NR 73
December
2016

-BLADET

Tema: Globalisering

-BLADET

2

DET

Hösten på Tema: Glob
aliser
ing åt
skolan har till stor del ägnats
temat Globalisering och allt vad
det innebär.
Av naturliga skäl har mycket
intresse och många diskussioner
rört flyktingar, ensamkommande barn och den svenska
hårdare asylpolitiken som berör
och engagerar de flesta på skolan.
Lite av detta, och en hel del
annat, kan ni läsa om i detta
nummer av FiA-bladet som
gjorts av kursen Glokala samhällsstudier.
God Jul!
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SOS Barnbyar jobbar i vanliga i
fall med utsatta barn runt om i
världen.
I höstas öppnade man för första gången ungdomscenter i
Sverige. I Hammarkullen.
– Här finns det flest ensamkommande barn som är placerade i
familjehem, säger Zainab Hussaini.
Hon jobbar på det nyöppnade
ungdomscentret och mentorsprogrammet.
Anledningen till att man startade
ungdomscentret här i Hammarkullen är att man ska rikta sig till
ensamkommande ungdomar som
bor i familjehem med släktingar
till barnen.
– Innan vi anställdes gjordes en
förstudie där man tittade på vilka
grupper av ensamkommande som
behöver mest stöd.
Bor hos släktingar
Den visade att ungdomar som
bor på boenden har mycket stöd av
personal och många olika insatser
som ger dom möjlighet att komma
in i samhället.
– Men ungdomar som kommer
till familjehem, speciellt familjehem med släktingar som själva
kommit till Sverige nyligen, får
inte samma möjlighet att komma
in i samhället eller lära sig språket.
Dom stannar mycket i hemmet.
Det är inget ont i det men de får
inte samma möjligheter.
SOS barnbyar bestämde sig då

för att starta en verksamhet i Hammarkullen.
– Vi ville vara där ungdomarna
finns och ha våra lokaler i närheten. De finns också Biskopsgården
och Bergsjön men de flesta finns
här i Hammarkullen.
Inget öppet hus
– Vårt center kommer inte att
vara ett öppet hus där vem som
helst kan komma och gå utan vi
kommer ha olika insatser som till
exempel läxhjälp, språkkafé, matlagningskurs så ungdomarna kan
träna både på språk och samtidigt
lära sig andra saker. Och det är på
speciella tider och bara för ensamkommande barn som är placerade i
stadsdelen Angered.
Man kommer i kontakt med ungdomarna genom ett samarbete med
socialtjänsten i Angered.
– Vi får inte all information om
ungdomarna, bara kontakt med
dom. Vi får veta hur många som
finns här, vilka de anser behöver
extra stöd. Vissa är placerade i
familjer som jätteintegrerade och
där de kan få mycket stöd. Då kanske man inte ska prioritera dessa
utan de som behöver mer stöd.
– Vi kommer att få hjälp med
kontaktuppgifter till de ungdomarna och deras familjer och deras
Gode män. För det är gode mannen som har vårdnadshavareansvaret inte familjerna. Sen går vi
vidare och jobbar efter ett mentorsprogram tillsammans med
ungdomarna.
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Foto: NAJI AMIDYNAMIN

PÅ PLATS. SOS Barnbyar har öppnat sitt första ungdomscenter i
personalen förbereder dagens jobb.
SOS barnbyar arbetar i 134 län- mande i alla våra större städer men
der i världen. Hammarkulleverk- när det gäller just ensamkommande i familjehem, det kallas
samheten är den första i Sverige.
– Den här perioden som vi job- Eboplacering, hos en släkting här
bar med nu är en pilotverksamhet. är det Hammarkullen som har flest
Det är inget projekt, men under i hela Sverige.
perioden ska vi testa hur det går.
Går det bra så kommer vi att star- Inga protester
Det har varit mycket protester
ta på andra ställen i Sverige eller i
Göteborg som till exempel runt om i landet mot placeringar
Biskopsgården. Sverige är lite av ensamkommande ungdomar.
unikt eftersom det finns ett system
– Jag har tidigare jobbat i
hur man ska ta hand om ungdomar Göteborgs stad, under det som
på ett annat sätt än i många andra kallades krisen förra hösten när så
länder. Så den här modellen är många ensamkommande kom. Vi
anpassad efter den svenska situa- startade ett boende för 100 ungdotionen och vi ska se om vi kan mar i Lillhagsparken. Där var det
kopiera den. Men det finns länder ständiga hot, att boendet skulle
där vi jobbar på ett liknande sätt. I brännas ner, en facebooksida där
till exempel Finland där vi har en man la upp vår adress, folk som
gick runt boendet på nätterna så att
jättestor verksamhet.
vi fick anlita vakter. Men detta är
Behovet styr
inget boende ingen som sover över
Det var behovet som avgjorde utan ett center som är öppet ett
att man startade den första svenska visst antal timmar.
verksamheten i just HammarSen tror jag att de är många av
kullen.
de som bor i Hammarkullen som
– Det finns många ensamkom- själva kommit hit som flyktingar

Sverige. I Hammarkullen och
och då har man inte samma åsikter
som i Lillhagsparken eller Askim
där man är oroliga för att deras
områden inte ska uppfattas som
lika fina längre.
Avlastar föreningar
Innan centret öppnade var det
föreningar som var lite skeptiska.
– De frågade om det var ett projekt man vill inte ha en massa folk
som är här bara ett år så vi fick förklara att vi inte är här tillfälligt
utan ska vara h är länge. Vi ska
inte göra samma sak som föreningarna och inte konkurrera. Vi
har läxhjälp för ensamkommande,
de tar mycket tid, de andra ungdomarna i området får inte lika
mycket hjälp och blir irriterade. Vi
kan avlasta andra föreningar som
har läxhjälp och inte konkurrera.
Det handlar om samarbete.
NAJI AMIDYNAMIN
TWANA PISHDARI
HEDAR HAMID
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Foto: ELIASHAZARA

FÖRSÖKER HJÄLPA. Anna Olsson är kritisk till hur många av de ensamkommande barnen
behandlas i Sverige.

Oro och förtvivlan
hos ensamkommande
Förra året kom över 35 000
ensamkommande flyktingbarn
till Sverige.
Många har haft stora problem
att komma in i samhället.
– Många har upplevt fullständigt
fasansfulla saker som jag inte ens
vill prata om. De går med sina
minnesbilder av det som varit och
mår jättedåligt av det. Sedan vet
de inte heller något om framtiden,
om de får stanna i Sverige. Dels är
det en otroligt långa väntan och
dels har vi ändrat vår flyktingpolitik så att färre får stanna. Så de är
jätteoroliga också för framtiden.

Man är ihoptryckt av både historien och framtiden, det blir liksom
inget kvar att leva på, säger Anna
Olsson
Hon är legitimerat psykolog och
jobbar på flyktingbarnteamet i
Angered. Innan jobbade hon på
vårdcentralen i Hjällbo och i
många år på ungdomsavdelningen
på häktet i Göteborg.
– Så jag har träffat barn, ungdomar från många olika ställen,
många som haft det så svårt och
barn som har flytt. Sedan har jag
parallellt med detta varit volontär
då på Rosengrenska, som är en
vårdcentral för papperslösa.

Nu jobbar hon bara på flyktingbarntemet, men har kvar sitt engagemang i Rosengrenska.
Majoriteten av hennes patienter
är ensamkommande barn. De
flesta är 15 men även upp till 18.
Av de ensamkommande är den
största gruppen från Afghanistan.
– Jag gissar att jag träffar i alla
fall två, tre pojkar om dagen därifrån. Det största bekymret för
dem, och det gäller egentligen för
alla nationaliteter, är att man kanske kom förra hösten då det kom
väldigt många flyktingar. Men
man har inte fått påbörja asylprocessen. De har väntat mer än ett år
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på första intervjun på migrationsverket. Det sliter ut människor att
vänta i den ovissheten. De första
månaderna är man kanske glad,
man kommit fram, kan andas ut,
kanske hamnat på ett bra boende
och fått börja i skolan. Det blir lite
positivt. Sen går månaderna och
inget händer, man blir oroligare
och oroligare. Månaderna går
också bakåt från när man senaste
hade kontakt med sin familj. Oron
växer också för vad som hänt med
dem. Nästan alla jag träffar har
förlorat kontakten med sin familj
någonstans på vägen. Man kan ha
tappat sin mobiltelefon eller blivit
avskuren på olika sätt.
Förlorat mycket
En del har förlorat sin familj
som kanske inte längre lever.
– Varje vecka som går växer
oron. Detta i kombination med de
nyheter om den politiska förändringen i Sverige som barn följer
med i. De vet att det blir svårare
att få uppehållstillstånd. De följer
också ofta med vad som händer i
hemlandet. I Afghanistan har talibanerna har tagit stad efter stad,
område efter område. De ser talibanerna ta över grannstäderna i
hemlandet samtidigt som Sverige
skriver på överlåtandeavtalet med
Afghanistan, som ska underlätta
avvisande. Sverige bedömer
Afghanistan som ett mer tryggt
land än för ett par år sedan. Det
blir massivt med dåliga besked.
Samtidigt försöker nästan alla att
var bra i skolan, var bra på fotbolllen, man är väldigt ambitiös men
det är jättesvårt.
På flyktingbarnteamet tar de
emot barn upp, till ungefär 18 år.
– Vårdcentralen är basnivå dit
man gå man då man har ont i halsen. Flyktingbarnteamet är inte på
basnivå, utan på specialistnivå. De

barn som kommer till oss har lite
allvarligare bekymmer. Eftersom
vi är ett team med läkare, psykolog och sjuksköterska ska barnen
som kommer till oss ha både psykiska och somatiskt, nåt fysiskt,
problem. Det behöver inte betyda
att man har allvarliga fysiska sjukdomar, man har ont i magen och
huvudvärk och mår psykiskt
dåligt. Men en del barn har också
en allvarlig fysisk sjukdom. En del
har också råkat illa ut på vägen.
De kan ha trillat och inte fått läkarvård. Armen eller foten har läkt
fel, man kan ha ärr efter olika skador och behöver läkare som tittar
på det, dokumenterar och förklarar
varför armen inte fungerar som
den ska.
Chockad över antalet
Hon vet inte exakt hur många
ensamkommande som finns i
Göteborg.
– Men jag hörde en siffra som
närmat chockade mig, SOS Barnbyar öppnar en verksamhet i
Hammarkullen. Man har sett att
det finns 200 till 300 familjehemsplacerade flyktingbarn bara i
Hammarkullen! Så man väljer att
starta en verksamhet som man
annars bedriver i flyktingläger och
i fattiga länder i Hammarkullen.
Jag blir alldeles ställd.
Få flickor
Om det ska fungera hyfsat när
en flykting kommer till Sverige så
ska de tas hand om av en kommun,
de ska få en god man och de ska
ganska snabbt få ett familjehem
om de är lite yngre.
– Är man 16-18 kanske på ett
boende som det öppnades väldigt
många förra året. Då är det kanske
ett tiotal, oftast pojkar, som bor
där plus personal. Det finns flickor också men de är betydligt färre
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och de kan bli väldigt ensamma.
Om de bor med tio pojkar kanske
de inte tycker att det är så kul så
man försöker samla ihop de flickor som finns på några boenden.
Flickorna hannar oftare i familjehem. Vilket kan vara bra om det
är en bra familj.
– Är det inte det kan man bli väldigt ensam där också. En sak som
är väldigt tydligt när man jobbar
med flyktingbarn är att det inte är
regler som styr utan det är ett lottteri. Det gäller att ha tur med
familjehem, ha tur med god man,
att ha tur med socialsekreteraren
och alla vuxna. Och sen ska man
ha tur med migrationsverket.
Får inte välja
Ensamkommande barn kan inte
välja skola utan får en skolplacering. Det innebär ofta att de får
svårt att träffa svenska ungdomar.
– De längtar efter att få prata
med svenska jämnåriga. De bor på
boenden, de går i introduktionsklasser som ibland inte ens ligger
på vanliga skolor. De har ingen
chans att lära känna någon ochminskar möjligheten att få svenska
kompisar. Däremot, om de är mindre, till exempel tio år, kan de
hamna i en vanlig klass och vara
med svenska barn. Det kan vara en
tuff start men kanpå något sätt
vara ganska gott.
I princip har alla barn under 18
år har samma rättigheter enligt
lagen. Men Sverige har ändrat
asyllagen.
– Den stora förändringen är att
man har tagit bort en del så kallade
ömmande skäl som barn kunde få,
minskat möjligheten för att de ska
få stanna och försvårat anhöriginvandring fast man säger att det inte
ska gälla barn. Barn ska kunna återförenas med föräldrarna men vi vet
inte hur det kommer att fungera.
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Mycket har inte prövats än. Jag
blir inte upprörd över lagen, utan
att många människor som möter
ensamkommande glömmer att de
är vanliga ungdomar.
Hon berättar om en pojke som
inte hade vinterkläder och frös.
– Han hade bara fått 1 000 kronor att köpa kläder för. Han hade
ingenting, och det är svårt att
handla allt för tusen kronor. Han
måste ha kvitto för att visa socialtjänsten så han kunde inte gå till
en loppis och handla billigt. Jag
ringde till socialtjänsten och pratade. Man kan inte komma till skolan utan ytterkläder mitt i vintern.
Om ett svenskt barn gjort det hade
lärarna anmält familjen till socialtjänsten för att de inte tar hand om
sitt barn. Men det här var ett barn
i socialtjänstens vård och då är det
plötsligt helt OK att man går och
fryser. Man tappar vanlig hänsyn.
Väntar och väntar
Ett av de största problemen för
ensamkommande är de långa väntetiderna i asylprocessen.
– Tittar man på hur lagen är skriven så finns en massa rättigheter
men vi ser en annan verklighet.
– Jag har ingen aning om de
medvetet skjuter på den första
intervjun så länge som det går så
att ungdomarna ska fylla 18 år.
Men vi ser att det är på det sättet.
Man väntar och väntar och närmar
sig 18 års-dagen. Det blir svårare
på alla sätt och vis. När kommunen tar hand om ensamkommande
så får man ersättning från staten.
Men i somras ändrades summan så
att man får mycket mindre pengar
när barnen fyllt 18. Jag brottas
med jättemånga unga som är 17
och halvt år och är rädda att de
hinner fylla 18 innan asylprocesssen påbörjas. Då tvingas de flytta
från familjehemmet eller från
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boendet till någon stor anläggning
som Migrationsverket har. Den
kan ligga i Norrland eller mitt i
skogen någonstans. De förlorar
tryggheten de byggt upp här, förlorar vänner och de förlorar sin
gymnasieplatsen. Så hade man
aldrig gjort med unga svenskar
som råkat ut för samma hemskheter som de här pojkarna gjort. Man
hade aldrig kommit på tanken att
tvinga dem att flytta.
Annorlunda i verkligheten
Anna Olsson jämför med attentet på Utöya i Norge för fem år
sedan då Breivik sköt en massa
ungdomar.
– Hade norska staten bestämt att
alla som var med där och började
närma sig 18 år skulle tvingas
flytta till någon någon anläggning
hade vi tänkt att Norge var ett barbariskt, hemskt land. Man behandlar inte barn som rakat så illa ut på
det sättet. Även om de hinner fylla
18 år hade man förstått att de
behöver allt stöd dom kan få. Men
vi rycker upp ensamkommande
pojkar och flickor från den lilla
trygghet de byggt upp. Och det
handlar om pengar, att kommunen
får mindre pengar från staten. Jag
tycker det är väldigt provocerande
På pappret kan lagen se ganska bra
ut verkligheten är annorlunda.
Många kritiska
Regeringen har ändrat lagen från
permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd.
– Trots att alla instanser som
man skickade ut förslaget till var
emot detta. Psykologförbundet,
som jag medlem i, var tydligt emot
av den enkla anledningen att alla
vet att när man varit med om nåt
hemskt är det viktigaste att först
sätta personen i trygghet. Ett tillfälligt uppehållstillstånd är precis

raka motsatsen och försvårar alla
psykologers arbete. Man har med
sig mycket hemskt och ser hemskt
på framtiden. Då blir det lite kvar
att liksom leva på. Vi människor
har en fantastisk förmåga till återhämtning och läkning även efter
fasansfulla händelser om man får
landa och känna sig trygg. Jag har
redskap som jag skulle kunna
använda till mina patienter. Men
jag kan inte använda dem för att
de är rädda. Jag tror att många
inom vården känner likadant.
Verktygen tas bort
Vi har så mycket som vi skulle
kunna hjälpa ungdomar med. Men
just nu har regeringen tagit från
oss nästan alla våra verktyg.
Hon tar ett exempel från ett
möte med en palestinier som bott i
Sverige i många år.
– Han sa att han kände sig som
om han satt i ett koncentrationsläger. Men sedan sa han att det kanske inte riktigt var samma sak.
Han var inte hundra procent säker
på att han skulle dö.
– Han sa också att han var som
Svarte Petter. Ingen vill ha mig,
Sverige vill inte ha mig, Israel vill
inte ha mig. Han hamnar i ingenstans och det svårt att möta den
totala förtvivlan. Han är hjälplös
och man är nästan hjälplös som
personal också. Men man måste
ändå försöka möta och se personen. För även om Sverige som stat
sagt att man inte vill ha honom så
är det viktigt att jag fortfarande
tycker om honom som människa.
Att vi åtminstone hjälper till för att
han ska få behålla lite värdighet,
att han får behålla nån mänsklighet i en svår situationen.
ELIAS HAZARA
JWAN SABIR
YASIN IBRAHIM
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Caritas hjälper många
Under ett år hjälper Caritas
runt 1000 personer. Man arbetar mycket med språkträning
och samhällsinformation.
Gun Holmertz har lång
erfarenhet av människor.
Människor får information om
Caritas på olika sätt: genom släktingar, via Migrationsverket, via
broschyrer och genom artiklar i
tidningen.
– Vi når dem genom att många
känner Caritas från sina hemländer. Caritas är världens största
hjälporganisation och finns precis
överallt i världen säger Gun.
Hon berättar att många kommer
Foto:
direkt till Caritas, medan andra
MÅNGA
ÅSIKTER
och
funderingar
samlas
upp
i
Caritas
verkkommer genom Migrationsverket,
samhet.
som har möte en gång i månaden i
Hammarkullen. Där får Caritas en det vara skönt att komma till – Sverige är ett jättebra land, men
det är svårt för många att hitta
halvtimma för att berätta om sin Caritas några timmar per dag.
– Det är för att träna språket, bostad och arbete.
verksamhet, med språkträning och
eftersom
man inte får någon SFI
OMAR MOHAMUD
samhällsinformation.
KADRA ABDI
– Vi försöker att stötta dem, för innan man har fått uppehållstillstånd.
Och
det
kan
ta
lång
tid,
S
AFIA
WARSAME
att många är väldigt deprimerade
MARIAN SEMMO
och har väldigt många problem, det kan ta över ett år. Under tiden
går
människor
omkring
och
känbåde med släktingar som är kvar
ner sig ensamma och utanför, för FAKTA
och med situationen i Sverige.
språket är det absolut viktigaste, Caritas arbetar för mänskliga rätHur många hjälper ni?
tigheter och människans värdig– Det är väldigt svårt att mäta det finns inget viktigare.
Caritas har också föräldragrup- het. Alla har lika värde och vi alla
hur många vi har hjälpt. I decemper
och aktiviteter för föräldrar står i relation till varandra.
ber 2015 så gjorde vi en mätning.
Då hade vi 1 315 som var här i och barn. Hon berättar att många Detta är en kristen människosyn
asylsökande nu bara får tillfälliga baserad på katolska kyrkans
olika verksamheter.
Har ni hjälpt till med bostäder? uppehållstillstånd på 13 månader. sociallära. Caritas tar ställning för
– Det är förfärligt! Vem kan lära de fattiga och marginaliserade och
– Nej, nej, vi kan inte ge några
bostäder för att vi har inga pengar. sig någonting på 13 månader? Det riktar sig till alla oavsett religion,
Gun berättar att bostadssituatio- är jättesvårt, men de ska in på nationalitet, etnisk bakgrund, kön
nen är svår för många. Som asyl- arbetsförmedlingen, de ska gå sfi, eller sexuell läggning.
sökande kan man välja att bo i de ska lära sig om samhället och Caritas arbetar för en social
Migrationsverkets boende eller i de ska allra helst hitta ett jobb, för rättvisa som bygger på tilltro till
eget boende, till exempel hos släk- då har man möjligheter att få stan- människans egen förmåga. Den
övergripande principen i Caritas
tingar. Ofta är trångboddheten stor na längre.
När det gäller framtiden ser Gun arbete är allas delaktighet i
och Gun berättar att det ofta går
både
möjligheter och svårigheter. samhällsbygget.
sämre för dessa människor. Då kan
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Här säljs enbart
ekologiska bananer
Bananer är en av världens mest
odlade frukt. Över 102 miljoner
ton produceras varje år. På
Coop i Bäckebol säljs bara ekologiska och Fair Trade-bananer.
– För att bananer är en av de
mest besprutande varorna och för
att kunderna efterfrågar det. Även
om de besprutade är lite billigare
vill kunderna hellre ha ekologiska,
säger Emma Olsson som jobbar
med frukt och grönsaker på Coop.
Det betyder inte att man säljer
färre bananer nu.
– Vi säljer samma mängder som
tidigare.
Varje Coop-butik bestämmer
själva om man helt tar bort de
besprutade bananerna. 70 procent
Foto: JANA ELHAj
av alla Coops butiker i Sverige
BARA
RÄTTVIST.
Många
Coop-varuhus
har
helt
slutat
sälja
säljer enbart ekologiska bananer.
besprutade bananer och har bara FairTrade-bananer.
Att det är bananer som de flesta
Det finns många skäl att välja
butiker bara säljer ekologiska mycket på de ekologiska.
– Marginalen är lite mindre på ekologiska varor. De innehåller
beror enligt Coop på att de, tillofta mindre vatten och har därför
sammans med vindruvor och ekologiska.
Bananer är den enda varan som i mer näringsämnen per gram.
kaffe, växer i ett tropiskt klimat
Coop
som det bara finns ett ekoloEkologiskt uppföda djur betar
där mycket bekämpningsmedel
oftare ute. De får bättre fettsammanvänds. Därför är det viktigt att giskt alternativ.
– Men vi satsar mycket på eko- mansättning och mer omega-3.
just dessa varor byts ut.
Eko-varor får inte innehålla
– Jag vet inte exakt när de tog logiska varor. Det har blivit ett
bort de besprutade bananerna på uppsving de senaste åren. Nu finns kemiskt producerade transfetter.
De innehåller oftast inte några
detta stället, men jag jobbade i en nästan allt i ekologiskt, och det
kemiska bekämpningsmedel.
annan Coop innan och där tog vi kommer fler och fler varor.
Under 2015 var 9,2 procent av
De innehåller inga genmanipuletog bort de besprutade för ungefär
Coops totala försäljning ekolo- rade ämnen.
två år sedan.
De innehåller inga syntetiska
– Vi fick inte några negativa gisk. Under första halvåret i år var
reaktioner från kunderna. Kvali- mer än var tionde matvara som tillsatser och färgämnen.
teten på de ekologiska är lika bra. såldes ekologisk. Det är mest av
alla stora svenska matkedjor. De
De blir inte dåliga fortare.
JANA ELHAJ
Dessutom tycker vissa kunder största kategorierna inom ekologiskt är barnmat, ägg, olja och vinASHA FAQID
att de ekologiska är godare.
AMAL SIMMO
Däremot tjänar Coop inte lika äger.
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FOTO: SEYNAB SIMMOU

SCHYSSTA VAROR. Det finns butiker där alla varor är producerade på ett rättvist sätt.

En rättvis butik
På Linnégatan finns en Fair
Trade-butik. Den startade 1969
och den har kvar samma namn.
Butiken är ganska liten och är
annorlunda.
Rättvis handel betyder att de som
jobbar ska bli rättvist behandlat,
ha ett säkert jobb, att produktionen
ska vara giftfri, och arbetarna ska
ha en bra lön. Det ska skydda de
som producerar varorna.
När man kommer in i affären
känner man direkt att varorna är
speciella. Butiken säljer bland
annat kaffe, leksaker, livsmedel,
acessoarer, inredning och gåvokort.

Butiken drivs av IM (Individuell
människohjälp). Fyra personer
jobbar i butiken. Alla är volontärer
och får ingen lön.
Verksamheten började en gång
med att kvinnor i Polen stickade
kläder som sedan såldes i Sverige.
Man vill ha ge hjälp till självhjälp.
Någon har producerat varor och de
vill gärna stötta de som producerar, så att de får ett hyggligt arbete. De som tillverkar varor att får
en summa pengar så att de klarar
sig.
Varorna kommer nu från fattiga
länder. I butiken finns varor från
bland annat Thailand, Bangladesh,
Indien, Sydafrika och Vietnam.

Nu under julhandeln ökar antalet
kunder i butiken. Många vill köpa
Fair Trade-julklappar.
Att det finns så få Fair Trade-butiker beror på att många heller vill
köpa så billigt som möjlig i lågprisaffärer. Men det finns människor som är beredda att betal
mer för att få rättvist producerade
varor.
För de människor som tillverkar är
det en otrolig skillnad om vi handlar Fair Trade.
SEYNAB SIMMOU
NESRIN SIMMO
FARTUN AHMED
MOHAMMOUD HASSAN SALAT
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Foto: NICLAS ERICSSON

ANSVAR. Annika Axelsson tillverkar

Giftfritt och rättvist
– Annika vill ta ansvar för miljön
I samband med produktionen av
kläder tvingas odlare att använda genmodifierade grödor samt
gifter som leder till att dom dör i
förtid.
Symaskinister får arbeta under
dåliga förhållanden med extremt
låga löner. Detta är en konsekvens
av att massproduktionen ökar, och
miljön samt människorna i produktionsledet får betala priset.
– Bomullsodlarna i Indien dör
vid en genomsnittsålder av 40 år
tillföljd av gifterna dom utsätts för
under odlingen, berättar Annika
Axelson en av grundarna och
nuvarande ägare till By DEM, ett
företag som tar ansvar för miljön
och arbetsvillkoren.
Hennes intresse för det här bör-

jade redan som barn då hon brevväxlade med en tjej i Indonesien.
Vid ett besök hos brevkompisen
följde Annika med då hon skulle
lämna ett matpaket till sin storasyster. Storasystern var endast 16
år och jobbade i en klädesfabrik.
Vill inte konsumera
– I fabriken såg jag svenska märken som tillverkades, det fick mig
att tänka: är det så här kläder sys, är
det härifrån våra kläder kommer?
Jag vill inte köpa kläder längre.
I fabriken var arbetsförhållandena väldigt dåliga. Många barn
jobbade i smutsiga lokaler och
nätterna igenom.
När Annika kom hem började
hon engagera sig och ville få folk
att tänka innan dom går och köper

kläder efter pris utan att tänka på
konsekvenserna för arbetarna.
Hon ville öka folks medvetande
kring klädindustrin och hur det ser
ut för arbetarna som får betala det
riktiga priset med sin hälsa och
livskvalité för att vi ska kunna
köpa kläder till ett lågt pris.
– I början på 2000-talet träffade
jag Karin. Jag berättade om mitt
engagemang för fairtrade och rättvis handel. Karin berättade att hon
jobbade på Nefertiti och behövde
rättvist producerade T-shirtar dit.
Hon hade ringt runt för att få tag
på T-shirtar men priset var väldigt
lågt och hon började funderade på
hur mycket arbetarna fick om en
T-shirt kostar 9,90 kronor.
De bestämde sig för att göra ett
projektarbete för att producera 200
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T-shirtar, och började undersöka
möjligheterna till att producera
rättvist, med schyssta villkor för
miljön och arbetarna. För att
undersöka saken närmare reste
dom till Sri Lanka. Där träffade
dom flera olika odlare för att få tag
i ekologisk bomull. Det var lättare
sagt än gjort, men fick tag på en
man i Indien som producerade
ekologisk bomull. De hälsade på
för att se så att allt var miljövänligt. När dom skulle lägga beställningen visade det sig att minimibeställningen låg på ett ton, vilket
blir cirka 6000 T-shirtar. Det kom
som en överraskning eftersom de
hade tänkt sy T-shirtarna själva.
Bra arbetsvillkor
– Vi insåg att vi måste ha ett eget
företag som tog hand om tillverkningen. Vi åkte tillbaka till Sri
Lanka och fick tag på Rukmari, en
kvinna som hade jobbat inom textilindustrin som supervisor. Hon
hade mycket erfarenhet och kontakter som vi behövde.
Rukmari tar med ytterligare två
kvinnor för att prata med Annika
och Karin om att starta en textilfabrik. De kommer överens om att
tillverka kläder på ett miljövänligt
sätt med bra arbetsvillkor. Det som
behövdes var pengar. Dom fick
låna pengar och gick för att köpa
rätt utrustning till deras nya fabrik
som dom hade köpt.
– Även om Sri Lanka har högst
löner i Asien är de ändå för låga
för att kunna leva på. Det leder till
att man är tvungen att jobba övertid och det är inte ovanligt att man
jobbar 16-17 timmar om dagen
sex-sju dagar i veckan.
Därför valde By DEM att ge
arbetarna en lön och arbetsvillkor
som ger dom ett bra liv.
Sri Lanka har haft inbördeskrig
sedan 1983. Trots det var dom det
första landet i Asien som skrev på

ett avtal med ILO, International
Labour Organisation. Dom jobbar
med förbättrade arbetsvillkor.
ILO-avtalet har inte alltid följts så
By DEM ville visa att det går att
följa reglerna för att visa andra
företag i området.
Sålde fabrikerna
Det slutade med att ytterligare
två fabriker startades. Nu är fabrikerna i Sri Lanka sålda till arbetarna som jobbade där.
– Vi har flyttat över mycket produktion till Indien och Bangladesh
eftersom dom producerar ett nytt
material som heter gytte där, men
jag känner mig lite oroad över
språket, jag kan inte prata Bengali.
By DEM har nu startat en småskalig produktion och design av
kläder i Göteborg. De har även planer på att börja producera kläder i
Borås för att det ska bli närproducerat och ge framförallt nyanlända
kvinnor en chans att jobba.
Det nya materialet Gytte passar
bra att använda till arbetskläder,
det är slitstarkt och delvis brandsäkert samt miljövänligt. I lokalen
på Hisingen finns det exempel på
nya kökskläder som har tillverkats
av gytte. I vanliga fall produceras
kökskläder av material som innehåller väldigt mycket gift.
Satsar på kvalitet
– Våra kläder kostar lite mer då
alla får en rättvis lön och miljön
skonas. Det handlar om kvalité
framför kvantitet, men skulle alla
börja producera på det här sättet så
skulle priset jämnas ut. Vi lägger
aldrig några pengar på reklam för
att hålla nere kostnaderna.
– I framtiden kommer vi jobba
mer på att återvinna och ta hand
om våra kläder som redan finns
producerade, det är nödvändigt för
att hantera alla sopberg. Företagen
måste även börja använda sig av
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naturliga färger som man utvinner
från olika växter, kryddor och
rosor så man slipper gifterna som
finns i vanlig färg som används
vid produktion av kläder. By DEM
har även börjat undersöka möjligheterna till att använda tyget som
blir över från klädproduktion och
som i vanliga fall betraktas som
skräp. Tester har gjorts där man
har kunnat tillverka papper från
“skräpet”. Man har till exempel
tillverkat nätpåsar av PET flaskor.
Lagar behövs
– Stater borde införa lagar som
förhindrar import av kläder som
har producerats av barn och med
gifter.
Det finns många som vill få till
ett EU-beslut om detta, men eftersom det ligger i företags intressen
att bevara den fria handeln kommer det vara en långdragen kamp.
Annika tror dock att i framtiden
kommer det införas lagar som förbjuder import och försäljning av
kläder som tillverkats på ett miljöfarligt sätt. Då kommer företagen
tvingas förändra produktionsmetoder och förbättra arbetsförhållanden. Även folks medvetenhet
om detta kommer att öka.
När Annika började med ekologisk produktion av kläder 2004
fanns det inga andra aktörer på
marknaden som gjorde detta. I dag
är väldigt många människor och
företag miljömedvetna och trenden fortsätter åt rätt håll.
– Man behöver inte alla dessa
termer, fairtrade, hållbar och rättvist. Jag säger sunt förnuft. Hur
vill man själv leva. Vi är sju miljarder på jorden och det är viktigt
att vi samsas, vi dricker samma
vatten, säger Annika Axelsson
NICLAS ERICSSON
AHMED HUSSEIN
AMIRA SIMMO
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Ingen behöver en
överfull garderob
Annika Axelsson står emot
masskonsumtion och massproduktion av kläder. Textilindustrin är en av de smutsigaste
industrierna i världen. Välgörenheten med skänkta kläder
orsakar mer fattigdom i andra
länder.
Delägaren av by Dem har aldrig
köpt nya kläder och tänker inte
göra det i framtiden heller. “Det
behövs inte” påstår hon, “det finns
så mycket kläder”. Annika berättade för oss om de dåliga konsekvenserna av massproduktion av
kläderoch att det finns många
alternativ för att undvika dessa.
Modet kräver att vi byter kläder
varje årstid. Det känns som vi
måste köpa nya kläder hela tiden.
Foto: MYRIAM COULOMBE
Massproduktion av kläder svarar
HÅLLBART.
Annika
Axelsson
visar
ett
rättvist
gjort
bomullsplagg.
till det förmodat behovet och kräver mer och mer råvaror. Men tex- begagnade kläder bränns och bart plagg. Undvika slänga bort
tilindustri är med oljeindustrin smutsar ner luften. En del skickas kläder som fortfarande kan använbland de smutsigaste industrierna i också till fattiga länder. Men i das bara för att modet gick. Varför
världen. Kemikalier som DDT och motsats till vad en väntar sig så inte byta några plagg med kompiAgent Orange används fortfarande innebär välgörenhet ofta en för- sar eller släktingar? Det är en säri bomullsodling i många länder. störd inhemsk textilindustri. Med skild bra idé med barnkläder!
De farliga ämnena möjliggör fler hennes upplevelse i Zimbabwe, Köpa secondhand är så enkelt
skördar om året. Dessutom kräver illustrerade Annika att klädbi- numera. Det är bara att välja bland
bomull mycket vatten. 29 000 liter stånd kan försämra fattigdom. det oändligt antalet plagg som
vatten kan behövas för att få bara Folk som brukar producera kläder säljs. Finns flera butiker och loppett kilo bomull! Trycket på miljön där blir arbetslösa om sina kunder pisar i alla stadsdelar och mycket
mer på nätet.
får gratis kläder.
är jättestort.
Hitta inte på någon ursäkt, det är
Kan betala lite mer
möjligt och lätt. Och som säger
Slänger för mycket
Vad kan vi göra mot det? Här Annika: “Vi har bara en kropp.
Att köpa nya kläder innebär
också att vi slänger bort mycket. finns några förslag för att minska Varför behöver vi ha garderoben
Det finns många secondhand buti- vår konsumtion av nyproducerade full?”
MYRIAM COULOMBE
ker fulla med plagg men de kan kläder. Vi får först och fram
använda
våra
kläder
länge.
Det
HYAM MOURAD
inte hantera alla kläderna som vi
SENAIT AYADOM
inte använder längre. Tusental ton innebär kanske att vara redo att
AFERDITA MEHMETI
avfall skapas varje år. En del av de betala lite mer och köpa ett håll-
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Brukar du
handla kläder
på Second Hand?

Thuy Bui
– Nej.
Varför?
– Om jag skulle tänka mig att
köpa gamla kläder då använder
jag mina gamla kläder istället.
Det är ingen idé att köpa från
andra som har redan använts
och smutsats ner plagget. Det
är äckligt.

Mark Quansan
– Ja.
Vaför?
– Först och främst därför att
det är billigt och man kan hjälpa tandra familjer som bor i
länder med svält.
Det är bra för samhället.
Dessutom innehåller kläderna
inga kemikalier så är de bättre
att ha på oss.
HYAM MOURAD
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CETA-avtalet bör ratificeras
CETA ÄR ETT frihandelsavtal
mellan Kanada och EU som bör
börja gälla inom kort. Med det ska
Kanada minska sin produktion av
hormonbehandlat nötkött. Det ska
bli enklare för många att få arbete i
de inblandade länder. Avtalet ingår
regler som skyddar staterna.
Världens handel styrs av många
avtal mellan olika länder. CETA
(Comprehensive Economic &
Trade Agreement) är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada.
Texten undertecknades 30 oktober
2016 men för att avtalet ska börja
gälla krävs det fortfarande att alla
inblandade parlament ratificerar
det. För att höja standarder inom
livsmedelsprodukter i Kanada och
underlätta erkännande av utländska
utbildningar mellan länderna bör
CETA-avtalet ratificeras inom kort.
EU ÄR EN STOR marknad för
Kanada. Den representerar kring
500 miljoner konsumenter. EU har
höga standarder beträffande kvalitet
och innehållet av alla produkter som
kan köpas och säljas inom dess terrritorium och dessa kommer inte att
försämras eller ändras med det nya
avtalet. För att kunna exportera till
EU måste Kanadas produkter möta
de standarderna. I konsekvens ska
Kanada erbjuda bättre produkter
även till kanadensare. Till exempel
kommer hormonbehandlat nötkött
(som är förbjudet i EU) att minska
och alla livsmedel som innehåller
genmodifierade produkter kommer
att vara märkta. Det är bara bra för
alla konsumenter i Kanada.
MED DET NYA avtalet ska utbildade personers kvalifikationer bli
validerade enklare på båda sidorna
Atlanten. Avtalet mellan EU och
Kanada innehåller en klausul om ett

gemensamt erkännande av yrkeskvalifikationer särskilt inom reglerade yrken som arkitekter, revisorer
och ingenjörer. Det innebär att det
kommer att bli lättare för en kanadensare att erbjuda sina tjänster i
Europa eller att få arbete om hen
flyttar dit (och omvänt). Företag
som får kontrakt på andra sidan
havet kommer att kunna skicka sin
personal dit utan svårigheter.
Berörda yrkesorganisationer i EU
och Kanada arbetar gemensamt i
det erkännandet.
I AVTALET ingår en mekanism för
investeringsskydd. Många kan tänka
sig att det kan ge för mycket makt
till multinationella korporationer
mot stater och orsaka stora problem.
Men i det nya avtalet har den traditionella ISDS (mekanism för
investeringsskydd) ersatts med ett
förbättrat tvistlösningssystem. Den
nya mekanismen kallas för
Investment Court System (ICS) och
är enligt den Europeiska kommissionen etisk samt transparent.
ICS minskar även antalet fall när en
investerare kan anklaga en stat och
gäller bara företag med en reell ekonomiskt aktivitet i landet (ingen
makt för till exempel brevlådeföretag). Ytterligare ska en offentlig
myndighet aldrig ändra lagar eller
betala ersättning för skada i en tvist.
Hela processen ska vara offentlig.
CETA-AVTALET innebär ingen
stor risk för de inblandade staterna,
kommer att uppmuntra Kanada att
höja livsmedelsstandarder och göra
det enklare för utbildade personer
att flytta mellan länderna. Därför
bör frihandelsavtalet ratificeras av
parlamenten så snart som möjligt.
MYRIAM COULOMBE

14

-BLADET

Stor oro efter
alla skjutningar
Kriminaliteten i Göteborg ökar
ständigt. Det blir mer otryggt i
områdena för de som bor där.
Att ständigt behöva kolla en
extra gång bakom sin rygg när
man går hem på kvällarna.
Att man skjuter varandra blir
mer och mer vanligt, det har
gått så långt att människor
knappt reagerar på skottlossningar.
Är det likadant på alla områden?
Enligt statistiken så har skjutningarna ökat med ca 50 procent
sedan 2006. Beteendet går lägre
och lägre ner i åldrarna bland dem
som håller på med dessa handlingar. Det vanligast är att det är män i
Foto: ARKIVBILD
åldrarna 16-30 som står för dessa
VILL
HA
HJÄLP.
Kommunpolisen
Fredrik
Lennartsson
vill
handlingar. Detta har pågått i så
att allmänheten ska våga ta större plats i kampen mot de
lång tid att de flesta nog inte ens kriminella gängen.
minns varför de är ovänner och
håller på och dödar varandra. Det tika och sådana grejer. Till slut så kanske umgås med fel umgänge
har blivit vardags mat. Utan fiend- håller inte ens de själva reda på och blir påverkade även att gruppskap och utmaningar så är livet varför utan det bara är så, säger trycken kan göra skillnad.
inte roligt. De vill ha adrenalin- Fredrik Lennartsson kommunpolikicken som de får av att behöva gå sen Angered.
Vilka är majoriteten av dessa
runt och själva oroa sig för sitt liv.
kriminella? Finns det någon bild
Oroliga föräldrar
hos polisen om vilka bakgrund
Bara
det
är
ett
oroväckande
svar,
Varför tror du det sker så mycket skottlossningar just i föror- för om inte ens de själva håller gärningsmännen är?
koll på varför, hur ska då allmän– Man kan säga så här, att många
terna?
– I grunden så anser jag att det heten veta vilken/vilka man ska av dem som är där idag och som
handlar om konflikter mellan kri- undvika. Större delen av befolk- ingår i dessa här gängen har varit
minella nätverk. Som inte kommer ningen vet inte ens vad det handlar under insatser med myndigheter
överens antingen på det personliga om utan bara att unga män dör en lång tid. Det har lagts mycket
planet där man blir kränkt av olika hela tiden. Föräldrar som oroar sig resurser och pengar på det, så det
anledningar eller också handlar för sina barn, speciellt sina söner är inte så att de flesta inte bara har
det om marknadsdelar eller narko- då majoriteten är killar, att dom lämnats. Men det finns även de
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som hamnar i det på äldre dagar
men de är färre. Men det är vanskligt att säga att vi ska göra mer i
tidig ålder för det är barn vi har att
göra med, de allra flesta klarar sig
ganska bra. De lever bra, vissa har
det bra hemma och vissa har det
mindre bra. Men de flesta som bor
här uppe blir inte kriminella.
Majoriteten, den övervägande
majoriteten går det jättebra för. Så
det är en liten grupp som håller på
med det här.
Vilka vägar smugglar man in
vapen i ett land som Sverige som
har så pass hög säkerhet?
– Vi har långa gränser, mycket
trafik genom gränserna och det är
för att vi ska ha handel och fri
rörelse.
Så det är ganska lätt att få med
sig in vapen in i landet, det mesta
av vapnen brukar smugglas in från
Balkanländerna.
Har polisen något projekt / program för att förebygga kriminalitet i dessa områden?
– Ja, man kan säga att hela förändringen inom polisen handlar
om att vi ska bli bättre på att jobba
nära problemen, och ute i förorterna. Vi har släppt rapporter där
de särskilt prioriterade områdena
är 15 stycken i Sverige och fem av
de ligger här uppe i nordost. Där
ska vi satsa extra. Men polisens
satsningar tar lite tid för det finns
FOTO: MIKAELA ARONSEN
inga poliser över kan man säga, MOTTAGNING. Polisen hoppas på fler besök från allmänalla jobbar någonstans. De handlar heten.
om personal, att flytta människor
le heller, därför är det viktigt att minska kriminaliteten.
och förstärka. Det tar lite tid men
folk som bor i området agerar och
– För ingen kan göra något
jag anser här ute att vi inte har den
att vi får en kraft från de som bor ensamma men tillsammans är vi
tiden. Vi måste agera nu. Det
här. Vi polisen kommer aldrig att större och starkare än de som
kommer att ske men vi kommer
kunna stoppa det här, utan det är begår dessa handlingar, säger
inte heller att kunna ha så många
en samhällsfråga.
Fredrik Lennartsson.
poliser så att vi kan stävja all
Polisen tycker att ett samarbete
brottslighet.
mellan volontärer, polien och allSORAN GHOLAMZADI
– Vi kan inte ha ett sånt samhällmänheten skull göra det lättare att
MIKAELA ARONSEN
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Trafficking ett växande problem
Trafficking är en stor och växande industri som förekommer i
hela världen, även i Sverige.
Eftersom det inte finns någon
sexförbrytarstereotyp är det
väldigt svårt att identifiera förövarna.
Dom som drabbas utav trafficking är främst kvinnor och barn
men även män. De män som råkar
ut för trafficking säljs oftast som
slavar eller till organhandel.
Själva processen med människohandel bygger oftast på att en person blir tvingad eller lurad och
under hot och våld förflyttas till en
plats. Oftast så får den drabbade
prostituera sig för att betala av sin
resa.
Den 1 januari 1999 införde
Sverige en ny lagstiftning, sexköpslagen. vilket innebär att köp
av sex eller försök till köp av sexuella tjänster är en kriminell handling och straffas med böter eller
fängelse upp till sex månader. De
prostituerade kvinnorna riskerar
FÖRELÄSNING om trafficking av föreningen Real Stars.
däremot inga rättsliga på följden.
måste man först stoppa efterfrågan
Mycket samarbete
Vad är trafficking?
av att köpa sex”.
I Sverige jobbar flera aktörer
– Det handlar om människor
Man måste försöka stoppa dom
med olika insatser i arbetet för att som säljs som varor, blir lurade män som vill köpa sex och dom
motverka och förhindra traffick- eller tvingade till att följa med till som lurar och tvingar in kvinnorna
ing. Ofta i nära samarbete med främmande länder där dom sedan till trafficking.
varandra.
råkar ut för bland annat slaveri,
En av dessa organisationer kal- prostitution och orgahandel, för- Hur drabbas dom utsatta kvinnlar sig för Real Stars och verkar klarar Frida Eriksson från Real norna ?
för en bättre värld, fri från traf- Stars som jobbar mot trafficking.
– Dom hamnar i direkt risk till
ficking. De arbetar på bred front
att bli skadade och till och med
för att skapa debatt och kanalisera Varifrån kommer människorna? mördade. Dom råkar även ut för
opinionen som finns mot sextrafOftast är det kvinnor från sjukdomar, dålig hälsa, misshanficking.
Estland, Polen, östra EU men även del och flera andra slags kränkDeras budskap är fair sex, De kvinnor från Balkan och Nigeria. ningar.
betyder att dom tycker att sex ska Men främst är de från östra EU
SENAIT ARADOM
ska ske på lika villkor, utan tvång och Balkan.
ANASTACIA SVART
eller våld, i alla situationer och för Hur kan man stoppa trafficking ?
alla människor runt om i världen.
– För att stoppa trafficking
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Matsvinnet måste minskas
Vi svenskar slänger ungefär 30
procent av alla matvaror vi
köper. Det påverka miljön och vi
behöver minska matsvinnet.
– Det handlar egentligen inte om
att vi köper för mycket utan om
mänskligt beteende och hur vi hanterar maten, säger Ulla Lundgren.
Hon arbetar på miljöförvaltningen i Göteborg för att förebygga att
inte så mycket mat slängs i Göteborgs kommuns verksamhet.
– Vi vet inte exakt hur mycket vi
slänger men det finns beräkningar.
De visar att matsvinnet inom
MINSKA SVINNET uppmanar Ulla Lundgren som jobbar för
Göteborgs stad är cirka 1 200 ton. kommunen.
Det är 3,6 miljoner portioner matsvinn i storkök. Det kan också göra. Det finns ett EU-direktiv
och motsvarar ungefär en femtedel bero på att rester inte vägs, då är det som innebär att vi ska jobba på för
av all mat som lagas. Och varje svårt att upptäcka hur mycket som att minska all avfallsmängd. Där
kilo mat som produceras orsakar slängs, att menyn inte ändras när ingår maten också. I Göteborg tar
ungefär 1,6 kilo koldioxidutsläpp. man köpt för mycket mat eller att vi fram en siffra på hur mycket vi
man inte räknar portionerna noga.
slänger och det ska vi kunna minPlaneringen viktig
Om det inte är ordning i förrå- ska med hälften.
I Göteborg har man en modell den kan mat bli gammal när det
Lyckas man har man förutom att
för att minska matsvinnet i offent- saknas rutiner för hur man ska bidra till en bättre miljö sparat
lig verksamhet
göra med rester.
ungefär nio miljoner kronor.
– Ofta behöver man slänga mat
I kommunen arbetar man med
– Globalt finns det tillräckligt
på grund av dålig planering. I sko- Göteborgsmodellen.
med mat. Det produceras så att vi
lan eller på dagis kan det vara
– Vi ska minska svinnet när man till och med slänger mat.
många frånvarande men det lagas lagar maten och vi har åtgärder för
NASRO HERSI
ändå mat som skulle räckt om alla att minska det i serveringen. Det är
ASAD OSMAN
hade kommit.
OCEAN NZUZI
massvis med saker som man kan
Det är inte enda anledningen till

Modernt fik behövs i Hammarkullen
Före detta Marias pizzeria på
Hammarkulletorget har förvandlats till Folkets Hus cafeteria.
Där kan man fika, äta lunch och
ibland lyssna till föredrag eller
musik.
– Det var Folket Hus idé att
öppna ett café eftersom det finns
utbildningar med många studerande i huset så det behövdes lite

smörgåsar och mat för studenterna
en trappa upp, säger kocken Sofia.
Det är ganska mycket folk som
besöker caféet.
– Vi tjänar så att vi kan fortsätta
driva det. Men vi blir inte rika
direkt, säger hon och skrattar.
De verkar lite stressigt och vi
ställde en sista fråga om de har
ekologiska varor eller om dom
hare några rättvisemärkta varor.

_ Ja, vi har ägg som är ekologiska sen har vi kaffe som är ekologiskt samt rättvisemärkt.
Caféet är en jättebra idé och
investering eftersom Hammarkullen börjar bli mer modernt och
utbyggt och det behövs mer sånt i
Hammarkullen.
MAHMUD OMAR
ERDAL MUSTAFA
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Ett viktigt arbete i världen
Röda Korset hjälper folk som
råkat illa ut över hela världen,
folk som har drabbats naturkatastrofer, svält eller krig.
– Vi arbetar i alla länder där det
finns hjälpbehov. Röda Korset är
en förening för humanitärt stöd,
berättar Bengt Tema, ordförande i
Röda korsets Annedalskrets.
Vad är det som gör att Röda
Korset vill hjälpa människor?
– Det är idén om en människosyn där vi stöttar personer som har
råkat illa ut till exempel i krig så
hjälper Röda Korset till med vattten, tält och andra förnödenheter,
alltså mat och kläder. Röda Korset

är också på det sättet en katastroforganisation. Vi har ett nätverk
över hela världen. I västvärlden
heter det Röda Korset. I östra
delen av jordklotet heter det Röda
Halvmånen
Vad är viktigt med jobbet?
– Vi hjälper folk i olika situationer, nödsituationer, till exempel
Syrien. Där har vi stora problem
att komma till. Vi har andra exempel. Det var en fruktansvärd orkan
i Filippinerna. Många förlorade
sina hus. Röda Korset hälpte till
att ordna med tält, vatten försörjning mat och kläder. Det är det
som är Röda Korset insats.
Vad känns bäst för dig när du

hjälper andra människor?
– Jag känner stor glädje över att
kunna hjälpa andra människor
som behöver stöd just då för att
kunna återgå till ett normalt liv.
Den första internationella Röda
Korset kommittén bildades 1863.
Det starta i Schweiz.
Den som bildade Röda Korset
hette Henri Dunant. Han behövde
en stor organisation för att kunna
hjälp sårade människor.
I Sverige startade Röda Korset
på 1865.
NAMCHOK SUKLAKROI
ROZA JIMIE
IFRAH ALI

Minska svinnet och ät hälsosamt
Hälsan är en viktig del i vårt liv
för att förebygga sjukdomar.
Här är några råd från Angereds
Rehab och Livsmedelverket för
att minska svinnet och äta hälsosamt.
Tips för att minska ditt matsvinn:
n Planera dina inköp. Köp inte
mer än du gör av med. Ät upp
maten i tid - håll koll på maten i
kylskåp och frys, även det som
står längst in.
n Förvara maten rätt. Sätt in
varor som kött, fisk och mejerivaror i kylen så fort som möjligt.
Bra kylskåpstemperatur är 4-5
grader.
n De flesta grönsaker och frukter håller längre om de förvaras i
kylskåp. Om du vill ha dem
framme - ät upp dem snabbt. Frys
in mat som du vill spara länge.
n Släng inte mat för att den

passerat bäst före-datum ofta håller den mycket längre.
n Titta, lukta och smaka först.
Mat som förvaras på rätt sätt blir
inte farlig för att datumet passeras.
n Gravida, personer med nedsatt immunförsvar eller äldre ska
följa de kostråd som finns för
dessa grupper. Ta hand om rester,
gör en plockmåltid, använd dem i
en ny maträtt eller frys in.
Vegetarianer
Äter man inte kött och fisk
behövs kosttillskott med vitamin
B12 och vitamin D eller tillräckliga mängder från berikade produkter. Det kan behövas även om man
äter mjölkprodukter och ägg.
Innehållet av kalcium i vegetarisk mat varierar. Kalcium behövs
för skelettet, tänderna, blodet och
nervsystemet. Äter man mjölkprodukter brukar man inte ha problem med att få i sig tillräckligt.

Veganer däremot, behöver hitta ett
alternativ till mjölk i form av till
exempel kalciumberikad havre,
soja eller risdryck.
Kroppen har svårare att ta upp
järn i vegetarisk mat än från kött
och fisk. Därför är det viktigt att
välja mat med mycket järn. Det
behövs framförallt för blodet. För
unga tjejer och kvinnor är järn
extra viktigt.
I vegetarisk mat finns järn i till
exempel baljväxter samt tofu och
andra sojaprodukter. Järn finns
också i fröer, särskilt pumpafrön,
och i nötter, torkad frukt och gröna
bladgrönsaker.
Kemikalier är självklar inte bra
för oss men det är svårt att komma
ifrån ibland för produkterna hållbarhet.
JAMILE SALEH
FATIMA ABADI
LAURE BO-HAMDAN
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Inget guld för Blåvitt
2016 är Jörgen Lennartssons
andra år som tränare i IFK
Göteborg. Skulle han kunna
toppa placeringen från föregående år och ta SM guld?
Skulle hemvändande Tobias
Hysén leva upp till förväntningarna och bli den målskytt dom saknat sedan Lasse Vibes utlandsflytt? Frågorna var många och intresset stort kring IFK Göteborg detta
år, efter andra platsen i allsvenskan 2015.
Försäsongen inleds med mestadels positiva resultat där man tog
segrar över lag med bättre spelartrupper men samtidigt förlorade
mot ett lag som ligger längre ner i
tabellsystemet. Den gav ändå stora
förhoppningar kring vad man
kunde förvänta sig från Blåvitt
framöver.
Bra början
Säsongen 2016, som är IFK:s
40:e raka säsong i allsvenskan,
inleds med en seger på bortaplan
mot Falkenbergs FF där Mads
Albaek och Tobias Hysén gör ett
mål vardera. Därefter tar dom
emot Häcken BK på hemmaplan
och vinner även den med 1-0.
Fansen är nöjda, tränarna samt
spelarna likaså.
De följande fyra matcherna
spelas av med två oavgjorda och
två förluster som resultat, ärkerivalerna AIK och Malmö FF är
två av lagen som IFK tyvärr inte
lyckas besegra.
Fram till sommaruppehållet den
29:e maj lyckas laget ta fyra vinster, spela en oavgjort och förlora
en match. Dom har fortfarande en
stor chans att vinna SM guld då

dom ligger i toppen av allsvenskan
när sommaruppehållet inleds.
Då transferfönstret öppnas under
sommaren väljer Gustav Engvall
att testa på proffslivet utomlands
och flyttar till Championship laget
Bristol City, IFK blir tvungna att
hitta en ersättare och värvar Elias
Omarsson på lån från Vålerenga
som spelar i norska högsta divisionen.
Tunga tapp i Stockholm
Höstsäsongen inleds med två
segrar och två oavgjorda resultat.
Senare i match nummer 17 i
allsvenskan ställs Blåvitt mot
Djurgårdens IF på bortaplan, nu
måste man vinna för att kunna
haka på Malmö FF och IFK
Norrköping i toppen för att ha en
chans på att vinna SM guld.
Matchen
slutar
3-1
till
Djurgårdens och spelet som
Blåvitt visar upp är under all kritik, många supportrar börjar höja
sina röster för att visa sitt missnöje och många menar på att Jörgen
Lennartsson måste göra drastiska
förändringar i uttagningar och
spelidé för att kunna behålla sin
position som IFK Göteborgs
tränare.
Efter en hemmavinst mot
Falkenbergs FF åker IFK återigen
till Stockholm för att där möta
Hammarby IF. Vinner inte IFK
denna match så är dom i praktiken
uträknade från att kunna ta en
förstaplats i allsvenskan.
Hammarby inleder matchen med
ett betydligt bättre spel än vad IFK
lyckas prestera och i tjugonde
minuten gör Hammarby mål
genom den förra IFK spelaren
Philip Haglund. Resultatet blir 2-0

till Hammarby och IFK får återigen åka hem från Stockholm med
en förlust i bagaget.
Nu ligger både Malmö FF och
IFK Norrköping så långt före i
tabellen att chansen på SM-guld
endast existerar i teorin, och när
IFK Göteborg åker på en katastrofal förlust mot Malmö FF på
hemmaplan efter att en person
kastat in en smällare. Detta leder
till att matchen avbryts och
Malmö tilldelas segern, även om
resultatet i matchen vid avbrytandet var 0-0.
Hjalmars sista match
Resterande matcher av säsongen
gäller det för Blåvitt att vinna,
detta för att försöka komma bland
topp fyra och därmed öka sina
chanser att få komma med i kvalet
till Euro League 2017.
Säsongens sista hemmamatch
som spelas mot Elfsborg slutar 22, men fokuset under denna match
ligger på Hjalmar Jonsson då han
gör sin sista hemmamatch för
klubben, efter 15 säsonger i IFK
Göteborg kommer han att avsluta
sin fotbollskarriär och lägga skorna på hyllan.
IFK Göteborg lyckas till slut
med att placera sig på position
fyra och har därmed en chans att
kunna få spela i kvalet till
europaspel i Euro League även
nästa år, och det som nyförvärvet
Elias Omarsson har visat upp dom
sista matcherna gör att det finns
hopp också inför säsongen 2017
med Jörgen Lennartsson vid
rodret.
NICLAS ERICSSON
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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
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 en terminskurs.

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

Konstnärligt skrivande
Längd: 1 år, distans
Kursstar: augusti
En kurs för dig som vill skriva och utveckla ditt
skrivande tillsammans med andra. Vi läser och samtalar om texter och skrivande, möter författare, arbetar i workshops och gör studiebesök.
Kursen ges på distans med två träffar i veckan.
Kursen genomförs i samarbete med Akademin
Valand.

Angerds Teaterskola
Längd: 1 år
Kursstar: augusti
En grundläggande kurs där målet är att din kropp
och röst utvecklas på scenen. Du tränar närvaro,
uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet. Genom
improvisationer, rörelse- och röstövningar, scenframställning och textarbete får du redskap att bli
tryggare och modigare på scen.
Ett samarbete med Angereds Teater.

