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Fler köper
Fair Trade
Höstens FiA-blad har för första
gången producerats i
Folkhögskolans nya kurs
Glokala Samhällsstudier som
startade i höstas.
Terminens tema har passande
nog varit globalisering vilket
avspeglar sig i detta nummer.
Deltagarna har jobbat med frågor som rättvis handel, landgrabbing, internationella relationer och hur globaliseringen
påverkar Göteborg, till exempel
de många tiggarna som kommer hit från EU-länder.
Vi hoppas att läsningen av våra
artiklar ska vara både intressant
och lärorik.
Med detta återstår bara att
önska:
God Jul, Gott Nytt År och på
återseende nästa termin!
Redaktionen

FiA-bladet

Upplaga: 350 ex
Redaktör: Göran Byhlin
Adre s s : goran.byhlin.ang@folkbildning.net
Redaktion: Kursen Glokala
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Ansvarig utgivare : Kina Thorsell
Try c k : FiA-kontoret,
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Allt fler konsumenter bestämmer sig för att köpa Fairtrademärkta varor. I Sverige ökade
försäljningen med hela 17 procent år 2011. Det motsvarar 1,2
miljarder kronor.

Barnarbete fortfarande vanligt
Enligt statistik från FN tvingas
250 miljoner barn idag att arbeta
inom industrin och jordbruket.
– Med Fairtrade-märkta produkter vet vi att inga barn utnyttjats i
produktionen. Varor och produkter
– Det har småningom blivit mer framställs på ett sätt som skonar
känt, Kravmärket har varit lättare både människan och miljön. När vi
att få etablerat än Fairtrade. i affären väljer en Fairtrade-märkt
Tidigare var man missnöjd, då det vara bidrar vi till att förbättra villendast fanns ett fåtal produkter koren för många.
som bananer, kaffe och te men på
Det finns svenskar som bedriver
senare tid har det blivit mer fokus ideella stödverksamheter utompå Fairtrade och
lands och importedärmed blev sortirar bland annat
mentet bredare.
kaffe från Mexiko,
Därför har efterolivolja
från
frågan blivit störrPalestina samt saffre. För konsumenfran från ett kvinnoterna är KravStaffan Börjesson kooperativ i Afghamärket mer närlignistan med inriktgande än Fairtrade. Det är negativt ning på att de ska ha andra grödor
att det skrivits så få artiklar om att odla än opium.
Fairtrade. Det behöver lyftas fram
mer, menar Staffan Börjesson som
drivit kooperativet Fram Linné i Varför Fairtrade?
cirka 25 år med inriktning på ekoStaffan Börjesson förklarar:
logiska,
närproducerat
och
– Västerlänningen borde geneFairtrade varor.
rellt engagera sig mer i hur varorna
Fairtrade är en oberoende pro- är producerade när det exempelvis
duktmärkning som skapar förut- gäller miljöbelastning, men framsättningar för odlare och anställda förallt de sociala förhållandena
att förbättra sina arbets- och lev- och hur mycket betalt odlare och
nadsvillkor. För Fairtrade räknas personal som arbetar i livsmedelsvarje odlare, varje anställd som produktionen får ute i världen. Det
kan förbättra sitt liv och sina är skamligt lågt! Jag har svårt att
arbetsvillkor. Varje köp och varje tro att den här situationen som vi
konsument som väljer Fairtrade- har nu, så välfyllt som det ser ut i
märket bidrar till förändring.
livsmedelsbutiker, kan bestå med

“Svensken är
bortskämd så
det skvätter
om det!”
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ÖKAT UTBUD. Det finns betydligt fler varor att välja på i dag om man letar efter Fairtrade- eller
ekoprodukter.
tanke på befolkningsutveckling
och energiutveckling med brist på
olja för transporter. Det är en
gynnsam situation för europén för
det finns folk som vill sälja mat till
oss för en billig peng men det är
farligt att känna sig trygg i denna
situation. Det skulle inte förvåna
mig om vi får uppleva en annan
situation, de behöver sin mat själva. Svensken är bortskämd så det
skvätter om det och också likgiltig
inför hur det drabbar andra människor. De går på den här jakten

Staffan Börjesson

om vem som har det billigaste priset och tidningarnas jämförpriser,
det är en väldigt tråkig historia.
– Matens andel av hushållsbudgeten har bara sjunkit och sjunkit,
inom den låga siffran finns också
mycket skräpmat, sådant som
egentligen inte är nödvändigt. Vi
betalar så lite för maten att det inte
hade varit något större påfrestning
för någon av oss att köra Fairtrade
linjen hela vägen.

märket, det känns bra. Om konsumenter satte sig in i under vilka
förhållanden en del av de produkter som vi konsumerar mycket av
är producerade skulle de ändra
sina konsumtionsmönster. Ta
bananer som exempel. Det är ganska välkänt hur eländigt det är för
odlarna. Bananer kom tidigt som
Fairetrade-vara och vi har sedan
många år tillbaka sålt enbart
Fairtrade-bananer.

Har ni någon gång kollat upp
era leverantörer för att se om
arbetarna verkligen jobbar
under rättvisa villkor?
– Det är en bra fråga, det är frågan om vilket ansvar man har.
Certifieringens uppgift är just till
för att man ska slippa att kolla upp
det, helst ska man kunna vila
tryggt och lita på den certifieringen. Men det ska jag inte påstå att
vi gjort.
Givetvis använder Staffan
Börjesson själv Fairtrade-varor
hemma.
– Det är positivt med Fairtrade-

Flyget ett problem
Flygtrafiken har ökat kraftigt de
senaste decennierna, därmed ökar
också flygets miljöpåverkan som
påverkar både människan och miljön. Staffan Börjesson menar att
det är en balansgång och det är
mycket svårt.
– Båttransporter är ekologiskt
väldigt bra och något man kan
göra är att bojkotta flygtransporter.
SAMIRA BAHAMANY
NILOFAR SHEIKHI
HEND HUSSEIN
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Vill rädda miljön
med rättvist företag
Om vi ska ha en jord som vi
överhuvudtaget kan leva på om
30 år måste vi förändra våra
livsstilar. Bara bomullsindustrin
står för 25 procent av världens
utsläpp inom jordbrukssektorn.
Det berättar Annika Axelsson,
grundare av Dem Collective.
På grund av oron över utsläppen,
och för att skydda människors
hälsa, startade Annika en textilfabrik i Sri Lanka. Där tillverkas
miljövänliga produkter av ekologisk bomull under schyssta arbetsvillkor. Dem Collective är ett rättvise och miljövänligt klädföretag i
Göteborg som startades 2004.
”Dem Collectives” betydelse
De flesta tror att ”DEM” står för
”Demokrati” eller ”Dom” men
enligt Annika står ”Dem Collective” för ”Don’t Eat Macaroni and
Cheese”, en politisk slogan från
Jamaica som är fyrtio år gammal.
– Det var en proteströrelse mot
hela snabbmatsindustrin. ”Macaroni and cheese” var kungen av
snabbmat. Det var plast, socker,
fett på burk som var jättebilligt.
Målinriktad på den fattiga befolkningen, förklarar Annika Axelsson.
Gör det kunden vill ha
Idag har Dem Collective gått
tillbaka till basplagg. Deras basprodukter är T-shirt och Piket.
Företaget satsar på att göra precis
det kunderna vill ha i design och
färg istället för att ha ett brett sortiment som de får välja av. Det vill

säga att Dem Collective ska tillgodose precis alla kunders behov och
önskemål.
– Vi vill inte tillverka någonting
som inte används. Dem Collective
ska inte använda jordens resurser
eller människors tid till att tillverka saker som man säljer till 70
procents pris på rea och sedan
bränner.
Hon berättar att det bränns över
flera tusen ton oanvända kläder
varje år i Sverige.
Företag och organisationer
Det finns många organisationer
och företag som arbetar tillsammans med Dem Collective som
I’m with Freinds, Miljöpartiet
Göteborgsoperan, Lounge Royale
och nu Göteborgs Universitet.
– Vi fick upphandlingsavtalet
med universitetet. Så vi gör alla Tshirts och pikéer och tillverkar
kassen och väskan till GU, säger
Annika Axelsson.
Ingen egen butik
Tidigare fanns en butik i
Göteborg men på grund av höga
kostnader och familjesituationen
la Annika ner den. Istället för den
har hon startat en webbshop.
– Om man har en butik, så måste
den vara öppen 10-18. Nu är jag
mamma och vill kunna ägna mig
åt min son. Då måste man ha mer
flexibilitet.
Hon säger att hon inte känner att
hon har några konkurrenter utan
blir glad om det finns företag som
gör samma sak.
– Som när till exempel Nudie

Jeans börjar jobba med ekologi
och etik. Det är målet att alla ska
göra, så jag känner inte att vi har
några konkurrenter.
Det finns fortfarande ganska
många företag som inte tycker att
hennes affärsidé funkar. Annika
menar att man måste tänka på
framtid.
– Ska vi ha en jord som vi kan
leva på om 30 år så måste vi förändra vår livsstil. Det blir allt
värre om till exempel bomullsindustrier fortsätter med överutsläpp. Vi måste ställa om och det
tror jag även klädföretagen inser.
H&M och Gina Tricot kan inte
existera på en död jord. Då finns
inga kläder att sälja och det blir
helt tomt i Nordstan.
Avstånden är svårast
Annika Axelsson anser att
avstånden är det svåraste med
jobbet. Familjen finns i Sverige
men hennes medarbetare i Indien
eller i Sri Lanka. Hon kan bli
frustrerad över att få hem ett klädprov och måste försöka förklara
hur plagget ser ut. Skype räcker
inte till utan man måste ha ett personligt möte för att gå vidare.
– Jag kan inte pendla fram och
tillbaka så ibland är det avståndet
som är svårast. En annan sak är att
jag av rent ideologiska skäl inte gillar att tillverka nya produkter. Det
är viktigt för mig att tillverka produkter som används, inte kläder
som ligger på en butikshylla. Det
har blivit en allt starkare känsla.
Annika Axelsson är nöjd och
tacksam över sitt arbete. Efter att
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RÄTTVIST OCH MILJÖVÄNLIGT. Det är grunden för Annika Axelssons företag.
hon startat textilfabriken på Sri
Lanka ges fler människor i landet
möjligheten att få jobb. Och
utvecklingen går framåt. 100 000
textilarbetare har fått 100 procent
högre lön sedan 2004.
Inspirerar andra
– Jag tror att alla människor
behöver göra saker som man
känner att man är bra på. Jag vet
att jag kan inspirera folk och jag
blir glad när jag till exempel föreläser. Jag är tacksam och glad över
att vi startade fabriken i Kalvatte
2004 och på grund av det har
textilarbetarna fått det bättre. Man
har använt oss som exempel. Jag
vet att vi har påverkat H&M, detta
stora företag, som har ändrat sin
policy. Vi är riktigt små, vi är ett
av de minsta textilföretaget i hela

världen och vi har kunnat påverka
så mycket. Och det kan alla göra.
På frågan om Annika tror att det
går att starta en textilfabrik i
Sverige svarar hon att möjligheterna finns och att det är bra med
lokalproducerade varor.
– Om det finns intresse. Vi hade
ju en stor textilindustri i Borås på
70-talet och nästan alla kläder som
folk hade kom från trakten. Det
finns säkert människor med kunskap. Det finns ju ett par textilfabriker kvar i Kinna, Skene. Det är
närproducerat. Jag gillar detta. Så
jag får nog svara ja.
Råd och tips
Annika Axelsson råder små
nystartade klädföretag att satsa
hårt på marknadsföring och att
skapa en bred kundkrets. Hon

tycker inte man bör satsa för hårt
på det ekologiska temat i tidigt
skede.
– Satsa på marknadsföring men
gå inte ut för hårt med att människor ska köpa dina kläder för att
det är ekologiskt. Då är det många
som säger nej. Vi är inte där än i
världen. Idag finns det fina ekologiska kläder eller schysst producerade. Men det går inte att köra för
hårt med idéen. Det är ett stort
vågspel. Så jag tycker man ska
satsa på att få in pengar i systemet
så man kan köpa in och lära känna
sin kundkrets och skapa ett forum
så man har en trygg bas. Så hade
jag gjort om jag startat butik idag.
KEIVAN MALLEK
SUONG TRAN
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Vild jakt på jord
runt hela klotet
Det är brist på jordbruksmark i
världen. Därför jagar rika länder och företag odlingsbar mark
i fattiga länder. Inte sedan kolonialismen i början av 1900-talet
har så mycket land köpts upp.
– Kolonialismen handlade om
att europeiska stater lade under sig
mark någonstans. Nu börjar nya
aktörer intressera sig för det igen,
säger Kenneth Hermele.
Han är ekonom och föreläsare.
Han har också skrivit böcker om
globalisering, hållbarhet och ekonomi och är lektor vid Institutionen för Globala studier vid
Göteborgs universitet.
Samma länder igen
– Om man säger att kolonialismen tog slut på 60-talet i Afrika, i
Latinamerika på 1800-talet och i
Asien på 40-talet så börjar man
efter 50 år att intresserar sig att ta
över mark igen. Det är ungefär
samma aktörer nu som då. Det är
gamla kolonialmakter som Storbritannien, Frankrike, USA men
även en hel del nya som till exempel Kina, Indien, Saudiarabien,
Brasilien och Sydafrika. Och privata investerare. Andra former av
landgrabbing står pensionsfonder,
finansinstitut och banker för.
Att översätta landgrabbing är
inte så lätt.
– Den bästa svenska översättning för ordet är markrofferi, det
är någon som rövar åt sig mark.
För att något ska kallas för land-

grabbing ska det finnas vissa
saker.
– Det ska ha något att göra med
internationella produkter som ska
produceras. Till exempel etanol,
mat eller soja. Om man tar den
typen av definition är den största
ytan där man har grabbat mark
Afrika. Inte överallt i Afrika men i
stora länder som Sudan, Etiopien
finns det mycket landgrabbing.
Mozambique där börjar man ta
stora ytor men det finns också
landgrabbing i Latinamerika och
lite i Asien. I Ukraina finns väldigt
bördig mark och där finns också
en hel del landgrabbing.
Hela världen drabbas
– Det bästa svaret på var det
grabbas är att det grabbas överallt.
Men Afrika den kontinenten som
drabbas mest och där det är störst
ytor.
Att det ökat så kraftigt de
senaste åren är kanske inte så konstigt. Världens befolkning ökar.
Fler människor i länder som till
exempel Kina får råd att äta mer
kött och köpa andra varor.
Dyrare mat
Även i västvärlden konsumerar
vi mer. Och matpriserna går upp
vilket gör att det blir mer lönsamt
att odla. Vissa länder som
Saudiarabien har också brist på
vatten.
– Att äga mark är viktigt i dag.
Och i fattiga länder är ju mark billligare. I Afrika kostar en hektar

kanske en dollar, i Latinamerika
10 dollar och hundra dollar i
Europa. Så det är biligare att köpa
stora markytor i Afrika. En annan
grej i Afrika är att staten äger mark
och inte privatpersoner eller
andra. Det gör att man kan göra en
överenskommelse mellan till
exempel Kina och Sudan eller som
Brasilien gör med Moçambique.
Man får tillgång till ganska stora
ytor på en gång och att det är lätttare att förhandla med staten än
med många olika privatpersoner.
Bönder körs bort
Men de som odlade marken tidigare tjänar inte på det här.
– Det är inte bönderna som tjänar men kanske statsledningen tjänar massa pengar på detta. Eller de
mäktiga familjerna. De som kontrollerar marken och tycker att de
ska ha ett modernt jordbruk där
det finns maskiner och teknik.
Därför hamnar bönderna utanför.
Lite betalt
Bönderna får två saker, de får
betalt, väldigt lite, kanske en dollar per år för en hektar. Det andra
är att de får löften om att få jobb.
De kan få ny mark men behöver
kanske flytta, de lovas få jobb
men det är bara ett löfte eller förhoppning. Efter en tid har de här
bönderna kanske fått mark men
utan både vatten och el och då blir
det bråk.
Ett annat problem med landgrabbing är vattenfrågan.
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VISAR SYSTEMET. Kenneth Hermele har forskat om landgrabbing och pekar också på hur man
skulle kunna göra för att inte bönder i fattiga länder ska drabbas.
– Kommer någon som ska
investera behöver man mycket
konstbevattning och då måste det
finnas en flod, en sjö eller grundvatten som man kan pumpa upp.
Oftast det är en stor investering
och det blir konflikter med bönder på grund av att vattnet reserveras för investeringen.
Vatten allt viktigare
– Landgrabbing är inte bara en
konflikt om mark utan det är
också en konflikt om vatten,
nuförtiden är vatten viktigare än
mark och det kan även leda till
krig.
Det skulle kunna gå att modernisera jordbruket i Afrika och
samtidigt ge bönderna jobb.

– Om jag som svensk skulle
vilja skaffa en fabrik som producerar etanol så behöver jag
sockerrör. I stället för att göra allt
själv kunde jag låta de lokala
bönderna bli underleverantörer
och odla sockerrören. Det är ett
väldigt bra system. Men många
investerare tycker att det är
krångligt. Men det finns alltid
möjlighet att anpassa sig och
hantera allt på ett fungerande sätt,
menar Kenneth Hermele.
ALI KHADEM
ABDIMALIK A. OMAR
NACHO FLORES SALDIVIDA

Största grabbarländerna
Köparnas
hemland

Andel köpt
mark i världen

Storbrittanien
USA
Kina
Förenade Arabemiraten
Israel
Egypten
Sydkorea
Indien

9,4%
7,9%
7,3%
5,7%
4,3%
3,1%
2,7%
2,6%

Störst andel grabbad mark
Sudan
23%
Uruguay
18%
18%
Tanzania
Indonesien
17%
Madagaskar
10%
Australien
10%
Källa: GP
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Bor hellre på gatan
än återvänder hem
Debatter om tiggare har varit
vanliga i Göteborg. Tiggarna är
många och rykten sprids om
organiserad brottslighet.
– Det är inte sant. Det är bara
rykten. Däremot kan de vara från
samma släkt eller by och kan ha
gemensamma inkomster och utgifter. Det är jättesvårt att klara sig
ensam plus att du ska skicka hem
pengar. Man kan också vara organiserad för att få skydd i gruppen.
Prostitution kan brottslingar tjäna
pengar på. På en tiggare tjänar du
Foto: HANS CRUZ
inga pengar, säger Claes Haglund.
TIGGARE.
Enda
sättet
för
många
att
få
ihop
pengar
till
mat.
Han är projektledare för Crossroads, ett projekt inom Stadsmis- sig hem och sälja.
du är svensk medborgare. Det
sionen som stödjer folk som
Stadsmissionen finansierar pro- finns något som heter ”tak över
kommer från EU-länder.
jektet. 20 procent betalas av huvudet-garanti”. Den garanterar
Göteborgs stad.
att varje medborgare får någonFri rörlighet
– Ungefär 30 personer äter fru- stans att sova.
– Vi jobbar med människor som kost här. Sen träffar vi 40-45 per– EU-migranterna är många,
lagligt är här med hjälp av den fria soner. Vi ska hjälpa folk tillrätta. många fler än våra hemlösa och de
rörligheten i Europa, EU-medbor- De vet inte hur det fungerar i får ingen hjälp.
gare och tredjelands-medborgare. Sverige. För att få ett jobb måste
Han trivs med sitt jobb.
Tredjelandsmedborgare kan ha du tala svenska och vi har svensk– Jag älskar det! Man känner att
uppehållsrätt i till exempel Spanien. undervisning tre dagar i veckan. man gör någonting viktigt. Det
Då får man också röra sig i Europa. Vi har tre anställda som EU-väg- kan vara jobbigt när folk far illa.
Han vet inte riktigt hur många ledare, de hjälper till med Folk kan vara fattiga och sjuka,
tiggare som finns i Göteborg.
Arbetsförmedlingen, Försäkrings- utan mat och någonstans att bo.
– Kanske 50-150 personer. Man kassan och såna saker.
Sverige har råd, jag tycker vi kan
är här så kort tid, en till tre månadela på saker.
der. I Göteborg är de så många att Fyra sovplatser
– Svenskar som är hemlösa har
man inte kan tjäna några pengar.
– Idag har vi fyra nattplatser för en annan problematik som
För ett år sedan kunde man få 200 EU-migranter, det är jättelite för behöver lösas med sjukvård och
kronor om dagen, idag tjänar du så många människor. De flesta såna saker. Men EU-migranterna
mellan 70 och 100. Plus att sover ute, i en bil eller ett tält, en är inget annat än fattigdom och
Göteborgarna har tröttnat lite. trappuppgång eller ett parkerings- diskriminering. Romerna är till
Därför rör man på sig, i Borås är hus.
väldigt utsatta. Det är många som
de 40 stycken. Tiggare är bara en
För de som inte är EU-migranter säger att de hellre bor på gatan här
liten del, andra söker jobb eller finns tolv platser
än åker hem.
svartjobb, många samlar flaskor
– Där finns det platser till alla.
HANS CRUZ
eller saker som man kan ta med Du behöver inte vara hemlös om
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Mustafa ett av många
ensamma flyktingbarn
Det har kommit 3 615 ensamkommande barn i det här året
men året är inte slut än.
De flesta ensamkommande barn
kommer från Somalia och
Afghanistan det kan vara från alla
åldrar men socialtjänsten tar emot
från 15 år.
De flesta barn som kommer
ensamma till Sverige och söker
asyl har flytt från länder där det är
krig eller annan instabilitet. De
söker skydd och möjlighet till ett
liv i säkerhet. Ensamkommande
barn är inte en homogen grupp där
alla barn har varit med om samma
saker och samma behov.
En del barn har skiljts från sina
föräldrar under olika händelser
Foto: ARMAN IMANI LASAKI
och vet inte var föräldrarna är eller
KOM ENSAM. För ett år sedan flydde Mustafa till Sverige.
om de lever. En del barn har levt i
en familj på flykt under många år, – Jag hade lite dålig ersättning eller man är inne i asylprocessen
ibland under generationer. Några från början men sedan fick jag så får man samma ersättning i förbarn behöver få hjälp med en svår uppehållstillstånd och då blev all- sörjningsstöd, mat, kläder, frisjukdom och många barn har inte ting bättre och lättare. Nu har jag tidskläder och sitt boende. Migralägenhet och får ersättning för det, tionsverket lägger 4 900 kronor
själva beslutet att fly.
– Jag är från Somalia han kom till jag går på SFI-kurs för att lära mig per månad på ett ensamkommande
Sverige när jag var 15 år och nu språket, socialtjänsten har till och barn plus mat, hyra, telefonabonnhar jag bott här i ett år. Jag fick med koll på mina studier, säger nemang och TV-abonnemang som
ingår.
mitt uppehållstillstånd efter några Mustafa.
Han
trivs
ganska
bra
i
Sverige.
– Ensamkommande barn kan bo i
veckor när jag kom. Jag har ingen
här förutom min kusin och saknar – Sverige är väldigt lugnt land våra lägenheter som vi bestämmer
min familj. Men jag har lite kon- man kan gå skolan utan att tänka över och då får de en god man och
socialkontaktperson tills de fyller
takt med min familj i Somalia, på några andra problem.
– Det svåraste för mig här i 21 år. Vi vill att de ska bli självberättar Mustafa.
Han kom hit på grund av krig och Sverige är språket och så vädret. ständiga helt enkelt, men en del av
fattigdom och många andra pro- Det är kallt här. Jag hopas att jag ensamkommande barn kan bo hos
kan lära mig svenska ordentligt en fosterfamilj, det har de rätt tills
blem i Somalia.
– I Somalia kunde jag inte gå i och komma in i samhället och få de fyller 18 år, säger Matilda
Brink-Larsson.
skolan för att det fanns så mycket ett bra jobb.
problem med kriget och andra Matilda Brink-Larsson enhetschef
i Masthuggstrassen säger oavsett
ARMAN IMANI LASAKI
saker.
om man har uppehållstillstånd
ABDULLAHI MUSSE
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Internationell politik
för skånsk göteborgare
Fredsfrågan, nedrustning och
vapenexport. Det är de viktigaste
frågorna för Hans Linde som
sitter i riksdagens utrikesutskott.
– Jag driver ganska många frågor av
olika slag. Jag har jobbat mycket med
frågor som rör Palestina, Nordafrika,
Afghanistan, Västsahara, Mellanöstern och nu med Syrien. Jag
jobbar också med frågor som
handlar om jämställdhet, hur
Sverige använder bistånd för att
färre kvinnor ska dö under graviditet och flera kvinnor få egen försörjning och utbildning runt jordklotet, säger Hans Linde.
Han är född 1979 i Skåne och
har suttit som riksdagsledamot i
utrikesutskottet för vänsterpartiet
sedan 2006 och bor i Göteborg.
Han svarar gärna på frågor om
utrikespolitiken. Till exempel om
Nato.
– Trots att Sverige inte är med,
och att svenska folket inte vill vara
med i Nato, har vi nära samarbete
och deltar mycket i Natos verksamheter. Jag tycker att det är viktig att vi är militärt alliansfria. Vi
kan bestämma över vår egen
säkerhetspolitik. Den stora skillnaden är att en medlem i Nato är
tvungen att delta i Natos militära
insatser. När Nato till exempel
anföll Irak 2003 var alla Natomedlemmar tvungna att delta i kriget. Sverige kunde säga nej
medan Norge och Danmark var
tvungna att skicka soldater . Det är
en stor skillnad. Den andra skillnaden gäller kärnvapen. Är du
Natomedlem kan USA placera
kärnvapen i ditt land. Jag tycker

det är viktigt att vi inte ska ha
kärnvapen på svensk mark.
Hur samarbetar EU och Nato?
– Organisationerna är sammankopplade och EU är på väg att
bygga upp egen allians, organisationerna flyter samman.
Vilka krav ställer Natos kärnvapenpolitik?
– Är man Natomedlem måste
man vara beredd att öppna sitt
land för kärnvapen. Vi har sett hur
USA placerat kärnvapen i Belgien,
Holland och Turkiet.
Nato och USA spenderar
redan mycket pengar på militära försvarsutgifter. Tycker du
det är nödvändigt?
– Jag var i USA nyligen och
träffade många höga politiker, de
tycker tvärtom och säger att vi
lägger för lite pengar på militära
utgifter och vi borde satsa ännu
mer. Jag tycker det är slöseri med
pengar. Titta på USA som är världens supermakt medan många
människor inte har någon form av
sjukvård. Om de hade lagt mindre
pengar på sin försvarsmakt hade
de kunnat bygga upp någon form
av välfärd för sina medborgare.
Vad gör Sverige för syriska
flyktingar?
– Bra fråga, det finns fyra miljoner syrier som är flyktingar inom
landet och det är svårt att komma
fram med hjälpen. Säkerhetsläget
är dåligt inne i Syrien. Turkiet förhindrar en hel del hjälptransporter
att komma in i Syrien. Sverige stö-

der Läkare utan gränser och Röda
halvmånen som hjälper flyktingar
inne i Syrien men vi skulle kunna
göra mycket mer.
– Sverige är enda EU-landet
som har beslutat att ge syrierna
permanent uppehållstillstånd. Jag
är ofta kritisk mot hur man för
flykting- och asylpolitik men i
detta fall tycker jag att Sverige har
fattat ett bra beslut.
Två norskor med bakgrund i
Somalia har deltagit i Syrienkriget. Vad tycker du om det?
– En svår fråga. Jag tror att man
måste ha en dialog och samarbete
mellan olika föreningar och
moskéer för att hindra människor
att delta i konflikterna. Det finns
obekräftade rykten att svenskar
har deltagit i Syrien. Jag tror att
det handlar om bättre integration.
Vad har Sverige för planer och
roll angående Somalia?
– Sverige är en stor biståndsgivare till Somalia. Det är bra att det
finns ett samarbete där en grupp
av länder jobbar speciellt med
Somalia. De jobbar aktivt med att
få regeringen i Mogadishu att fungera. Hittills har mycket bestått av
humanitär hjälp. Det har verkligen
behövts i Somalia, men nu tror jag
att man måste få hjälp att bygga
upp en fungerande stat och institutioner för utbildning så att människor kan få jobb. Sverige har
också deltagit i militära insatser
utanför Somalia. De har skyddat
hjälptransporter från piratattacker.
Jag tycker det har varit bra, men vi
hade behövt hjälpa somaliska
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Foto: MARIAN HASSAN

UTRIKESEXPERT. Hans Linde sitter i riksdagens utrikesutskott och jobbar bland annat med nedrustning och fredsfrågor.
fiskare. Jag tror att många somaliska fiskare inte har något annat
alternativ än att bli pirater.
Kommer Sverige att skicka
fredstrupper till Somalia?
– De svenska soldaterna har
kommit hem. Det är viktigt att
humanitära transporter kommer in
i Somalia men jag tror att vi skulle kunna göra mycket mer.
Är det moraliskt rätt att
Sverige skickar vapen och
bistånd till arabiska länder där
inte finns rättvisa för kvinnor
och etniska minoriteter?
– Det är dubbelmoral. Jag tror
att vi skulle ha ett demokratikriterium när det gäller vapenexport,
det skulle innebära att man kräver
demokrati för att Sverige ska sälja

vapen till landet. Vi skulle inte
kunna sälja vapen till Saudiarabien liksom Bahrain som vi har
sålt till nu.
Samarbetar Sverige med
Sydsudan och norra Sudan?
– Sverige har ambassad i
Khartum, huvudstaden i Sudan,
sedan ett par år tillbaka och vi har
biståndsarbete i Sudan och Sydsudan. Sedan är många svenska
föreningar aktiva på plats. Svenska folkrörelser är aktiva i Sudan
och Sydsudan, även en organisation som jobbar med kvinnors roll
och rättigheter men jag tror vi
skulle kunna göra mera när det
gäller både Sudan och Sydsudan.
Hur har Sverige arbetat med
Eritrea är det gäller David Isaak

och vad vet ni om honom idag?
– Vi har ganska lite information
vad som görs av regeringen. Jag
tror att regeringen arbetar med tyst
diplomati, jag tror man har mycket kontakter med Eritrea men man
visar inte dete utåt. Vad vi vet om
David Isaak idag är ganska lite.
Han har varit så pass isolerad
länge i Eritrea-fängelset han sitter
i, det kommer ut väldigt få
livstecken. Egentligen har man
inte hört av honomm på flera år.
Om jag ska vara helt ärlig så vet vi
nästan ingenting om honom idag,
vi tror att han lever och vi tror vi
vet vilket fängelse han sitter i men
inte så mycket mera.
NADJA HANNON
MARIAM HASAN
HADDY JAGNE
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Foto: BLERTA KRASNIQI

BARA ETT KLOT. Susanne Hedman är kursledare och arbetar för att världen ska överleva trots
miljöförstöring och rovdrift.

Workshop
för förändring
Quechuafolket i Amazonas oroade sig för utvecklingen i världen och tog kontakt med människor från den moderna världen. De kände att de inte kunde
rädda vår livsmiljö själva.
Organisationen Pachamama, som
betyder Moder natur, bildades och
arbetar världen över med bland
annat kursverksamhet. Allt för att
skapa en miljömässigt hållbar,
socialt rättvis och existentiellt
meningsfull värld.
I Göteborg är det Susanne

Hedman som tillsammans med
Birgitta Berg som håller i kursen
Medskapa framtiden.
– Jag hoppas att så många som
möjligt vill och kan påverka ett
jordklot som är miljömässigt hållbart och socialt rättvist så att det
inte finns så stora skillnader mellan människors levnadsvillkor. Vi
ska också känna att det finns en
mening att vi är här. Det kan inte
bara vara för att shoppa, det måste
finnas en anledning, säger
Susanne Hedman.
Susanne jobbade i 20 år på

Färnebo folkhögskola och rättvisefrågor har alltid varit hennes
stora intresse
– Jag kom till Göteborg som ung
och är sjuksköterska från början.
Jag har varit alltid intresserad av
varför världen är så orättvis, det
började i skolan när jag läste om
Sydafrika och apartheid. Jag har
jämt undrat varför andra sa: ”Du
måste kunna lite mer om ekonomi
för att förstå varför spelreglerna är
på det här sättet”. Jag tänkte att då
måste jag läsa nationalekonomi
och gjorde det på kvällarna medan
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jag jobbade som sjuksköterska.
Sen började jag jobba som lärare
och åkte till Moçambique i flera
år. När Färnebo folkhögskola startade en filial här i Göteborg fick
jag frågan om jag ville ta hand om
det. Jag tackade ja eftersom miljörörelsen och fredsrörelsen står
bakom skolan och det passar mig.
Många engagerade kvinnor
Majoriteten av kursdeltagarna i
”Medskapa världen” är kvinnor,
liksom på de kurser Susanne tidigare haft.
– När det har med solidaritet
och miljö att göra så tror jag att
kvinnor är oroliga för hur världen
ser ut och vad det är för värld vi
lämnar efter oss till våra barn och
barnbarn. Det ligger kvinnor närmare hjärtat att vi känner mer. Jag
vill inte dö och säga hejdå till
mina barn och barnbarn och
lämna kaos efter mig.
Susanne hoppas att ingen går
från kursen oberörd.
– Alla får något med sig. Även
om vi visar filmer och pratar om
hur krisigt det är på planeten på
alla sätt så går det alltid att göra
något åt det. Det finns cirka två
miljoner organisationer och nätverk som jobbar för att få människor att tro på framtiden och att
vi ska klara av det här. Det hopppas jag att man har med sig när
man går härifrån och tänker att “vi
grejar det här vi är många.“
Material på många språk
Susanne kom i kontakt med
Pachamama genom en god vän.
Senare kunde hon gå en handledarutbildning och fick sätta sig in
i materialet, som finns på 13 språk
och används i 78 länder.
– Det hela började med att
Quechua-folket i Amazonas tog
kontakt med den moderna världen. De kände att de inte kan

rädda vår livsmiljö själva.
Människan förstör, borrar efter
olja och hugger ner skog. De som
kom i kontakt med Quechua-folket på 90-talet finns fortfarande i
styrelsen. Pachamama Alliance
och folket samarbetar hela tiden.
Styrelsen finns i San Fransisco
och där görs materialet och man
har hela tiden kontakter med världen.
Susanne driver sina kurser med
passion, styrka och energi. Det ger
mening till hennes liv och hon ser
ljust på framtiden.
Optimistisk syn
– Jag hittat en plats där jag känner att jag gör det jag kan. Jag har
blivit mormor och när jag ser
Agnes tänker jag: Lilla gumman,
ska jag ha två kurser till för att du
ska leva ett naturligt liv? Man blir
påmind om att det är inte bara är
mitt barnbarn det gäller utan alla
barn. Jag tror att kärleken är så
mycket starkare än ondskan, jag
tycker jag ser det i mitt liv.
– Om tio år har vi en bättre värld
där inte vinsten eller ekonomisk
tillväxt är det viktiga. Då tror jag
vi har kommit fram till att vi inte
blir gladare av alla grejer som
man förstör miljön med. Vi som
har möjligheten eller lever i en del
av världen där vi har det materiellt
bra har råd att dela med oss till
dem som inte har någonting.
Känslan är att vi bara har en planet och kan inte leva som om vi
har tre. Vi får rätta oss efter den
här fantastiska jorden vi har, som
är så vacker och som ger oss så
mycket. Jag tror att när det har
sjunkit in hos oss att det verkligen
bara finns en jord då inser vi att vi
måste vara rädda om den.
SOLAF TOFEK
BLERTA KRASNIQI
ESMAH ABDULLA
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Varför deltar
du i kursen?
Catrin
Fredriksson
Hälsovägledare
för ett friskvårdsföretag.
– Fick inbjudan
av Brigitta Berg och blev nyfiken
av förändrings processen som
sker. Vi behöver samarbeta mer
och alla bäckar små, vi är en del
av den här processen.Så hjälps vi
åt så fixar vi det här tillsammans.
Jonas
Abrahamsson
Jobbar som
musiker här i
Göteborg.
– Den här
miljörörelsen
och allt vad det står för är någonting som följt mig under hela
livet, fick den med bröstmjölken.
Idag kommer jag att ta med mig
känslan av att man i alla fall kan
få någon form av hopp som man
kan sprida vidare till människor.
Att förändra någonting där man
står och tänka kollektivt.
Gilbert
Svensson
från nätverket
Staden vi vill
ha i Göteborg
– Tycker att
ämnet på denna
kurs är väldig viktigt och att se
de positiva möjligheterna. Det
som jag tar med mig är den här
positiva andan och positiva energin.
SOLAF TOFEK
BLERTA KRASNIQI
ESMAH ABDULLA
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Informella banker
vanliga i förorten
Ett bra sätt att ha koll på sin
ekonomi och kunna få lån utan
att behöva betala ränta. Även
för dom som har betalningsanmärkningar. Informella banker
är vanliga i förorterna.
Det kallas Ayuto, Gül, Jamije
beroende på vilket språk man talar.
En undersökning i Folkhögskolans
klasser visar att mer än hälften av
deltagarna är med eller har varit
med i en sån informell bank. Ändå
är systemet i stort sett okänt utanför förorterna. En koll med Swedbank, Nordea och SE-banken
visade att ingen hade hört talas om
systemet.
Många deltar
– Alla gör olika saker med pengarna. Vissa skickar till exempel
pengarna till hemlandet och vissa
gör detta bara för att spara pengarna hemma, säger Abdimalik
Ahmed.
Han är en av många Angeredsbor som är med i en informell
bank.
Systemet funkar så att flera som
Foto: JEVA DEVECI
man känner går ihop i en grupp SPARAR PENGAR. Men inte i banken. Abdimalik Ahmed är en
och där bestämmer man om man av många som deltar i det informella sparandet.
vill vara med på det här informell- många man är och hur mycket det först känns det som om man har en
la sparandet. När har man då hittat finns i potten.
skuld som man måste betala varje
några personer som man kan lita
Sen bestämmer man vilka perso- månad. Om man är sist är det som
på och är runt 10-15 personer ner som får den första månadens om man sparat till sig själv, det är
kommer man överens om en pengar och sedan för varje månad mycket bättre.
summa, hur mycket man har råd tills alla har fått sin del.
Abdimalik fick sina pengar sist
att lägga ut.
och det var en stor summa.
I en grupp kanske man lägger Skickar till mamma
Pengarna som han fick skickade
500 kronor per månad, i en annan
– Det är bäst att vara sist för att han till sin mamma för att hon ska
1 000 kronor. Hur lång tid det tar så slipper man tänka på näst- kunna starta ett företag i Somalia.
att spara pengarna beror på hur kommande månad. Om man är
– På det sättet kan hon tjäna ihop
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pengar och kan klara sig lite bättre
och det glädjer mig att jag kan
vara till någon hjälp.
Andra kanske använde pengarna
till att ta körkort. Eller så kan man
resa, köpa en bil, man kan göra
vad man vill med pengarna utan
att bli stressad eller känna sig
pressad, och behöver man inte
betala ränta på pengarna som man
fått göra om man lånat i banken.
Bara positiva erfarenheter
– Vill man köpa en bil kanske
man måste gå med i en grupp som
betalar 5 000 kronor i månaden.
Det finns såna grupper också.
Abdimalik säger att han haft en
bra erfarenhet av det här sättet att
spara.
– Om jag har pengar på kontot så
slösar jag bort dem väldigt fort
och köper vad jag vill. Det är inte
så mycket pengar att prata om och
de går åt så fort. Men när vi alla
sparar och jag får en klumpsumma
så kanske jag vet vad jag ska göra
och kan göra det utan att jag
behöver tänka på att pengarna inte

räcker till nästa månad. Till exempel om jag ska skicka dom till mitt
land och till min mamma.
Slösar inte längre
– Erfarenheten jag har fått är att
jag har lärt mig ta hand om ekonomin och när jag väl har pengar så
vet jag att jag inte ska slösa i onödan och jag vet vart pengarna ska
gå. Jag vet att jag klarar mig hela
månaden utan att behöva oroa
mig. Det här systemet hjälper
många människor att lära sig
spara.
Ett problem är om någon missköter sig och inte betalar. Då
finns det inte så mycket man kan
göra.
Slängs ut ibland
– Man kan aldrig lita på den personen igen och nästa gång den vill
ha hjälp så vet man vad man ska
säga eller göra. De är synd att man
kommer i den sitsen för man kommer att framställas som en opålitlig människa.
Om en person missköter sig kan
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hen bli utslängd ur gruppen.
– Ja, om man ser att den personen inte betalar första eller andra
månaden. Då kan den personen
anses inte vara trovärdig längre
men får inte tillbaka pengarna. På
det sättet kan man slänga ut en
person från gruppen. Allt beror på
hur man sköter sig. Det viktigaste
är att man håller sig till det man
har kommit överens om.
Pålitlighet är viktigt
Gruppen vänder inte till en viss
nationalitet utan pålitlighet är viktigare.
– Man gör detta med såna man
kan lita på, till exempel släktingar
eller kompisar. Man kan inte göra
detta med människor som är opålitliga, man måste kunna veta var
pengarna ska gå och att pengarna
är säkra hos den personen. Man
ska också veta att man får tillbaka
dom igen.
JEVA DEVECI
AYAN HERSI
LAMA KAISS

Solaf Tofek

Arman Imani Lasaki

Fatma Simmo

Varför har du varit med?
– Det är bätttre att samla ihop
pengar än att låna på banken.
Man slipper ränta och man kan få
pengar när man vill.

Varför har du varit med?
– Det var för att hjälpa varandra
utan att man får skulder och betala ränta. Det är bra att göra det
med sina vänner.

Till vad använde du pengarna?
– Till att resa, jag har köpt bil.
Detta är bra om man behöver en
stor summa för att köpa något
extra.

Varför har du varit med?
– Det är räntefritt och det känns
som ett effektivt sätt att spara
pengar på. Och man väljer själv
vilka man samlar pengar tillsammans med.

Till vad använde du pengarna?
– En gång använde jag dem till
att köpa en dator, andra gången
till att ta körkort.

Till vad använde du pengarna?
– Jag sparade till körkortslektioner som aldrig blev av. Jag reste
för pengarna istället.

16

-BLADET

Foto: ULRICH HILLEBRAND

DEBRA BERHAN är den första etiopiska cirkusen. Under hösten har de samrbetat med
Angereds Teater.

Nycirkus med allvar
- teatersamarbete mellan Etiopien och Angered
Akrobatik, musik och dans men
med allvarliga frågor. Det är
föreställningen Cargo som är
samarbete mellan Etiopiska
Debre Berhan och Angereds teater.
Teatern och Debra Berhan har
känt varandra i flera år och planerat att göra någonting tillsammans.
–Vi hade flera möten och pratade om människohandeln och om
olika länder; u-världen, Europa
och Sverige. Vi tänkte blanda teater och cirkus och musiken skulle
vara blandad mellan båda kultu-

rerna, då blir det en bro mellan
folk, säger Phax Ahamada som är
dansare och artist på Angereds teater.
Debra Berhan har funnits sedan
1998 och är den första professionella cirkusen i Etiopien. Bland
annat har man cirkuskurser i fattiga områden och vänder sig gärna
till ungdomar med funktionsnedsättning.
Jobbar tillsammans
– Idén med cirkus är en social
fråga. Barnen lär sig någonting
och alla jobbar tillsammans. Det

gör att de har en aktivitet och de
fysiskt tränade och mår bra. Det är
ett ställe där de möts och äter lite.
Det är väldigt fattigt också, vissa
äter bara en gång om dagen. Det är
också ett möte där de utvecklar
sina möjligheter i framtiden. De är
tillsammans som en familj och det
är en social fråga som hjälper hela
samhället. Cirkusen är jätteviktig
och tillför mycket till orten Debre
Berhan. Därför valde man kalla
sig för Debre Berhan cirkus,
berättar Phax.
Hulumyifer Habtemariam, även
kallad Berro, började som musiker
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redan när han var elva år.
– Föreställningen är lika med
musiken för mig eftersom jag spelar och skriver musik. Etiopisk
musik och kultur möter europisk
musik och kultur. Här arbetar man
mycket med elektronisk musik
och använder datorer medan
Debre Berhan bara har traditionell
musik. Cirkusen spelar mycket
live och här vi har allting inspelat
så det är ett möte mellan männniskor som jobbar på olika sätt.
Den här föreställningen handlar
mycket om det mötet, bron mellan
kulturerna och mellan folk som
har och inte har.
Bättre säkerhet här
Berro säger att det finns skillnaFoto: AREZOO VOJDANI
der i att uppträda i Sverige och
STORA SKILLNADER. Phax Ahamada och Hulumyifer HabteEtiopien.
mariam det är att jobba i Sverige.
– Där finns ingen säkerhet, utan
man kan skada sig. Här finns matt- fantastiskt fint, väldigt rent och mycket svåra förhållanden och det
tor, allting fungerar och publiken organiserat, allt är ordnat i tid. Jag är det vi vill presentera. Det är inte
kommer. Där är svårare, möjlighe- ska komma tillbaka.
alla som flyger, tar buss eller tåg,
terna saknas.
Fyra av artisterna är under arton det här en lyx som vi har men vi
Repetitionerna har också varit i år och måste gå i skolan.
glömmer att det inte är alla som
Etiopien och var väldigt positivt
– Det går bra för att vi har orga- har det så, säger Phax.
för Angereds teater.
niserat det så att vi har en lärare
– Det var fantastiskt, de är helt här som är från Etiopien. Han åkte Ett stort problem
otroliga. De är öppna och vi tränar ner med oss och stannade flera
– Human trafficking är väldigt
tillsammans. Små barn kan lära veckor för att gå genom deras stort i Afrika. Många barn förmig saker, de är nyfikna och nära skolprogram. Vi följer programm- svinner från sina familjer, blir
och vi äter tillsammans, det är met så att de inte tappar en enda sålda eller försvinner för att söka
mycket gemenskap. Här försvin- dag i skolan. Vi tar hand om sig en framtid. Vi måste ändå
ner alla när man slutar jobbet, det varandra väldigt mycket. Barn är tänka på att det finns människoär en annan kultur. De har tagit det viktigaste, man inte kan förstö- handel där barn och vuxna kvinnor
med sig sin hit, vi lagar mat varje ra för barn.
säljs över hela världen. Det är en
dag och och de äter frukost tillväldigt viktig fråga i Afrika och
sammans. Jag har sovit i huset Människor säljs
alla känner av det, säger Berro.
många gånger. De säger till mig
En viktig fråga som tas upp i
”Kom!” hela tiden, jag behöver föreställningen är människohanAYSEGUL KARADUMAN
nästan inte gå hem, det är en helt del.
SUZAN ABDULSATTAR
annan kultur. Och vi behöver den
– Det får att representera hur det
AREZOO VOJDANI
också, vi på teatern känner att det kan vara när man kommer från en
AYHAN CELIK
här är en helt annan tid och alla är del av världen där det finns mänLIBAN DAHIR
överlyckliga, säger Phax.
niskohandel. Människor är fakDet är första gången Berro är i tiskt inlåsta i containrar, i flera
Sverige.
veckor kanske, för att kunna
– Det är väldigt kallt! Landet är komma till västvärlden. Det är
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Skott som förfärar
Åtta människor har avlidit,
ytterligare trettio har skottskadats på mindre än ett år till följd
av den våldsupptrappning som
skett bland kriminella nätverk i
Göteborg.
Det är fortfarande några veckor
kvar innan vi summerar det gångna året, men vi kan redan nu konstatera att år 2013 kommer att tillskrivas det grova våldet i Göteborg. Frågan är egentligen om det
kommer att ses som ett enskilt
svart år i historien eller som startskottet på en eskalerande våldsupptrappning i Göteborgs förorter.

P

å kvällen 20 november skjuts
en man i benet vid en gångväg
i Hjällbo. Det är den 55:e skottlossningen i Göteborg på mindre
än elva månader. Offret är i 20-års
åldern och polisen misstänker att
brottet har kopplingar till de gänguppgörelser som fortgår i Göteborgs förorter och som främst
kretsar kring skilda postkoder där
rivaliserande gäng hävdar sitt territorium. Några säkra källor på
vad skottlossningarna beror på
finns inte, ofta på grund av att förövare och brottsoffer många gångFoto: MAX THORBERG
er delar ett starkt ointresse för att UNGDOMSGÄNG.Skrämmer ofta och framförallt efter de många
prata med myndigheter i allmän- dödsskjutningarna i Göteborg.
het och polisen i synnerhet.
Den operative chefen vid polisen
många år, det handlar om att poliEn populär teori som delas av sen försvunnit från gatorna, det i Västra Götaland, Erik Nord berätbland annat narkotikarotelns chef handlar om att ungarna i Biskops- tar för P4 Göteborg om de extra
Dan Windt (GT 15 sep 2013) är att gården, Backa, Hammarkullen och kostnader som uppkommer vid de
skjutningarna härrör ur ett revir- Tynnered inte har något att göra särskilda insatser som polisen nödmarkerande i narkotikahandeln och ingenstans att ta vägen”.
gas tillsätta för att få bukt på orosom till stor del styrs av lokala
Åsikterna om varför våldet har ligheterna: ”Den totala kostnaden
gäng i förorterna. Idrottsprofilen eskalerat är många. Frågan disku- sedan polisen i Göteborg klassade
Glenn Hysén skriver i en krönika teras flitigt av polischefer, krimi- skottlossningarna som en så kallad
att ”det finns många anledningar nologer, politiker och kvällstid- särskild händelse i början av septill att det blivit så här. Det handlar ningskändisar. Kravet på en ome- tember är 17,3 miljoner kronor.
om politiker som gjort fel under delbar lösning är dock enhälligt.
Under den här tiden har polisen
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bland annat beslagtagit 16 vapen
och tre kilo narkotika. 18 personer
har häktats misstänka för bland
annat mordförsök och grovt
vapenbrott. Två åtal för vapenbrott
har väckts, varav en har dömts.
– Det är den kamerala redovisningen när vi räknar upp vad vi
fått för resultat. Vi kanske har förhindrat några mord också och då
ställs nog den balansräkningen lite
över ända. Frågan är ju egentligen:
skulle vi kunna avstått från att
göra de här insatserna och svaret
för mig och polisledningen är, nej,
Foto: EMANUEL ROSÉN
det kan vi inte. Vi måste försöka ORDFÖRANDE i både i Stadsdelsnämnden och i Trygghetsförhindra det som kanske är död- rådet är Ali Moeeni.
ligt våld, säger Erik Nord.
avhopparprojekt tagits fram.
föreningsliv och att ge ungdomarna
Arbetsgivarperspektivet handlar en framtidstro.
r 2006 inträffade flera uppmärksammade våldsbrott i om hur man ska arbeta för att motDet finns cirka 370 föreningar i
Göteborg med kopplingar till den verka otillåten påverkan och hot Angered som uppbär föreningsstöd,
organiserade brottsligheten. Bland gentemot enskilda tjänstemän. i år har 5,7 miljoner kronor avsatts
annat beskjuts Naserligans ledare Man arbetar också efter ett demo- till föreningslivet, ytterligare 500
på en parkering i Majorna i augusti kratiperspektiv för att öka tilltron 000 kronor har budgeterats för att
och mindre än en månad senare till samhällssystemet.
fördelas till föreningarna.
detonerade en handgranat under en
Kunskapscentret har hela Göte– Åldersfördelningen i stadsdebil på Storgatan. Året efter knivdö- borg som ansvarsområde och len är närmast unik, menar Ali. Vi
das en person i Bergsjön i vad som arbetar både på kort och lång sikt. har en högre andel ungdomar i förförefaller vara en gänguppgörelse. I Angered har ett projekt utarbetats hållande till antalet pensionärer.
En idé om ett bredare samarbete av Stadsdelsnämnden för att främ- Det gör att vi har en annan typ av
mellan myndigheter växer fram ja ett tryggare samhälle.
utmaningar jämfört med många
och 2008 bildas ett kunskapscenter
andra stadsdelar och kommuner.
mot organiserad brottslighet.
– Vi vet att våra skolor haft en
rdförande för Angereds tryggTanken är att myndigheter som
hetsråd är Ali Moeeni (s), låg andel elever som slutat grundbrottas med likartad problematik nämndordförande i stadsdelen. Han skolan med fullständiga betyg,
ska kunna attackera yrkeskrimi- berättar att trygghetsrådet bildades målet är att samtliga elever ska ha
nella på bred front och upprätta en efter mordet på en kioskägare i gymnasiebehörighet när de lämnar
kunskapsbank för att underlätta Angereds centrum i februari i år. grundskolan. Närvaron i skolan är
förebyggande åtgärder. Centret Samtliga partier var överrens om viktigt, nolltolerans mot ogiltigarbetar efter fyra perspektiv: att en handlingsplan för att motver- frånvaro gäller sedan i somras, så
Ekonomiperspektivet har som mål ka otrygghet. Precis som kunskaps- nu har vi en möjlighet att kontakta
att utveckla rutiner för upphand- centret arbetar trygghetsrådet grän- föräldrarna i ett tidigare skede. Allling och inköp och för att motver- söverskridande, de samarbetar med varliga fall av frånvaro kan leda till
ka att gänglokaler etableras.
berörda myndigheter och företag, att socialtjänsten kopplas in.
Avhopparperspektivet strävar men på en lokal nivå.
Trygghetsrådets fokusområden
efter att underlätta för dem som
Moeeni berättar om hur han ser är: Skolans resultat, att motverka
vill lämna det kriminella livet då på utvecklingen i Angered och de ohälsa i stadsdelen. Det kan röra
det förekommer hot och våld mot långsiktiga utmaningar som ligger sig om en sådan enkel sak som god
gängmedlemmar som vill lämna framför trygghetsrådet, han talar belysning på torg och gångvägar
grupperingen har ett treårigt om vikten av att ha ett fungerande och att främja initiativ som finns
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hos medborgarna. Ett exempel är
nattvandringar som anordnas för
att skapa en säkrare miljö på kvälllar och nätter vid utsatta områden.
Borde inte satsningarna ha
kommit tidigare?
– Jo, man kan alltid tycka att
satsningarna borde ha kommit
tidigare, men man måste också se
till vilka förutsättningar som finns.
Det var inte mer än fem år sedan vi
gick in i en djup ekonomisk kris
med en ökad arbetslöshet som
följd, vilket ger en dubbel effekt i
och med att kostnaderna för socialt stöd ökar samtidigt som skatteintäkterna minskar. Och Angered
är en stadsdel med behov av satsningar på flera fronter samtidigt.
Är Trygghetsrådet en punktinsats för att släcka bränder eller
är tanken att ni ska fortsätta?
– Trygghetsrådet kommer att
finnas kvar och formas efter behov.
Ska vi komma tillrätta med problemen i vår stadsdel måste vi arbeta
tillsammans och långsiktigt.

F

örutom de satsningar som
Göteborgs stad bedriver finns
det ideella föreningar som fortlöpande arbetar med att hjälpa männniskor till att bli en positiv del av
samhället. Kriminellas Revansch I
Samhället är en av dem. På KRIS
arbetar många med ett kriminellt
förflutet med att hjälpa andra att
lämna den brottsliga banan. Det är
en organisation som samlat på sig
självupplevda erfarenheter och lärdomar som de flesta myndigheter
bara kan drömma om. Därför har
deras arbete också blivit framgångsrikt. På KRIS-Göteborg är
man inte förvånad över de senaste
årens våldsupptrappning
– Från min synvinkel var det
inte frågan om det skulle eskalera
bland gängen, utan när säger en
före detta MC-gängmedlem som
nu är engagerad i KRIS och ”betalar tillbaks till samhället”.
– Ser man till ytan är Göteborg en
av de gängtätaste städerna i Europa
och det tar tid att vända trenden. De

kriminella handlingarna, knarkandet, vapnen och skjutningarna är
bara en konsekvens av ett beteende.
Där ligger inte det verkliga problemet. Det är bara ett facit på hur vi
som samhälle har agerat tidigare.
Det finns ett fruktansvärt myndighetsförakt bland många ungdomar,
då hjälper det inte att höja straffsatsen för vapen- och narkotikainnehav. Titta på den amerikanska
modellen, hur mycket har brottsligheten och drogmissbruket sjunkit
där? Man måste arbeta långsiktigt
med politiska resurser tillsammans
med straff och konsekvenser för att
få ett varaktigt resultat. En fungerande skola och en diskussion kring
samhällets syn på missbrukare
behövs om vi ska bryta trenden
med det grövre våld allt längre ner
i åldrarna som vi ser idag.
EMANUEL ROSÉN
MAX THORBERG

Han söker Angereds
sociala entrepenörer
Att få folk att förverkliga sina
drömmar. Det är Röda Korsets
mål i ett projekt om socialt
entreprenörskap i Angered.
– För oss i den ideella sektorn
handlar det om att starta sociala
projekt som är bra för samhället
och lokalsamhället. Ett av projekten handlar om att starta ett sommmarläger för ensamkommande
flyktingbarn och svenska barn,
säger Daniel Heed.
Daniel Heed är projektledare för
Start #424 som är ett projekt skapat av Röda Korset.

Röda Korset rekryterar ungdomar i åldern 18-30 till en utbildning som är på två dagar. Under de
två dagarna jobbar ungdomarna
med hur de vill att samhället ska
förändras i en positiv riktning.
– Det handlar om att ta sig an
samhällsproblem och försöka lösa
det med bästa möjliga idéer och
sen starta verksamhet efter utbildningen. Vi stöttar de här projektgrupperna så att man kommer
vidare, förklarar Daniel Heed.
Kontakter i Angered
Det behöver inte vara lokala
idéer.
– Det kan lika gärna vara i

Göteborg, Sverige eller globalt.
Det kan vara rättvisemärkt som
hållbar utveckling, miljöfrågor
och mänskliga rättigheter.
Anledningen till att projektet
håller till i Angered är att Röda
Korset har sina samarbetspartners
och upparbetade kontakter i
Angered. Bland annat ABF, Blå
Stället och Hyresgästföreningen.
Deltagarna i projekt har mängder med olika idéer.
– Ett par killar vill utveckla en
musikverksamhet och bygga en
studio, jobba med hiphop och
andra musikutryck. Det är också
bra för lokalsamhället. Det handlar inte bara om fritidsintressen
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Foto: FATMA SIMMO

PROJEKTLEDARE. Daniel Heed försöker inspirera ungdomar att starta sociala företag.
utan att bygga en verksamhet som
involverar människor. En annan
kille är intresserad av att jobba
med någon slags politiks plattform
för dialog mellan politiker och
vanliga människor. Mellan valen
möter man aldrig sina politiker.
Killen vill försöka skapa ett forum
på nätet där man kan ställa frågor
och kanske till och med ställa politiker till svars för vissa beslut.
Inga dåliga idéer
Han tycker inte att det finns
några dåliga idéer:
– När man jobbar med idéutveckling är det viktigt att man
först kommer med 100 dåliga förslag för att sedan komma med ett
bra. Man måste komma fram med
omöjliga idéer för att hitta de bra.
Man behöver inte uppfinna hjulet
på nytt, inte hitta något eget och

innovativt utan de kan lika gärna
vara någonting bra som någon
annan har gjort och som man
anpassar till våra förhållanden.
Pengar ett problem
Det är en sak att ha idéer om vad
man vill göra, en annan att skaffa
pengar för att genomföra det.
– När det gäller finansieringen
så får man antingen söka pengar
från fonder och stiftelser. Men
framförallt så handlar det om att
jobba med företagssponsring.
– Vår målsättning är att starta
projekt och sedan kan de projekten
bli företag eller en verksamhet.
Start #424 är ett pilotprojekt.
– Vi prövar metodiken under det
här första året. Under nästa år
kommer vi förhoppningsvis att
använda den här metodiken på
andra platser i Sverige också.

Det finns många olika definitioner på socialt entreprenörskap.
– För vissa handlar det om företagsamhet där pengarna går tillbaka till företaget och det handlar
om att driva en verksamhet.
Men just begreppet socialt entreprenörskap handlar om att försöka
identifiera samhällsproblem och
göra någonting åt dom, om man
uppfattar i det här fallet integrationen eller segregationen som
ett problem.
– Röda korset försöker göra ett
koncept och en handlingsplan som
blir en pilotverksamhet av innan
man går in och startar på riktigt.
Så att det är processen i det hela,
säger Daniel Heed.
FATMA SIMMO
ZEYNEP FILIZ
JAN-PETER ALANKO
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Retrobutik vill
öppna i Gårdsten
Mamas Retro är en secondhandbutik för barn- och mammakläder och leksaker. Men det är
också en arbetsplats för kvinnor
som tar steget in i arbetslivet.
Nu planerar de att öppna en
verksamhet i Gårdsten.
Carina Blomgren är projektledare för Mamas Retro och Lisa
Meyer är medarbetare.
2011 öppnades Mamas Retro i
Göteborg med hjälp av Forum
SKILL & coompanion och drivs
som ett socialt företag. Idag har
man 14 medarbetare.
Viktig delaktighet
– Projektet startades av två
kvinnor som har jobbat med personer som stått långt bort ifrån
arbetsmarknaden under en längre
tid. Dom hade en idé att vilja starta något helt nytt som bygger mer
på att vara delaktig i verksamheten
än att det är någon som talar om
vad man ska göra. Att ingen hade
erfarenhet av att driva en affär spelade inte någon roll för modet,
lusten och viljan gjorde att alla
trodde på idèn, berättar Carina
Blomgren.
Verksamhet inte åtgärd
De som startade Mamas Retro
från början ville skapa en verksamhet för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning men
också för kvinnor med psykisk
ohälsa.

– Det fanns inte så många verksamheter utan mer åtgärder som
kanske inte var så utvecklande för
individen och som kanske inte
hjälpte till att få dom att komma
vidare utan dom slussades runt
och hamnade på ställen där de inte
riktigt kom till sin rätt.
Av sin egen förmåga
– De som kom med i projektet
ville vara med och starta ett
arbetsintegrerat socialt företag och
det är ett socialt företag som vänder sig till personer som kan stå
långt från arbetsmarknaden eller
behöver ha en mer anpassad
arbetsplats där man jobbar utifrån
sin egna förmåga. Så alla kvinnor
som kommit in här har jobbat hundra procent utifrån sin egen
arbetskapacitet.
Medarbetarna på Mamas Retro
har personliga handlingsplaner
som utgår från personens egna
intressen och hur det kan gynna
butikens verksamhet.

Arbetsar för hållbarhet
– Personalen har fått utbildningar i entreprenörsskap och föreningskunskap. Dessutom har
medarbetarna genomfört utbildningar utifrån egna inressen som
Photshop, bokföring, massage och
hur man syr, berättar Lisa Meyer.
Något de tror starkt på är hållbarhet för en bättre värld och att ta
till vara mänskligt kapital.
– Vi vill stoppa flödet av all kon-

sumtion och slit och släng, vi vill
att vi ska ta vara på det som redan
är producerat och göra något bra
av det. När vi får in våra kläder
sorterar och tittar vi igenom allting
så allt är helt, tvättar det och hänger sedan ut det i butiken. Vi vill
också stärka vårt varumärke
genom att sy och designa om kläder som inte är hela. Vi använder
också miljövänliga kemikalier och
tänker så mycket som möjligt på
miljön genom att köpa Fairtrade.
Den andra delen av hållbarheten är
att vi ska skapa en arbetsmiljö som
vi klarar av att vara i, där vi också
kan växa som människor och där
vi inte ska bli utsatta för något
som tär eller förstör oss som
människor.
– Vi vill vara en motpol till en
vanlig arbetsplats genom att arbeta utifrån vår egen kapacitet och
förmåga. Vi bygger ett mänskligt
kapital och vill värna om varandra,
att vi ska må bra på jobbet, säger
Carina.
Vill till Gårdsten
Mamas Retro har planer på att
starta en verksamhet för kvinnor i
Gårdsten och har haft kontakt med
Gårdstensbostäder.
– De är jätteintresserade av att få
ett socialt företag till Gårdsten. De
tycker det är positivt med socialt
företagande och det finns väldigt
många kvinnor som står långt
ifrån arbetsmarknaden i Gårdsten
och även i helam Angered. Vi har
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Foto: ANDREAS ASTORGA

ENTUSIASTER. För en mer hållbar värld och för ett meningsfullt arbete för kvinnor.
blivit erbjudna en lokal att hyra i
Gårdsten och det är vi väldigt
glada över.
Det som nu krävs är finansiering
för att kunna starta verksamheten
och man har tagit kontakt med
Arbetsförmedling, VG-regionen
och stadsdelen.
Många fördelar
Finasiering behövs för att starta
verksamheten, för att betala löner,
fylla lokalen med möbler, tekniska
prylar och betala hyra.
– Finansiering på olika vägar
och vi söker även projektpengar
från socialstyrelsen med tanken på
att vi riktar in oss på kvinnor med

psykisk ohälsa.
Både Carina och Lisa ser många
fördelar starta en verksamhet i
Gårdsten.
Utveckla språket
– Vill vi använda oss av de
metoder och de kunskaper som
varit framgångsrika här på Mamas
Retro, att använda kvinnorna härifrån som mentorer för den nya
Mamas Retro. Det kan bli ett
intressant utbyte mellan innerstaden och förorten, att man delar
erfarenheter och kunskaper med
varandra.
– Samtidigt så är det en viktig
aspekt att utveckla det svenska

språket och då kan en samverkan
med en svensk mentor hjälpa till
med det på ett naturligt sätt.
Anledningen till att vi tänker så
om ett kulturellt och ett socialt
utbyte och en möjlighet för oss att
utvecklas som socialt företag och
att vi får ytterligare ett annat perspektiv i vår verksamhet.
ANDREAS ASTORGA
NATASHA TAIKUMER
Läs mer om Mamas Retro på
deras hemsida:
forumskill.com/mamas-retro
eller på:
facebook.com/mamasretro
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Studera i Angered
Allmänna kurser
Glokala samhällsstudier 1
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen riktar sig till dig som har grundskolebehörighet men inte studerat på gymnasienivå tidigare. Varje termin har en särskild inriktning.
Kursen förväntas leda till ökad medvetenhet och ökat
engagemang i samhället

Glokala samhällsstudier 2
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen riktar sig till dig som har ett till två års studier på gymnasium eller folkhögskola. Studierna kan
ge grundläggande behörighet för studier på högskola
eller yrkeshögskola.
Kursen vänder sig till dig om är intresserad av att förstå, påverka och engagera dig i globala och lokala
samhällsfrågor. Kursen vill inspirera till engagemang
och aktivt arbete i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer.

Språk och samhälle 1
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen är för dig som inte har studerat på länge och
som har SFI D eller motsvarande språkkunskaper.
Våra deltagare kommer från många olika länder och
därför är studierna i svenska som andraspråk särskilt
viktiga. Vi tror att bästa sättet att lära sig ett nytt
språk är att använda det och att studera det som är
aktuellt och viktigt i livet. Därför använder vi mycket tid till att studera svenska och samhällskunskap .
Andra ämnen som ingår är matematik, engelska, religion och naturkunskap. Kursen förväntas leda till
ökad medvetenhet och ökat engagemang i samhället.

Språk och samhälle 2
Längd: 1 – 2 år
Kursstart: augusti/januari
Kursen är för dig som har SFI D eller motsvarande
språkkunskaper och som har påbörjat svenskastudier
på grundskolenivå. Studierna kan ge grundskolebehörighet.
Våra deltagare kommer från många olika länder och
därför är studierna i svenska särskilt viktiga. Vi
använder också mycket tid till att studera samhällskunskap.
Andra ämnen som ingår i kursen är matematik, engelska, religion och naturkunskap.

Profilkurser
Konsten i samhället
Längd: 1-2 år
Kursstart: augusti/januari
Konsten i samhället består av två kurser:
Bild och Form: grundkurs med studier i olika måleritekniker, grafik, skulptur, bildteori/analys och egna
projektarbeten. Kursen är ettårig.
Projekt/Idégestaltning: fördjupningskurs på distans
för konstnärliga projekt som utgår från dina idéer. Du
skapar ett koncept och genomför det under en termin
eller flera. Kursen är ettårig.

The Music College
Längd: 1 år, heltid
Kursstart: augusti/januari
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.

Skapande skrivande
Längd: 1 termin, deltid
Kurstid: 18 september - 17 december
En kurs för dig som tycker om att skriva och vill
utveckla ditt skrivande tillsammans med andra. Vi
läser och samtalar om texter och skrivande, möter
författare, arbetar i workshops och gör studiebesök.
Vi träffas en onsdag i veckan och en lördag i månaden för studiebesök. I kursen ingår tid för eget skrivande mellan träffarna.
Kursen är studiemedelsberättigande.
Kursen genomförs i samarbete med Akademin
Valand.

