stå med båda fötterna på jorden. De ska tänka att vi är de viktigaste, vi är El Sistema i Hammarkullen, och de som besöker kommer
för att vi är viktiga. Det spelar ingen
roll om det är kronprinsessan eller
grannen som kommer, alla vi är lika
viktiga, vi är alla människor.
AVIN ZAKI
BAHAR AHMED
DINO JAVANMIRI
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BARA PÅ PAPPER. Angereds Närsjukhus skulle ha varit invigt enligt planerna. Men än finns
bara ritningen på byggnaden som kommer att bli 17 000 kvadrameter stor och kosta 500 miljoner.

Närsjukhuset
tre år försenat
I år skulle Angerds Närsjukhus
egentligen varit färdigt. Men det
är fortfarande långt kvar till
byggstart.
– Det är själva byggnaden som
är försenad. Verksamheten håller
vi på att bygga upp. Redan nu
finns gynekologi, barnmedicin
och mycket mer, förklarar Håkan
Werner Linnarsson, ordförande i
både hälso- och sjukvårdsnämnden Nordost och i SDN Angered.
Planerna på ett närsjukhus har
funnits i många år. Senast 2011
skulle den nya byggnaden vara
klar. Men inget har hänt.
– Det beror på olika saker. Det
senaste är detaljplanen. För att få
bygga måste det finnas en detaljplan. Den kan inte tas om inte alla

inblandade skriver på ett avtal.
Men företaget som äger marken
där sjukhuset ska byggas har sålts
och gått i konkurs. Så det har inte
funnits någon som kunnat skriva
på. Men det är viktigt att säga att
verksamheten finns på flera ställen
i Angerds Centrum och nu ska vi
också hyra gamla arbetsförmedlingen.
Sjukare i Angered
Bakgrunden till att sjukhuset en
gång började planeras är ohälsan.
– Sjukdomarna är fler i nordöstra Göteborg än på andra ställen.
Förutom att man är sjukare så såg
vi att det fanns mindre sjukvård,
färre vårdcentraler, läkare och
sjuksköterskor. Borde det inte
finnas mest sjukvård där folk är

sjukast? Vi började fundera på vad
vi kunde göra. Först försökte vi få
hit läkare från Sahlgrenska men
dom sa nej. Sedan försökte vi förstärka vårdcentralerna men de
hade svårt att få personal. Då började vi med projektet som blivit
närsjukhuset. Dit söker sig väldigt
många, duktiga specialister, sjuksköterskor och undersköterskor.
När man startade barn och ungdomsspecialistcentrumet här hade
man pengar till tre barnläkare,
men man fick så bra sökande så
man anställde fem. Vi kunde inte
säga nej till dem så vi fick lösa
detta med ekonomin.
Tidigare fanns ingen barnsjukvård i nordost.
– Det fanns ingen smärtmedicin,
lungmedicin eller gynekologi hel-
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ler utan vi fick åka in till
Sahlgrenska.
Ett annat motiv till närsjukhuset
var att man räknade med att det
skulle avlasta Sahlgrenska. Ett
litet sjukhus borde vara billigare
och effektivare än ett stort och därmed skulle det inte kosta lika
mycket.
Håkan Werner Linnarsson
berättar att man från början trodde
att hälften av patienterna på närsjukhuset skulle vara såna som
tidigare åkt till Sahlgrenska. Den
andra hälften skulle bestå av patienter som tidigare inte sökt vård.
Många har inte fått hjälp
– Men det visade sig att 90 procent inte fått hjälp tidigare. Det är
naturligtvis bra att vi upptäcker
sjukdomar och kan bota eller lindra. Det gör skillnad och det räddar
liv. Men samtidigt blir det mycket
dyrare. Om patienter åker hit iställlet för till Sahlgrenska är det
samma pengar. Är det nya patienter blir det nya pengar. Men det är
det värt.
– Vi såg att människor här dör i
Foto: ALI SHATI
sjukdomar som går att bota. Det
BÄTTRE
HÄLSA.
Håkan
Werner
Linnarsson
tror
att
sjukhuset
accepterar vi inte i biltrafiken. Där
kommer att betyda mycket för Angered.
finns en nollvision. Vi betalar 1,5
miljon för varje människoliv vi sjukhuset innebär att fler kommer emot att man får hjälp känner man
kan rädda. Då är det värt att inves- i arbete.
sig friskare. Flera saker kommer
tera i nya vägar. Men bara i Gun– Sedan betyder det mycket sta- att betyda mycket för Angered.
nared dör det årligen 20 kvinnor tusmässigt och mycket för handeln. Sen blir det ju fler jobb när vi
fler i hjärtkärlsjukdomar än i
När närsjukhuset är fullt utbyggt bygger.
genomsnitt i Sverige. Varför låter räknar man med att det kanske
I november tog regionstyrelsen
vi det ske?
kommer 150 000 patienter per år. äntligen ett beslut om pengar till
– Dom kommer att åka till sjukhu- bygget. Det kan innebära att byggSkapar nya jobb
set och från sjukhuset. Alla naden kan bli klar 2014.
Ett sjukhus kommer att betyda kommer inte själva utan med sin
– Det är förhoppningen. Men vi
mer för Angered än bara bättre familj, kanske 400 000 människor måste först få ett bygglov och det
hälsa.
som annars hade åkt till Östra överklagas. Och då kan det ta flera
– Tidigare har man sagt att om sjukhuset kommer att besöka år. Men vi tror inte någon kommer
man är fattig så blir man sjuk, men Angered. De går förbi affärer när att överklaga för de flesta vill ha
det är också sant att när man är de kommer hit och när de går hem. sjukhuset, tror Håkan Werner
sjuk så kan man bli fattig. Om vi Det kan ge mer handel, och fler Linnarsson.
botar sjukdomen kanske man jobb. Och tryggheten att det finns
orkar söka jobb och kanske orkar sjukvård vet vi är väldigt viktigt.
ALI SHATI
jobba. Man blir anställningsbar. Vi
– Om man inte tror att man få
HANEEN HASSOUN
kan hindra att folk blir arbetslösa hjälp blir man sjuk. Tror man därSIBEL YLDIRIM
för att de är sjuka. Jag tror att närMINGLIAN JIANG
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MER ÄN KAMP. I Angereds Boxningsklubb är det inte bara boxning som lärs ut

En klubb för
mer än boxning
Angereds Boxningsklubb, ABC,
satsar på en meningsfull fritid åt
ungdomar. Men visionen är
större än så. Helga Valdemarsdottir är ordförande och jobbar
lika mycket med att knyta kontakter med hela samhället.
– Det är framförallt killar som
kommer till lokalen. Vårt fokus
ligger på barn och ungdomar. Vår
lokal fungerar som en fritidsgård
och det finns ju inte så många
fritdsgårdar här.
Klubben har funnits i 28 år. 300
ungdomar under 20 år är engagerade och hon ser verksamheten som
en fritidsgård.
– Jag tror att det är en bra mötesplats för unga. Det är viktigt för

dem att få möta bra vuxna i sin
vardag och vi har världigt många
vuxna som är med.
ABC är inte bara en boxningsklubb. Föreningen hjälper även till
med vardagsproblem. Det kan
handla om läxhjälp, kontakt med
socialen, kontakt med läkare. Det
är viktigt att det finns en bas med
vuxna som är med och att det finns
aktiviteter för barn och vuxna.
Teknik och kontakter
– Vår kärngrupp är ungdomar
och vi satsar mest när de är små
och det är för att tekniken ska sitta.
Vi satsar på grunden.
Som ordförande arbetar Helga
med att knyta kontakter. Klubben
samarbetar med universitetet, Blå

Stället och världskulturmuseet.
Helga har även börjat jobba med
näringslivet.
– Vi försöker vara så breda som
möjligt. Vi har en uttalad vision
från styrelsen att när våra barn och
ungdomar kommer till klubben
ska de känna att, oavsett om du
vill bli Sveriges bästa boxare eller
rörmokare, läkare eller filmstjärna, så ska det finnas alla kontakter.
Senaste kontakten var filmfestivalen och arabiskt tema.
ABC har stora planer och vill ha
större lokaler för att öka motionsverksamheten och man tänker
arbeta även mer med vuxna. Nu
har Helga börjat med fyspass för
mammor. Mammor kan träna helt
gratis på söndagar.
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– Jag är mamma själv och man
sitter i sandlådan och diskuterar.
Det finns egentligen två problem,
vissa har svårt att gå ner i vikt efter
graviditeten och andra går ner
snabbt i vikt men har inga musker.
Det är tungt att vara mamma, man
ska bära barnet, kassar med mera
och behöver styrka, armmuskler,
ryggmuskler och magmuskler för
att inte ha sönder sin kropp. Jag
tänkte att vi får köra några fyspass
och så började det.
Tävlar inte längre
Själv började Helga boxas när
hon var 29 år och hon gjorde det
för att hon behövde träna och
tyckte det var jättekul. Hon har
tävlat vid flera tillfällen men inte
längre, man får inte tävlingsboxas
när man är över 34.
För Helga är det också en självklarhet att vara feminist.
– Så länge vi lever i ett samhälle
där kvinnor gör den största delen av
allt arbete, får minst betalt, äger
minst, och inte kommer vidare,
Foto: TANIA MONTAÑO
med allt sexualiserat våld så måste
ENGAGERAD. Helga Valdermarsdottir har många uppdrag.
man försöka arbeta mot det och
försöka skapa ett jämlikt samhälle.
mycket mer tyngd på det, det är en vill flytta fokus lite, rådet borde
Så klart man är feminist.
Helgas mål är att ABC ska vara av frågorna jag driver i integra- kanske heta anti-segregationsrådet
en stabil bas för barn och ungdo- tionsrådet. Samhället går ju åt ett istället.
– Vi har en väldigt segregerad
mar i Angered. Ungdomar saknar helt annat håll, nu måste man välja
stad
och kommunen har jobbat
när
man
är
tolv
år
vad
man
ska
bli
stöd och kontakter från skolor och
näringslivet. På ABC kan man få när man är vuxen vilket är omöj- mycket med detta men utvecklingdet. Hon tänker arbeta i klubben så ligt. Sedan har man få möjligheter en har gått åt helt motsatt håll. Jag
vet att man har satsat mycket
att ändra sig.
länge det går.
pengar i olika projekt men det blir
inte rätt i alla fall. Nu vill man ha
Råd för integration
Med i styrelsen
inspel från olika människor. Jag är
Just
Göteborgs
råd
för
integraHelga sitter också i styrelsen för
där som individ inte som represention
och
samhällsgemenskap
är
ett
Folkhögskoleföreningen i Angerd.
tant för någon organisation. Jag
annat
uppdrag
Helga
har.
– Det är spännande. Jag visste
– Det är en väldig blandning av snor idéer av alla jag träffar i
att jag hade väldigt mycket att
folk
där. Chefer från näringslivet Angered, från folk i boxningsgöra när jag tog uppdraget. Jag var
och
kommunala bolag, forskare klubben, folkhögskolan och andra
tydlig med att det är ett långsiktigt
och
andra.
Målet är att komma föräldrar. Jag försöker få så många
engagemang, att jag inte ska sitta i
två år och leverera massor. Jag med idéer om vad man ska göra åt idéer som möjligt.
tänker komma in i det här lite segregationen. Vi har haft mycket
TINA CORAP
långsamt. Men jag tycker det är diskussion om ordet integration,
MEHTAP
BOYAR
det
får
det
att
låta
som
om
folk
i
jättespännande. Folkbildning och
TANIA MONTAÑO
att utbilda sig när man är vuxen är förorten inte vill vara en del av
MARYAN
HASSAN
samhället.
Men
det
är
inte
sant.
Vi
mycket viktigt. Det borde läggas
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En expert på att
prata om problem
Claus Christensen arbetar på
behandlingsenheten i norr som
är en öppenvårdsenhet för människor som har missbruksproblem och narkotikaproblem i en
eller annan form.
– Vi arbetar med vuxna som är
över 18 år. De flesta som kommer
hit är mellan 25 och 35. Men man
kan vara äldre också, vi har folk
här som är 60 år, berättar Claus
Christensen.
Han är socionom, precis som
övriga som jobbar på enheten, förutom en sjuksköterska. Socionomerna har olika vidareutbildningar inom terapi och samtal. På
behandlingsenheten jobbar man
just med samtal.
Börja med problemet
– Vi kan bara prata, vi kan inte
ordna bostäder eller arbete och
sånt. Det finns andra myndigheter
som jobbar och hjälper till med
detta. Men vi kan vara med i processen. Vi pratar och försöker få
människor att prata med oss om
sina eventuella problemen. Man
löser inte allt med prat, det måste JOBBAR MED NARKOMANER.
finnas lite verkstad också, man samtalet som metod.
måste göra nånting. Men alla
behöver börja med att försöka reda dom som kommer hit. De flesta
ut vad som är problemet. Och har kontakt med socialtjänst, sjukvems är det?
vård, psykiatrin eller kriminalvårBehandlingsenheten är en del av den om de har suttit i fängelse.
den öppna narkomanvården i
Bland dem som besöker behandGöteborg. Det finns fler såna lingsenheten använder de flesta
enheter. Förutom i Norr också på cannabis och amfetamin.
Hisingen, i Centrum och i Väster.
– Men också alkohol. Alla
– Vi jobbar även med andra använder alkohol fast vi jobbar
myndigheter om det är bra för inte med just det problemet.

Foto: VIAN AMIN

Claus Christensen använder
Samtalen är i regel frivilliga
men vissa har dömts i domstol att
gå i behandling. De flesta som
besöker enheten kommer från
Angered eller Kortedala. Vissa
återkommer i många år medan
andra bara kommer ett par gånger.
– Har man problem med narkotika ser det väldigt olika ut. Vissa
tar sig igenom det ganska lätt men
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andra fastnar av olika anledningar
i ett beroende. En del behöver
mycket mer hjälp än vad vi kan
erbjuda här, kanske åka i väg på ett
behandlingshem. Men många
kommer och går. Vissa går ett tag
försvinner och kommer tillbaka
sen.
I Hjällbo finns en annan enhet,
Fenix, som också jobbar med narkotikaproblem.
Prata fritt
– De som går till Fenix kan
också komma hit. Vi träffar personalen där men jobbar inte ihop.
Fenix jobbar efter det som kallas
tolvstegsprogrammet. Här jobbar
vi mer individuellt, följer inget
fast program.
Till behandlingsenheten kommer man för att träffa en person
som man kan prata fritt med.
– Jag lyssnar hur de ställer upp
problemet. Sen försöker vi titta på
om det finns ännu fler problem.
Missbrukar någon droger har han
kanske svårt med relationer, ekonomi eller jobb. Man måste
bestämma vad som måste lösas
först. Allt hänger ihop. Det är väldigt svårt att sluta med ett missbruk om man till exempel inte har
någonstans att bo eller något att
göra på dagtid. Man är heller
aldrig ensam utan finns i många
sammanhang. Vilka är bra och
vilka är dåliga? Kanske har någon
varit med om saker, misshandlats
eller skadat andra och sig själv.
Detta är ett ställe där man pratar
och reflekterar över sin situation,
förklarar Claus Christensen.
Många besökare
Det är många som besöker
honom under ett år. En del
återkommer ofta, andra gör det
inte.
– Vissa tycker inte att detta är
någon hjälp. De tycker inte om att
prata utan de vill ha annan hjälp.
Andra kommer regelbundet på
samtal och gör inget annat. Några

försöker skaffa ett jobb och vissa
har inget eget boende. Då kan vi
hjälpa till med kontakter via socialtjänsten och boendeenheten.
Det är i regel inte lätt att erkänna ett beroende.
– Det tar tid. Vissa försöker lösa
sina problem med nån man känner, familj eller vänner. Ibland går
det inte bra därför att människor
man känner kan tycka så mycket.
Då kan man gå till nån som inte
har nån åsikt utan bara lyssnar och
frågar: Vad tänker du? Och när
man har jobbiga problem kanske
man inte berättar allt för familjen.
Men med mig kan man prata för
det stannar här. Vi ringer inte till
socialen och berättar. Om de inte
håller på att knarka ihjäl sig för då
måste vi naturligtvis göra något.
Ingen statistsik
Han har inte koll på hur många
som slutar knarka efter samtalen.
– När de slutar så kommer de inte
tillbaka, det behöver de heller inte
göra. För dom som är kvar kan
missbruket se annorlunda ut. Vissa
kan ha minskat sitt missbruk, andra
kanske har perioder de håller sig
helt rena men återfaller av olika
anledningar. Så vi vet inte exakt hur
många som har slutat.
– De som inte kan få hjälp här
kan jag se till att de kommer till
vårdcentralen, socialen eller psykologen. Vi diskuterar även lägenheter, hur vi kan hjälpa dem. Har de
skulder är det jättesvårt att få en
lägenhet, då måste man till socialtjänsten för att få hjälp.
Svårt med behandlingshem
Det är många som behöver in på
behandlingshem. Och många som
inte vill skulle behöva komma dit.
– Men det är inte lätt att komma
till ett behandlingshem. Det kostar
pengar det ska tas beslut. Vi kan
hjälpa till, jag kan till exempel
ringa till socialen och berättar om
personen så att de gör en utredning
och tar beslut. Allting handlar om
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pengar. De kanske erbjuder Fenix
som är ett behandlingshem. Det
fungerar jättebra för vissa, men
inte för alla. Ingen verksamhet
passar för alla. Man måste ha lite
tur, med vem man träffar och hur
behandlingen fungerar.
– Vi hjälper till men det betyder
inte att de kommer in till behandlingshemmet. Det är socialtjänsten
som bestämmer.
Psykiska problem
– Många som kommer hit har
psykiska problem och vill ha en
läkarkontakt. Varför? För att de
kan få medicin. Men medicin hjälper en inte med lägenhet, med jobb
och skulder. Det hjälper inte heller
mot beroendet. När man slutar med
alkohol eller narkotika kan man få
psykiska problem för att man mår
så dåligt. Då kan man behöva
mediciner för att kunna sova, för
att man ska kunna äta. Problemet
är att det är väldigt svårt att få hjälp
av psykiatrin i dag. Det finns väldigt få läkare. De flesta jag träffar
behöver ingen läkare men det finns
folk som är traumatiserade och har
varit med mycket som de inte kan
glömma. De behöver hjälp.
Människor är olika.
Goda råd
Claus Christensen tycker att alla
som på något sätt missbrukar
något bör söka hjälp.
– Det finns många ställen att
söka hjälp på. Det finns problem
överallt i samhället. Det är många
som har problem med alkohol,
många använder kanske marijuana
eller något annat. Jag träffar
många som använder narkotika
men ändå klarar att sköta sig. Men
den dagen någon säger till dig att
du dricker för mycket eller knarkar för mycket då behöver du
hjälp. Då måste du gå och prata
med någon.
MERAL KIRDALL
VIAN AMIN
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Abbe vill hjälpa
folket i Somalia
När Abdulahi Mohamed Ahmed
fick höra talas om svälten i
Somalia bestämde han sig för att
göra något.
Han kontaktade vänner och
skolor för att samla in pengar.
– Jag har skickat mail till nästan
150 folkhögskolor från norra till
södra Sverige, säger Abbe, som
han kallas.
Han kommer från Somalia och
är lärare på Göteborgs folkhögskola, båda i Biskopsgården och
Bergsjön. Han undervisar i matte
och naturkunskap och har jobbat
där i tio år.
Bra gensvar
– I mailen beskrev jag situationen i Somalia. Där finns många
barn och kvinnor som dör varje
dag. Jag skrev att folkhögskolorna
har en tradition av att hjälpa fattiga människor i Afrika, i Asien och
Latinamerika och därför är det
viktigt att vi ställer upp och hjälper Somalias barn. Jag berättade
att vi hade kontakt med Röda
Korset och att de hade lovat att
skicka vidare pengar som vi samFoto: HAWA MOHAMED
lade in från alla folkhögskolor. Jag
TOG
INITIATIV.
Abbe
Mohamed
Ahmed
skrev
brev
till alla folkhar fått mycket respons från folkhögskolor för att hjälpa Somalias svältande folk.
högskolor, från Stockholm till
Karlskrona i södra Sverige och Somalia.
Somalia plågas av torka och
alla har gjort en massa olika aktiHan har fått mycket respons från svält, tusentals barn och kvinnor
viteter för att samla in pengar.
många folkhögskolor i Sverige. dör på grund av brist på mat och
– Jag vet att det inte finns en Bland annat från Folkhögskolan i vatten. Men Abbe menar att svälregering som fungerar och inte Angered som ordnade ett stormöte ten i Somalia egentligen inte handorganisationer som kan hjälpa till där Abbe pratade om situationen i lar så mycket om brist på mat och
inne i landet. Det är ett stort ansvar Somalia.
vatten.
för alla somalier att ställa upp för
– Somalia ligger i en tropisk
– Många folkhögskolor har gjort
att hjälpa sitt folk. Därför är jag en massa olika aktiviteter för att miljö. Där kan man odla mat varje
engagerad i att samla pengar till samla pengar, berättar Abbe.
dag, det finns mycket resurser i
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landet, både jordbruk, boskap och
fisk men svälten i Somalia beror
på konflikten där som har pågått
nästan 20 år. Konflikten beror på
att det finns olika klaner i landet
som strider om makten. Där finns
också andra aktörer, som Etiopien,
och USA, som inte vill att Somalia
ska bli ett land med stabilitet. Det
finns många olika orsaker till svälten, det handlar inte bara om mat
och bristen på mat.
Behöver stabilitet
Han menar att det inte hjälper att
bara skicka pengar och mat till
Somalia.
– Jag skulle vilja säga att det inte
hjälper att bara skicka pengar och
mat i Somalia.
Somalia behöver inte mat och
vatten - där finns mycket mat. Det
finns ett behov av att skapa stabiFoto: SUSANNE SPIIK
litet så omvärlden måste hjälpa FÖRSÄLJNING. Av konstverk och loppisprylar gav mycket
Somalia att bli fritt. Om Somalia pengar.
blir fritt så saknas inte mat.
Somalia behöver bara stabilitet.
NABILA BAMUKHTAR
HAWA ABDIRAHMAN
MOHAMED SAID

Fakta

n Somalia på Afrikas horn är
ett av de mest krigsdrabbade
länderna. Under det kalla kriget
var det strategiskt belägna
Somalia en bricka i spelet mellan USA och Sovjetunionen.
Sedan 1991 har landet fallit
sönder i strider mellan klanmiliser och stått utan en fungerande regering eller statlig förvaltning. Piratverksamhet har
blivit den mest lönsamma
inkomstkällan och islamistiska
miliser, misstänkta för koppling
till al-Qaida, har fått allt större
inflytande.
Källa: Landguiden,
www. landguiden.se

Stormöte samlade
in 12 000 till Somalia
Trots kort varsel organiserade
deltagarna ett lyckat stormöte
som gav 12 000 kr till Somalia!
Kursdeltagarna på Folkhögskolan
i Angered lyckades samla ihop
12 000 kronor för att hjälpa det
drabbade folket i Somalia. Genom
försäljning av mat, prylar och lottter fick vi ett gott resultat. Det var
en lång kö till Nabila Bamukhtar
från Hjällbokursen som gjorde
hennatatueringar. Flera hade bakat
och lagat mat hemma och tagit
med sig. Det fanns allt från somalisk sambousa till svenska kärleksmums. Det bjöds på musik av
bland andra Homera och Dino.
Idén till insamlingen kom från
Abdullahi ”Abbe” Ahmed, lärare
på Göteborgs Folkhögskola. Idén

fördes vidare till kursrådet som
bestämde sig för att vara med.
Gårdstenskursen målade tavlor
och andra konstverk. Hammarkullekursen ansvarade för mat,
fika, lotterier och insamlingsbössorna medan Hjällbo stod för loppisen.
Den fjärde oktober samlades vi till
ett stormöte. Mötet blev mer som
en fest där alla var glada och engagerade.
Abbe kom till mötet för att föreläsa och visa en dokumentär film om
Somalia.
Efter föreläsningen hade vi lottdragning med fina priser.
Som avslutning sjöng kursdeltagaren Homera en låt som heter Heal
the world.
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Foto: KELVIN BANYE

EFTER MATCHEN. Alla samlas för att att se till att stunden förevigas.

En givande Sydafrikaresa
Jag har gått en kurs som handlar om Sydafrika historia, ekonomi, utvecklingsarbete och de
globala klimatproblemen. Jag
var i Sydafrika under sex veckor
på studiebesök.
Jag besökte olika frivilligorganisationer som jobbar med landsbygdsutveckling, jordbruk, politiskt påverkansarbete, barn och
ungdomar och mycket annat. Jag
bodde i Kapstaden och jobbade
dels med Sikhula Sonke som är en
facklig organisation för lantarbetarkvinnor och dels med ungdomsprojekt.
Min resa till Sydafrika har varit
jätteintressant, spännande och
givande. Att jag satsat på globala
utvecklingsfrågor beror på att jag
tycker det är viktiga frågor och att

alla borde lära sig mer om detta.
Resan till Sydafrika kommer
alltid att finnas kvar i mitt minne.
Att våga åka till ett annat land ger
kunskap, utbyte och erfarenheter
som man kan dela med andra. De
finaste med resan är att man får en
helhetsbild av hur människor lever
i en annan kultur. Genom denna
resa har jag försökt påverka och
göra ändring för andra människor.
Jag själv har varit glad, tacksam
och uppskattat mina kolleger för
deras insatser under min vistelse i
Sydafrika. Jag tycker att det är bra
att det finns människor som vill
jobba med utvecklings- och
biståndsarbete runt omkring
världen. Under min resa har jag
utvecklats mycket t.ex. lärt mig
hur jag bemöter andra människor

på olika sätt.
Mångfaldstänkandet kom till
mig när jag träffade folk i bostadsområden, på gatan, på bussen
eller i staden och hur jag lätt kunde
få kontakt med människor. Att jag
har delat med mig av min sociala
kompentens, mina tankar, min
identitet, mina erfarenheter med
andra människor som lever i fattigdom, var mycket speciellt för mig.
Under denna resa förstod jag hur
fattiga människor klarar av dagens
globala utmaningar under svåra
situationer. Jag tar med mig många
underbara minnen till Sverige om
hur människor kämpar för sin
överlevnad och ändå och har sådan
livsglädje.
KELVIN BANYE
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Öppet hus i Hjällbo
I september hade vi öppet hus i
våra fina, fräscha och nya lokaler i Hjällbo. Det var många som
kom in och tittade på våra lokaler. Vi fick en invigningsblomma
av Arabiska Bokstavscentret.
Det var ett tiotal som kom och
ansökte till nästa termin. Vi bjöd
på kaffe, te och kaka och Dino
spelade piano. I ett klassrum hade
vi en utställning med tittskåp över
Angered som vi hade gjort från
början av terminen. Man kunde se
ett bildspel som vi visade. Det var
många deltagare här. Skolans styrelse medverkade också till dagen.
Alla deltagare trivs i våra nya
Foto: SARA SIMMO
lokaler.
FRÄSCHA LOKALER. Som visades upp för anhöriga och
AISHA SEMO andra.

Islamofobi handlar inte om islam
Punktligt och med resväskan på
släp äntrade Mattias Gardell,
professor i religionshistoria, scenen på Blå Stället. Ämnet var
islamofobi, vilket även är titeln
på hans bok från 2010.
Gardell inledde med Sverigedemokraternas bild av Sverige
som det homogena landet som nu
fått harmonin förstörd på grund av
invandringen.
– Om vi bara blev av med invandrarna skulle harmonin återställas
och folkhemmet komma tillbaka.
Det är lögn, konstaterade Mattias
Gardell och visade genom exempel på judarnas och romernas situation i Sverige att det inte var förrän på 1960-talet man gavs medborgerliga rättigheter.
Idag är det muslimerna som
demoniseras. Gardell påpekade att
under 1950-talet och trettio år
framåt talade vi inte om muslimer

utan om nationaliteter, turkar,
jugoslaver och så vidare. Det kalla
krigets slut gjorde att vi behövde
en ny fiende och muslimen steg
fram som ett hot.
– Hur kunde det bli så här,
undrade Gardell retoriskt och
inledde en historisk exposé för att
visa vårt nedärvda tankegods.
Enligt statistiken finns 400 000
muslimer i Sverige. Av dem kan
man räkna med att 10-15 procent
är utövande muslimer och att 25
procent är medlemmar i en församling. Ändå är uppfattningen att
muslimer skulle vara, för att
använda Gardells ord, unikt religionsstyrda.
– Antimuslimska hemsidor citerar koranen som ett bevismaterial
och det blir som när Fan läser
bibeln. Den som säger något annat
förväntas ljuga.
Kontentan blir att islamofobi inte
handlar om islam och muslimer

utan om inlärda föreställningar.
– Vi skapar aversion mot människor genom traderade kunskaper,
det vi alltid har hört och därmed
vet, konstaterade Gardell.
En annan komplikation är de bilder vi matas med. De flesta terrorbrott är inte muslimska. De flesta
krigen pågår mellan människor av
samma religion. Bilden av till
exempel buddhismen som en fredlig religion motsägs av det faktum
att de kommer på tredje plats över
folk i krig.
Tiden gick fort och den fullsatta
lokalen var laddade med frågor och
kommentarer. Bara några få hanns
med innan det var dags att bryta.
Mattias Gardell var tvungen att
hinna till tåget, men han lovade att
komma tillbaka- och då för tre
timmars föreläsning och diskussion.
SUSANNE SPIIK

-
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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, 031-331 99 01
Kursen vänder sig till dig som vill kunna förstå,
påverka och skriva om samhällsfrågor lokalt och globalt. Vad tas upp i media och varför?
Ämnesövergripande temastudier som kan ge
grundläggande behörighet. Redovisningsformen är
Folkhögskoleföreningen i Angereds tidning FiA-bladet.

“Vi kan uträtta något
här tillsammans”

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

The Music College
Längd: 1 år, heltid
Kursstart: augusti
Plats: Hammarkullen, 031-48 34 44,
En ettårig kurs för den som vill jobba med musikproduktion, bli professionell musiker eller söka till
högre musikutbildning. Den riktar sig till den som
sysslar med exempelvis elektronisk musik, hiphop,
R&B, DJ, folk- och världsmusik, rock eller hårdrock. Handledare är profesionella musiker från olika
genrer.
Kursen genomförs i samarbete med Högskolan för
scen och musik.

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

