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FÖRORD

förord

Alby, Bergsjön, Eriksbo, Fittja, Hjällbo, Kroksbäck, Masmo, Rinkeby, Rosengård.

Miljonprogramsområden ofta omgärdats rubriker. I den härsvartasom av
antologin du människor bor eller verkar dessa områden.möter l deni justsom
offentliga debatten brukar de ibland härbärgeras under rubriken "de svaga".
Kanske det så.Attbekvämast dem enbart objekt med problemär ellerse som

klienter behov hjälp och behandling. Det också ofta med deti ärsom av
perspektivet politiken under miljonprogrammets förhållandevis kortasom
historia utformats. Det har målats glasats och planterats efternyttom,
konstens alla regler.

Storstadskommittén har Därför du "svaga"synsätt. denmöter inga iett annat
här antologin. Nio människor berättar med ord vardag.Vi har valtsinegna om

återerövrakalla antologin "Att vardagen". Det för understrykagöratt att
värdet och betydelsen människors kraft. Det innebär samtidigt kritikav egen en

regler, resursfördelning, traditioner och myndighetsbemötande försvårarav som
det Gemensamt för alla berättelser vilja förbättraärengagemanget.egna atten

och andras vardag. Attsin möjligheter och handlingsvägarinspirerasegen av
istället för nedslås problem och hinder.att av

Antologin underlag inför delbetänkandet egenmakt.presenteras ettsom om
Intervjuer och foto Jonas Hållén och Petter Johansson för. De intervjuadesvarar

eller hört och vår nyfikenhet.är väckt Detmött ärpersoner som om som
Storstadskommitténs förhoppning några de fördomar och något denatt av av
vanligt förekommande eländesbeskrivningen de boende isom grasserar om
miljonprogramsområdena ska komma skam.Visst finns det problem och-

sådana det finns också styrka, stolthet och framtidstro enligtstora men som-
Storstadskommitténs uppfattning bättre borde kunna tillvaratas.
Mikael Romero har redaktör och för planering ochvarit ansvarat sam-
manställning antologin.av

Stockholm oktober I996i

Kerstin Alnebratt Mikael Romero
Ordföranden Storstadskommittén Kommittésekreterarei

återerövravardagenatt





INNEHÅLL

måste"Det barasynd dom jobbar skattaär att som
för jag hör många domaldrigsägerattpengarna. som
skullehjälpatill dom fick betalt, det finnsinteom menKarin Thunberg också såmänniskor tycker det roligtär attsom

i och påta dom det gratis."gärnagöratt

"Skolanoch daghemmet dom svenskaär sista utposterna
sedan flyttade.Hur skaungdomarnakunnaförberedaposten

för det svenskasamhället det flyttar härifrån"sig när
Metin Malm

..

"Det bidragsberoendet svårighet.höga är storen...W Hur får människor faktiskt självainteman som

Lidfeldt betalar hyra bli aktiva,hur hittarsin att manenSture för dem"morot

"Vi försöker uppfostra klipperdom gräsetattsom spara
medblåeld,eftersomdet del vårtsträngen är en av

kulturarv.Det den historien blirär ettgemensamma som
Iris Berggrenområdesstyrka."

"Den harjobb får självkänslaochvågarsom
Ochställakrav. kan detnär göra ärman man

stark.Den har arbetehar makt"ettsomReza Talebi
.

"Dom åtbjöd haj, Där blandjag pyttipanna. jagmen var
landetselit. iklädd gymnastikskorochjeans, tröja,en en
gammallångtradarchaufför besökhosöverklassen." SundbergRolle

53"Det bra allainvandrarehamnarär inte om
ställeeller domineraratt ettsamma engrupp

bostadsområde.Det lederbaratill isolering
Wail Rabi ochfördomar."

"Om bor kvarhär årjag i tjugo
och någonfrågar hur Sverige,detmig iär

såkommer jag inte"jagatt vetsvara: Suad Galol

"jagtycker borde vid,gräns säg,sättaman en
50/50,för bådemotverkasegregeringenatt

-förresten, varför borhäroch stadeninnei
såmångasvenskar Söder...det

Alvaro Fuentes

återerövra.vardagenatt



inledningen

Under veckor uppdrag storstadskommittén,vi, itre reste runtav
Stockholm, Göteborg och Malmö och lyssnade människor borsom
och verkar några de miljonprogramsområdeni byggdes slutetiav som av
60-talet.

Resultatet denna antologi, med människors tankar och erfarenheterär

kring det brukar definieras "storstadsproblemet". Det kändessom som
naturligt för gångs skull låta de intervjuade tala till punkt,att utanen en
journalist berättare.Texterna bygger flera samtal och allatimmarssom

har med har läst och godkänt referaten.pratat

Någon genialisk "storstadsproblemlösning" kan varken eller de har

erbjuda. Snarare det så förortintervjuat har speciellaär varje sinaatt
hinder och unika möjligheter.

ÖresjöBoendeforskaren Eva skriver "Den sönderfallande staden",i en
samhällsplanering och miljonprogrammens förorter Socialveten-essä om

skaplig tidskrift 2/l995: "Den viktigaste lärdomen då kanske insiktenär
det finns någon "dunderhonung" Att det finns någoninte inteattom,

lösning med L."stort

Poeten och författaren Staffan Söderblom har den skriversagt att som
måste lyssna till "textens inneboende sång". Så denävenreportage som

vill försöka förstå och formulera lösningar storstadens problem.

Det Iris Berggren från Rinkeby "Vi måste själva leta redaär säger:som
det unikt för fastaoch det utvecklar den lokalaär närtasom oss
ekonomin."

Precis Iris Berggren påpekar handlar storstadsproblematikensom om
människor och områden med skilda bakgrunder, förutsättningar och mål.I

sådant landskap det lätt erfarenhet ochär inte orientera sigett att utan
insikt. Lika svårt det föreslå lösningar själv ha haftär att utan att en

kontakt med områdena, själv ha därnärmare bottantingen attgenom
eller umgåtts under längre tid med människor bor dessaien som
förorter.
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Det krävs inlevelse och kunskap för andra människor Iivsig isättaatt
och föreslå förändringar deras levnadsvillkor.i

Därför avslutar den här korta inledningen med den danskaciteraatt
författaren Sören Kierkegaards tänkvärda ord:

Om lyckas medjag att

föra människaen

bestämt målmot ett

måste först finna hennejag

där hon är

och börja där.just

Den kan det, lurar självinte sigsom

hon hon kan hjälpa andra.när tror, att

För hjälpa någon måsteatt

visserligen förståjag mer,

honän gör,

först och främst Rárstå,men

förstår.vad hon

Om kan det,jag inte

så /.../hjälper det kan ochinte, jagatt vet mer

HÅLLENJONAS
PETTERJOHANSSON

återerövravardagenatt



KHKBÄGKKARIN THIINBEIIG,

Fem dagar veckan, 28 års tid, har Karin Thunberg, 70,i i snörat sig

löparskor och mellan bostadsområdenasina joggat över ängen

Kroksbäck och Holma.

Hon stadsdelens hyresgästenär trognaste stannat trots atten av som

Kroksbäck pekats både "slumområde" och "ghetto".ut som

Nu försöker hyresvärden, Malmö kommunala bostadsbolag, bryta den

utvecklingen låta hyresgästernanegativa själva överatt tagenom en

del förvaltningen.stor av

Karin Thunberg har plötsligt blivit del detta försök skapaatten av nya

bättre sammanhållning för hyresgästerna och lägre kostnader för

bostadsbolaget.



KARlNTHUNBERG

I/

Egentligen det blev engageradmisstaget jag iattvar rena
kvinnokafét. dagisDet foreståndaren på här intill komvar som
på idén, hon tyckte deras lokaler kunde på kvälls-utnyttjasatt
tid, träffades dagisfröken och killeså vi i januari jag,1994, en
från bostadsbolaget. Dom ville absolut skulle medjagatt vara
och hjälpa till, och tvekade lite, kanjag... ja, jag jag ju inget

särskilt, lovade hantlangare.jag ställaattmen upp som

Nu det håller kaféet och Vanlig kväll kanjag i viär som en vara
dussin svenska kvinnor och lika många invandrarkvinnor,ett

dricker kaffe och diskuterar. Många invandrarkvinnor-som av
helt religion, dom kom-muslimer, det ju såär ärna en annan

med hucklen och slöjor och för själva. Detsig sigsätter ärmer
lite synd, tycker fast andra sidan svenskarjag, å visätter oss
också i liten klunga.en

Jag försöker emellan och få dom komma till Jaggå att över oss.
vill dom ska tala svenska, kan med varandra.så viatt prataatt

fast kan mycketDet går bättre och bättre, del inte vårten av
språk, så barnen får tolka. Andra förstår svenska, iblandmen
kan det vara
bekvämt låtsasatt

inteatt man
förstår, förstås...

Men det goa ochår
glada kvinnor och

har mycketvi att
lära dom det gäller dom hälsar alltidumgås: påattnärav
varandra, och kramas, och dörren och frågar hurringer på man

mar.

till dog och blevTa exempel början förra året maken jagi närav
änka. dagar efter han bort ringde det dörren.Två gått påatt

frågade hurDet polsk familj jagi trappvar en samma som

återerövravardagenatt



mådde och villejag prataom en
stund. En stoppadeannan granne

hissdörren och frågade: Dumig i

väl ordentligt, Karin. Ochäter när
det dags for flytta tillmig attvar en
mindre lägenhet fick hjälpjag av
flera bära och städaattgrannar -
på villkor: Karin, du får inteett
flytta från KroksbäckV.

Jag har exempel: förraett annat
tisdagen och joggadejag utevar
tidigt fickpå jagnärmorgonen se

ganska påverkad stå utan-en man
for MKBs kontor och banka. Jag

stannade till och Det bor ingensa:
där, det kontor. Enär av grann-

fruarna, bor lägenheten intill kontoret, tittadei ut genomsom
fönstret morgonrock och undrade också vadi stod på. Dåsom
gick därifrån.mannen

tänkte det, fortsatteJag inte på springa minutan attmer
runda på fältet här utanför. När kom tillbaka stodjag grann-
frun fullt påklädd utanför dörr och väntade skullesin på jagatt
komma tillbaka. exakt hur lång tid rundaHon visste min

brukar hade dröjtjag for länge hade hon gått och letatta, ut
efter ellermig ringt polisen.

Den här sammanhållningen och omtanken detvarandra ärom
värdesätter medjag Kroksbäck. Men det har inte alltidmest

så här Jag första bodde området slutetvarit minns åren vi iute.
1960-talet då hade kontakt med varkenvi ingen någon, iav -

trapphuset eller Vi bilen till och hissentvättstugan. tog garaget
till lägenheten, stängde dörren och höll for själva.oss oss

Första veckan bodde här stal dom makens moped. gickvi Vi

och frågade och letade, det verkade ingenrunt men som om
brydde Till slut det någon pekade balkongsig. påvar som en
och där borta bor brukar stjäla mopederm gickVisa en som



KARlNTHUNBERG

och pratade med killens och hon bara ryckte påmamma ax-
larna och Stjäl väl alla... Ågörsa:

fick tillbaka moped fall, detVi vår i alla den där killenvar som
stulit den, han hade hela källaren full stulna mopeder. Viav
brydde aldrig dra polisen, det kändesinatt nästanoss om som

han stal moped hade det jobb, detvår hansattom som som var
rättighet våra saker. Vi bara glada fått tillbakaviatt ta attvar
det tillhörde sedan fick maken köpa kättingar och låssom oss,
och fast mopeden vid pelare vårtisurra en garage.

l
l ochJa, så det ständiga inbrott källaren och på vinden detivar -1 dom stal slog dom sönder. Rabatterna nedtrampade ochinte var
l skräpiga. Så höll det cirkahär på i tio år, fram tilltrapporna

Då blev evakuerade hela området skulle och1980. vi1 saneras-
fick treglasfonster, köksutrustning, fasadervirepareras; ny nya

och planteringar. Jag minns särskilt våra cykelforråd pånya
gården: dom skulle fungera både skydd for cyklarna ochsoml

blåservinden det rejält här så det kom några ingenjörerute- -l Hfrån Chalmers och och for få form ochmätte mätte att rätt

1 placering på

forråden. Tilli
slut blev dom

4 klara och ñckvi

cykelskjul,våra

fast dom blev

inte så värst
vackra... och

hjälperinte

dom vindenmot
heller den-
blåser ju i

Äl cirklar på

gårdarna

Nog behövdes

upprustningen,

efter ettmen
detårpar var

återerövravardagenatt



lika illa igen. Det ju mestvar
socialfall och invandrare som
bodde här och dom hade fåttinte

information hur ville ha det.viom

Om du frågar svenskar Kroks-om
bäck, jag deras vanligastetror att

det bor för mycket invandrare här i området. Jag harattärsvar
inget invandrare, dom människor dom också,mot tvärtom, år

dom kommer från kultur och haräven om en annan en annan
religion. Men jag kan förstå del svenskar känner sigom en
utanför alla andra i har utländska efternamn. Därnär trappan
jag bodde förut det bara och Johanssonjag hadevar som
svenska på dörren... fast Johansson hade flyttatjunamn
förstås, det bara hans Chilenska fru bodde kvar.var som

Egentligen jag anpassningsbar, det jobbigtär enormt men var
det kom många invandrare från södern. Dom harnär en annan

tidsrytm vi, dom och låter barnen ochän äter sent ute sentvara
springa på gården tillsyn.utan

I hadevår också familjvi medtrapp zigenare på våningenen
och zigensk familj intill.i Det komöver trappanoss, en annan

folk hela tiden och ryckte vårt dörrhandtagi och ville låna
telefonen, ibland ställde dom och lutadesig sig vår ring-mot
klocka dom pratade med bredvid.när grannarna

Grannfrun spelade förresten högtvansinnigt på Jagstereon.
och pratade med henne och då hon hon baraöver attvar sa

spelade högt i några minuter för lugna honsigatt närner var
Det stämde faktiskt, hon spelade längeinte så på högarg.

volym, andraå sidan spelade hon ganska ofta. När lärtvimen
känna varandra skruvade hon inte

lika högt längre och då fungeradeupp
det bättre. Ibland kom hon tillin mig

och lånade cigaretter och telefonen...

detja, gjorde hon lite väl ofta, förstås,

får förstå henne också: honmen man
hade problem med slogsin man som
henne han drack.när
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hyresgästerkom det här med självförvaltningen ViJa, så 1993.

rabatterfick anmäla ville städa och källare,vi trappor rensaom
blommor fick sänkt hyra. Det liksomoch plantera vimot att var

och naturligtvisandra på områdetsatsning attmorotenen var
skulle få lägre hyra hjälpte till. Det sigrör omman om man

mycket kan kan detganska på sättet,pengar uppman spara
årshyran.35emot procent av

synd dom jobbar skatta förDet bara måsteattär pengarna.som
hjälpa tillhör dom aldrig skulleJag många attsäger omsom

dom fick betalt, det finns ocksåinte men
roligtmänniskor tycker det så attärsom

dom detgå och påta gratis.att gärna gör
till,Själv skulle hjälpa jagjag gärna men

har besvärlig och lite lat,så jagärryggen
får bara resultatet domså jag njuta av av

andras arbete.

med-Självförvaltningen har barainte

fört bostadsbolaget och hyresgäs-viatt
det har också gjortter pengar,sparar

bor här kännerviatt störresom ansvar
för område:vårt jag ettom ser papper
ligga på gården plockar det ochjag upp

förstör den rabattinteungarna som
deras har grävtegen mor

Dessutom har fått bättrevi samman-
hållning köpet: aldrigpå grannar som

med varandra tidigare börjarpratat

umgås, hejar på varandra vivi när ses
på och nuförtiden vågar domgatan

till andras domsäga ungarvuxna om
ställer till bus.

det klart dom här förbättringa-Fast attär
kommer alla till godo. Nu juinte ärrna

mycket vilka domMKB tarnoggrannamer
hit. flyttar så många invandrareDet inte in

och socialfall längre. detJag sitterVet att

återerövravardagenatt



tjej på MKB verkligen tuff; hon kollar derasären ny som upp
ekonomi och skulder och kontrollerar hur det fungerade där

bodde förut. Helst hadom ska väl också jobb skaman om man
få lägenhet Kroksbäckien numera...

För sedan det diskussion på Kvällsöppet mellanett tag var en
MKB-chefen och från Fastighetsanställdas förbund. Honen
pratade for sitt och den här självforvaltningen gjordeattsa
hennes medlemmar arbetslösa. klartDet MKBatt sagtär upp

fastighetsarbetare, bostadsbolaget ju domären massa som
på det här fast det sticker dom heller undertjänar intemest -

stol med andra bor här och har arbete ocksåVi vinner ju isom
längden, hyresrabatten och eftersom hyreshöjningarnagenom
blir mindre.

med få sådan här förvaltningDet svåraste fungeraatt att ären
få folk bry bostadsom-gården ochsig;att attnog om grannarna,

rådet. Jag hur svårt det få folk till vår pensionärs-vet attär
klubb Seniorerna. Vi klick på åtta-nioär en personer som
träffas fast det med gamlavarje gång, måste finnas imassor
det här området. hjälperDet jag anslag,inte att sätter upp nya
det människor dyker ändå.är samma som upp

verkarDet folk rädda for När försökte fåjagärsom om ansvar.
Seniorerna bilda styrelse och med PRO slog alla bakut.gå iatt

rSedan finns det ochju naturligtvis dom vill sköta sig självasom
ivill med älvforvaltningen eller aktiviteter. Alltinte i våravara

frivillligt. Och socialbidragju exempelvis har vinnerär om man
ju ingenting på med och arbeta det socialaatt tarman vara -
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ändå hyresminskningen. Andra betalar hellre för slippaatt
eller väljer flytta.sig attengagera

barnMina flyttade till centrala Malmö för länge sedan.inegna
Dom grälar på varför flyttar du 0ckså,mig: intenästan men

allergisk flyttningar och redan flyttade hitjag jagmotär när
kände för villjag något speciellt Kroksbäck. Sedan dess jag inte

kvarter, det skulle kännas lämnademina jagöverge som om
dom sticket.i

Dessutom bra här med människorna,trivs jag så ute naturen
och lägenheten. Jag född på landet utanför Kristianstad ochär

och kullarna mellan Holma och Kroksbäck påminner migängen
lite det lantliga: kan och be-jag mig jogga, attut utanom ge
höva korsa knuffasoch pågator trottoarerna.en massa

blir detEnsamt inte heller har mina ochjag vänner gran--
tittar ofta kopp kaffe. Det förrestenin pånarna en var en

kvinna här idag med den här buketten, bara för skulleniatt
komma. Snart fyller och då lär dom väl hitta påjag sjuttio

något bus.nytt

KroksbäckNej, här i ensamstående brukarjag inte jagär -
jag ensamgående: visserligen bor själv,jag jagattsäga är men

alltid för träffapå någon.nästan attär Väg

I/

återerövravardagenatt



METIN MMM. FITTJA

många fittjaborMetin Malm Fittja. Fadern liksom andraiär äruppvuxen

svensk.turk från Kulo mellersta Turkiet, moderni är

Efter först begått tonåren han antivålds-projektetha brott deltogi iatt

Generation, studerade Komvux, utbildade tillNon Fighting sig

guldsmed, arbetade vakt diskotek, fritidsledare, städare ochsom

diskare.

Metin militärtjänstgöring Sverige, bott kort periodhar i iäven gjort en
Österrike.Turkiet och några månader i

För och halvt år sedan återvände han till Fittja och ärett ett nu

projektanställd år Botkyrka kommun, för arbeta med barni ett attav

och Fittjahöjdens Ungdomsgård.ungdomar



METINMALM

II

För sedan gjordeett tag jag enkelt språktest medett några
tonåringar från Fittja. Jag fram kassett medtog en en vuxen-
bok och lät ungdomarna lyssna. Efter fem minuter tröttnade
dom och dom förstodinteatt någonting. Då bytte jag kassettsa
till ungdomsbok, det fortfarande ingen förstoden men var som
vad sades. Till slut fick de lyssna på barnbok och förstsom en
då hängde alla med.

Det skam ungdomarär att gått halva livsitt i skolanen som
förstårinte vardagssvenska. Hur ska kunnavi komma in i det

svenska samhället vi inte kan läsa Vi skulle behövaom ens en
tioårsplan, med utbildning för bättre till grund-vuxna, resurser
skolan, terapi och kurser, för fittjaborna skulle klaraatt attav

makten sina liv.ta över egna

Men du ju hur mångavet invandrare jobba hårt,resonerar:
tjäna köpa bil och hus hemlandet.stor istort Häripengar,
Fittja känner jag många lever dom bodde byisom som om en
Turkiet och i ien annan
Sverige; dom jobbar, går till
turkiska föreningen, går

hem och tillbaka tilläter,
turkiska föreningen och

tittar på satellit-TV från

Turkiet.

Vad sker runtomkringsom
den förorten spelaregna
inte så roll, folk tänker:stor
varför ska jag utbilda mig
för jag ändå kommer arbetanär påatt och sittarestaurang på
turkiska föreningen och dricka te Utbildning bara tillär
besvär, det räknas.är pengarna som

återerövravardagenatt



Sverigefrån övrigaisoleradeochhär blirborVi mermersom
själv tonåringNär jagdettänker påvi sättet.att vargenom

utanförkontakterefter havisträvade åtminstone attunga
stantilloch åkte inviandra förortertillsökteViFittja. oss -

allaproblem, vi ideltilloch ställdebråkadeokej, vi varmenen
idag. Domdetutanför. Så intevärldennyfikna på ärfall unga

maffia-lillakollar in sinochoch hänger istår centrum egen
osäkrablir domutanför Fittjasigfort dom tvingasså tagrupp,

kompisar.sällskapha sinaoch måste av

kultur-medkanske idomäldre gårblirungdomarnaNär en
sådan förening,tillhörhärmånga uteförening, trots att enmen

besökare,ofta har mångalokalerföreningarnasdom häroch
turkarna sittermellanavståndendetminskar inte grupperna:

Allaklubb.sinlokal och assyriernakurderna har sinför sig,
omöjligt. Isamarbeteochsjälva nästanför sig ärhåller sig

därspelhålor,barahär föreningarnadommina ärögon man
kort.och spelarkaffedricker

ordnaförsökerJagisoleringen.bryta igenommålMitt attär
utanför Bot-helstutanför Fittja,ungdomarnaföraktiviteter
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kyrka. Tre år rad hari jag med ochvarit ordnat ochsommar-
vinterkollon utanför Stockholm, och ska vi dra igång kurser inu
bergsklättring. Det livsviktigt ungdomarna fårär kommaatt
iväg på sådana saker och få lite kontakt med detresten av
svenska samhället.

När jag själv kände jagväxte mig utanför, jagutan attupp
riktigt förstod varför. Trots jag bjöd hem kamrateratt till mig,
blev sällanjag bjuden till dom. Långt efteråt förstod detjag att
berodde på deras föräldraratt såg mig svensk.som

Så skildes föräldrar,mina och det började helvetegå åt skolan.i
Jag började syssla med brott och blev polisen. Jag hartagen av
gått igenom hela och hela baksidan.rättssystemet Egentli-settg

vill jag inte tala så mycket det varit, det sådantärgeni om som
Åjag lagt bakom mig. andra sidan det erfarenhetermiggav

jag har idag, arbetarnytta jag med dagensnär struligasom av
ungdomar.

När jag åkte jag till Kulo för förstasexton gången, heltvar ner
Jag blev väl det hjälptemottagen, inte: i Fittjaensam. men

hade alla beskrivit Anatolien det sagoland medettsom om var
guld och skogar. Detgröna
stämde naturligtvis inte,

l
i Kulo bara byhåla mittär en

i Turkiet.1
l

Klyftan mellan dröm-mina

och verkligheten blevmar
för och besvikelsenistor
dömde jag farsmin lands-

för hårt. Jag gick baramän
omkring och felsåg och

längtade hem till trygga
Sverige och Fittja.

Nu i efterhand inser jag den här kunde slutatatt mycketresan
bättre, jag själv bara bildadvarit och talat språketom mer
bättre. Det kunde ha varit möjlighet för mig läraattsom en
känna mitt och fars landsmänmin blev baraursprung en
negativ upplevelse.

återerövravardagenatt



kändesDetrotlös förut.och likakom hemJag som omsomvar
följalättmed livet, detochsaknade mål mening attjag var

brott.påsnabbaville skaffa sigefter dom kamrater pengarsom

Strängnäs.inkallad till idetta blev jag regementetalltMitt i
trivdes. Detfaktisktupptäckte jag jagförvåningTill min att

människor jagträffade slagsochregler jagfanns klara somen
hadekillardet sattmed tidigare:umgåttsaldrig unga somvar

utbildning,skaffa sigtaladeliv; dommål i sina att enomupp
pratadedommekaniker. Närandradel ville bli läkare, om

själv ochutveckladet sighandlade göraframtiden attom
slagsmål.skrytabrott ellerplanerasaker, inte överpositiva

efterden börjat:sluthöll innanvärnplikt påMen min att ta ens
brott.gammaltföroch hämtade migpolisenmånad kom etten
väl-befälen jag intehäktet,släppt attJag blev varsamenur

shurheller jag,förstodoch kamraterna intetillbakakommen 2
kriminell.trevlig, kundetyckte sådom varaVarsom

fåhär chansendenville missa attförtvivlad, jag inteJag var
tala infortillåtelsebadliv. Så jagmed mitt attnågotgöra om

huroch jag minnsBefälen med sigregementet.resten gavav
berättade minaulan ochpå istod därjag omscenenensam

Det här minJagbegått brottet.bakgrund och varför jag ärsa: ,
lklararfå bevisa jagmåste att görachans. Jagsista att av

lumpen

rörda,ocksåbefälen. Domtittade jag påtalat klartNär jag var
kundefrågade vi interedan fattat. Jagbeslutet ju omvarmen

det:dom med pådiskuterande gickdelEftersaken.rösta enom
eller inte.skulle fåfick jagkamraterna stannarösta om

där dagen;kände denkänslabeskriva den jagDet går inte att
lokal, och detfullsattframförstod pådär jag varenscen,en
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framtidmin under omröstning. När kamraterna räcktesom var
händerna det inte bara det dom migattupp var gav en ny

chans, dom visade mig också förtroende.sitt

Att fickjag kvar Strängnäsi avgörande forstanna mig: ivar en
kritisk tidpunkt i mitt liv fick chansenjag komma utanföratt
Fittja och andra människor, med helt bakgrund.möta en annan

Efter lumpen fick jag plats hos guldsmed. Jag hade skaffaten
mig arbete och det såg det skulle ordna forut sig mig.som om
Jag blev uppskattad andra människor i detmin omgivning;av

till folkmig kom for problemsina äkten-att ipratavar som om
skapet, eller kamrater. Jag dom råd ochminaom pengar gav
började kundejag vad i själva verkettro att gjorde.änmer

Det här uppsvinget liv medi mitt arbete ochstora pengar,-
uppmärksamhet blev for mycket. Jag började känna mig-
oövervinnlig. Till slut bestämde forjag mig på livsmittatt satsa

projekt: åktejag till Turkietstörsta for driva hotell.att ettner
Mitt självförtroende på eftersom jag tyckte jagtopp; attvar
hade klarat så bra Sverige,mig i trodde jag jag skulle lyckasatt

i Turkiet.även

Men där gick allt fel: klaradejag språketinte tillräckligtnere
bra for få jobb och saknade kontakter foratt affärer.att göra

Det blev hårt slag. Jag ville åkainte hem och berättaett om
mitt misslyckande, så stannadejag i Turkiet till ochett tag

Österrikeflyttade sedan till och arbetade skidort.på en

återerövravardagenatt



till Uppsala. Jagkom tillbaka till Sverige flyttadeNär jagjag

for misslyckats.hade fortfarande dåligt jagattsamvete

ledareblev erbjuden delta påMen så förra året jag att som en
och lyckadesFittjahöjden organiserade, såsommarkoloni som

kanfå den här projektanställningen. Jag jagjag tror att göra
befinnerfånga sig ihär attnytta sammaunga, somgenom upp

orde.gångsituation jagsom en

ungdomarnaberedd arbeta hundra for iJag procentattär
bränner Jagfår akta så jag inte mig.Fittja, jag mig utattmen

och kanbara intejuär en person
kännsställa for alla. Iblandupp

område meddet så hopplöst ett-
litemånga problem och såså

för lösa dom.attresurser

lyssna på ungdomarnasBara att
familjeproblem Folk så dåligt,mår

baksidandåligt detså är av-
finaMercedes-bilarna och dom

tillhusen Turkiet visar sigi som
slut.

egentligen låta så härJag vill inte

alltFittja mittnegativ, trotsär
hem. Det här jag växtevar upp;

iAlbykanalen och badadefiskade i

har gamlaSlagsta. Jag många

trakten ochhär ivänner massor av
badplatser, denfrån skogar ochfina våraminnen ängar, men

harproblem så jagsociala och familjernasmisären stora attär
utveckling.svårt någon positivatt se

kommer hit har så svårtdel dom utländska familjerEn somav
adress.språket dom kan skriva sinmed inteatt egenens

under-fotspår och bildarföräldrarsBarnen går i sina storen
familj det åt helvete,du kommer från bra gårklass, även enom

med har problem.for alla andra barn du umgås
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Skolan och daghemmet dom svenska Fittjasista iutposternaär
sedan flyttade. har företag, förutom butiker,Posten Vi inga

bankomat, bank, arbetsförmedling, socialkontor elleringen

polissstation och flyttar gymnasiet.snart-

ska ungdomarna kunna förbereda för det svenskaHur här sig

samhället detta samhälle flyttar härifrån Allt för månganär
ungdomar bor här svenskar skit ochi Fittja att attsäger ärsom
dom hellre skulle vilja Turkiet.bo i

det skulle fungera. för har själv försökt.Men inte Jag jagvet,

I/
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STIIBE LIIIFELIIT, EHIKSBII

Gång gång återkommer kooperatören Sture Lidfeldt till

det lilla samhällets och uppväxtårennätverk under iomsorg

Norrbotten. För honom det viktig förebild förär en

boinflytande och självförvaltning.

Han tycker Eriksbo Göteborg kommit biti vägen.att en

Kooperation och tuff uthyrningspolicy har gått sida vid sida,

och förändrat området.
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I/

Det starka samhället skulle hand frånta tillsom om oss vaggan
kommer inte tillbaka. Vi kanske kan förändra litegraven grann

jämfört med vad har dag,vi i folk måste in aktivt ochmen mer
förändra för sig själva. Jag Norrland,iväxte min ochupp pappa
morfar övertygade Pappa jobbade ivar sossar. gruvan, mamma

hemma med barn.två Vi fick lugn och trygg uppväxtvar oss en
i litet samhälle där alla kändeett alla och där det fanns
kontaktytor. Föräldrarna det liksomtog ingenansvar, var

hoppade in.annan som

Jag minns hur förvånade dom blev dom fick höra kom-när att
byggde fritidsgårdar med betald personal, detnärmunerna

fanns både skog och fiskevatten och mycket annat att göra.

Hösten flyttade1979 jag till Eriksbo. Då det områdeettvar
med ganska sociala problem,stora störningar och bråk.

När drogvi kooperativetigång nådde litenvi klick villeen som
det skulleatt anständigt område.ett Dom hade bott här ivara

kanske åtta-tio år och barnen hade här, så de ville fåväxt upp
ordning på området.

Men vi fick ingen kontakt

med den dåvarande fastig-

hetsägaren. Dom tyckte vi
ganska konstigvar en

ställde krav ochgrupp som
lade oss

Bland hyresgästerna var
det många gettsom upp
och ville härifrån. 1984 var
trettio lägenheternaprocent Områdettomma. nästanav var

allsinte underhållet; taken läckte, fönsterbågarna ruttnade,
fungerade dåligt.tvättstugorna
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förvalt-inflytande påfåfördrev vi påSamma år att större
åttahyresförlusternagick back,Eriksboområdet.ningen varav

vad hört,enligt jagkommunenPolitikerna imiljoner år. sa,per
då".skitenlåt domja, ta

fötter. Ettlite kallafickSamtidigt jagkraft.fick viDå somny
lägenheter Framåtförvaltaskulle tusenamatörergäng som-

skulleförslag vislutdet till att tadet komåret ett ommaren
Östergärde. Alltid bättrenågot,området,del änöver en av

Göteborgs-hyresvärden,dåvarandetänkte Meningenting vi.
förmedla någonVillep0sitiv...d0m intedirekthem, intevar

speciellthellerinteHyresgästföreningenskunskap. varman
skulleplötsligtföreningenidéntycktehan intehjälpsam, attom

uppfatt-personligahansdetFastbli förvaltare. mestnogvar
föreningsstyrelse,Hyresgästföreningensjag.ning, tror som

själv-alla falluttalade i intepolicyfrågor, sig motsigiyttrar
förvaltningen.

sålda. Detjulen1984, viföreläsa GP, attSen fick vi i strax var
fått någotirriterande. Både vi inte vetakändes mycket att
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under så lång tid, hyresgästföreningen informeradejuvar
under förhandlingarna, och vi ganskasuttit många dagar iatt
förhandlingar området. Vi hade vanliga jobb, dagis,på Volvoom
och så vidare, och det kommasvårt ifrån dagtid.på Detattvar
kändes lekte medsom om man oss.

Avtalet i sig bra. Familjebostädervar
ville väl visa storebror Göteborgshem

det gick bra område.att att ettgöra
tillfrågadesVi också det fannsom

boende kunde jobba kontoret,påsom
med fastighetsskötsel, städning,

eftersom Göteborgshems tidigare

personal hade blivit erbjudna att
kvar, dom valdestanna inteattmen

det.göra

Plötsligt kooperativetvi i tillgång. Det bostads-var en nya
bolaget lyssnade på vad hadevi fannVi varandraatt säga.
ganska snabbt, eftersom vi i hadeprincip mål: skapaattsamma

lugnt, och billigt boende.ett tryggt

För mig drivkraften få inflytande och bygga slagsattvar upp en
boendedemokrati. Dessutom skulle ju våra arbetsinsatseregna
leda till hyrorna höllsatt nere.

Formellt hade hyresgästervi majoriteten förvaltaren,gentemot
behövdevi aldrig det, eftersom vitesta Hanöverens.men var

fick fatta vad han och han lyssnade hadeatt vinäross sa,
bestämda åsikter.

Vi kom fram till området måste byggas Först tänkteatt viom.
lite kosmetisk uppsnyggning, ommålninggöra tvättstugorav

och uppgångar, eftersom tak fönsteroch inte såtätamen var
vi börja med rejäl ombyggnad.tvungna attvar en

Vi med Familjebostäder under dagarsatte två och hadeoss ner
brainstorming. hadeVi med förslag och idéer.en massor

Familjebostäder kontaktade i sin fem arkitektfirmortur som
fick lämna förslag.in Trots vi inte med bostads-att var ense
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bekräft-fick faktiskt bestämma, och det sågbolaget vi vi som en
else viktiga.på viatt var

ombyggnaden kom gällde det bryta den härNär igång att
det och förstörs", denkänslan vi i hur springsatt struntar ner

där andan uppgivenhet tidigare.varitsomav

knackade hos alla boende, och talade hur Viktigt detVi på om
social kontakt och den fick beståmed positiv inteatt avvar en

borde alla försöka få kontakt medskrika åt barnen. Iställetatt
skulle kunnabarnen, lära vad dom heter, så ocksåsig att man

vad händer. Dom allra flesta dumheterna juprata ärom som
obetänksamhet och det kan hantera andrapå sätt attänman

människor.påargvara

alla boende kom huvudsak-Cirka på våra25 möten,procent av
och barn-ligen från U-husen har lägenheter mångastörresom

ochfamiljer. dom bodde tvåor.Det svårare nå iatt ettorvar som

väldigtmycket området. DetDet positiv stämning i varvar en
mycket tid for Delvismånga så det någramöten, tog rätt av oss.

orde det riktigt hann med hålla organisationenvi inteatt att
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vid liv. Och hålla husgrupper vid liv folkatt ska flyttanär är
väldigt svårt, då lusten.tappar man

1989 började det klart. Vi hade fått påmesta vara snurr om-
byggnaden, hus efter hus byggdes på sätt.om samma

startade1992 vi vår kooperativa skola, eftersom folk flyttade
härifrån på grund dom själva skolan fung-inteattav, som sa,
erade. Vi fick stöd från kommunen, lärarna blev mycketmen
irriterade. Motsättningarna mycket första åren. Vårstoravar
verksamhet ligger delvisju lokaleri den kommu-samma som
nala skolan, Eriksboskolan.

Jag sticker underinte stol med vi heller inte så himlaatt var
vänliga. Vi ju aggressiva vår marknadsföring.i Andrarättvar
året kontakt medvi samtliga föräldrartog med barn skullesom
börja skolan, Vi tiotalet föräldrar gick och vi irunt togvar som

allaprincip sjuåringar det året. Det uppfattades välsom en
drastisk metod.

Sedan lugnade det sig. Alla blev väl förstående. Idagner mer
har helvi grundskola, från till nian, och har braviettan samar-
bete med den kommunala skolan. Från början hade alltsåvi 54
elever och lärare. Nu vi eleveri 180 och femtonärsex uppe
lärare, medan Eriksboskolan bara har elever. Det ombytta80 är
roller, kan säga.man

Tyvärr har farhågorna vit, segregerad skola delvisom en
besannats. Det finns betydligt fler invandrarbarn i
Eriksboskolan på Lärjeskolan. Vi har ochi för besöktsigän
samtliga föräldrar och barn, och definitivt deinte tittat på om
haft exotiskt efternamn, å andra sidan harett vi ju gjortmen
all information svenska.på Det har naturligtvis haftort viatt
svårt allanå de arabiska.att tgrupper, ex

I regel har det varit så dom föräldrar intresseradevaritatt som
och aktivt valt skola har placerat sina barn kooperativai vår
skola. Dom andra har låtit barnen kvargå den kommunalai
skolan. Det jag anledning till dettror många flerär att ären
invandrarbarn där.
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arbetet detEn svårighet med det kooperativa att mestär är
dag bor detnordbor aktiva våra olika föreningar. I 19iärsom

demEriksbo svenska medborgare,i inte 6ärprocent är avsom
finnar. började utländska medbor-När vi 27 procentprocent var

förort förPå så oerhört ovanligvi attsätt ärgare. varaen
invandrareAngered. kommundelen har andelenI resten av

ökat under år.senare

hade flyktingar sökte bostad här också. Men Familje-Vi som
tiden du habostäders policy tuff, och har hela varit måsteattär

Ärinkomst eller personlig borgenär. du flykting frånegen
förmodligen personlig borgenär, vilketSomalia så har du inte

du svensk ofta kan ha.som

flyktingarsvår fråga. Om tagit in väldigt mångaDetta viär en
etablerade hade flyttat. gäller hittakanske många Det att

Poseidon och Bostadsbolagetbalansen. Jag både togvet att
människor med sociala kontrakt flyktingströmmarnaemot när

Eriksbo. Det fannskom, det har alltså inte ort i ettmen man
med flyktingar.tryck på fylla de lägenheterna Detatt tomma

eftersom det fanns tveksamhet detmärkte vi viss om varen
fick antal bostadssökande frånså här. Vi ett storträtt att göra

flyttade det komandra områden där svenska familjer ut när
flyktingar dit.nya

Familjebostäder socialt Men frånJag tycker tarattnog ansvar.
vilka ska bo här,föreningens sida har velat lägga iinte oss som

får fördet blir ohanterligt. ska bo härVi inte inteattsäga man
där ska kommunen förslagsvis hagrönhårig,att utanärman

policy, tycker jag.sin

Eriksbo ska bli modell för till exempel Hjällbo så måsteOm en
hyresgästföreningen hittabostadsföretagen tillsammans med

för folk. hade hade ändå vipå Här vimorot moroten att omen
skulle hyran hållasengagerade och jobbade såoss nere.

under längre period drivaMen inte det gårjag atttror en
oftaenbart ideell verksamhet. De drivande kommer att tröttna,

släppa efterträdare. behövs någonhar svårt in Detatt somman
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har kompetens och för hålla saker under sina vingar,attansvar
arbetarnågon med kooperativet heltid.påsom

Ett problem hur får människor lever påannat är man som
bidrag och självainte betalar hyra blisin aktiva. Om detatt

plånbokeninte i det dilemma.så Löser detettärsyns man
problemet definitivtjag Eriksbo kan bli modell förtror att en
andra områden.
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IRIS BEHGGHEN. HINKEBY

Iris Berggren flyttade till Rinkeby l969, området Ett årnär nytt.var

började hon arbeta med uppsökande verksamhet blandsenare

ungdomarna förorten.l dag arbetar hon kultursekreterarei som

Stadsdelsförvaltningen.

många "bostadskarriär" I970-Liksom andra rinkebybor gjorde Iris

flyttade Spånga, hon sedan skiljdetalet. Först hon till villa i när sigen

flyttade hon vidare till hyresrätt innerstaden och blev kvar däri ien

år.tolv

för flyttaFör några år sedan bestämde Iris Berggren tillbaka tillsig att

utspelade hon ringde till detRinkeby. Följande samtal sig när stora

bostadsfö retaget:

"Vem fdrf undrade kvinnan på bytesförmedlingen.duringer

"Mig själv."
"Är bostadslös"du

"Nejl"
"Var bor du"

"Lilla Essingen."

"Och flytta till Rinkeby.."du vill
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I/

Med sådan inställning hos den svenska medelklassen spelaren
det ingen roll hur många sådana här rapporter görs.som
Rinkeby och andra områden byggts på sätt ärsom samma
dömda på förhand.

Vi problematiserar för mycket. Kanske vissa saker inte är
problem måste lösas Kanske det bara så tidenärsom att
måste ha sin gång, det faktisktatt tid förtar områdeett att

och stabiliseraväxa sig För vissa områden det kortare tid,tar
för andra längre och det gäller Rinkebynär måste ha extraman

i världshändelserna avspeglar sig här på bara någramagen:
månader. När krig brutitett kommerut människor på flykt

hit. Detsnart Rinkeby hargör att ständig inflyttning, dären
det hela tiden kommer ska integreras inya grupper som sam-
hållet.

Men brukarjag Ta det lugnt, detsäga: ordnar sig Sedan detär
ju klart vi inte heltatt frånkopplade frånär samhälletresten av

vad kanvi bestäms mycketgöra dom anslag vi får från statav-
och kommun. Utan offentliga medel det svårt skapaär att ett
bättre samhälle, hur många kooperativ och föreningar änman
startar.

Men dagi betyder föreningslivet jättemycket för Rinkeby. Vi
har 35-40 föreningar i området och många dom arbetar braav
tillsammans. Det styrkaär harvi föreningaratt inteen som
bara verkar för sin eller aktivitet, domutan attegen grupp

sig i hela Rinkeby.engagerar

Ibland brukar det här kallas "Rinkebyandan". Jag intevet om
harvi speciell anda här harute, vi alltid varit bra påen attmen

lösa problem tillsammans.

Jag minns jag och Lasse flyttadenär hit 1969. Vi nybyg-var
alla dessa trångbodda svenska barnfamiljergare, en av som

ville ha modernarestörre, lägenhet. Bland dom forstaen som
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jugoslaver ochfinländare,norrlänningar,hit fanns mångakom
Odenplan.frånflyttade faktiskt hitturkarnaturkar. Många av

byggarbetsplats. Förutombo pådetI början att envar som
husen ingentingvar

behövdeNär jagklart.

tillfick gåjagringa

enda telefon-Rinkebys

kö.kiosk och stå i Det

affärer,fanns inga

bank.elleringen post

Så vi ett gäng somvar
bestämde för attoss

provisoriskbygga en
parklek. Några av oss

medhaft kontakthade

blandtidendenpå annatStad, organisationAlternativ somen
efterinnerstad, ochStockholmsslogs rivningarna imot samma

byalag Rinkeby.organiserades imodell ett

förtrycka påsedanoch fortsatteparklek, Rinken,fick vår attVi
samverkansprojekt medstartadehända. Vifå saker attatt mer

stadsdels-organiseradeoch närpolisen. Vibutiksägarnaskolan,
problem,konkretalösahjälptes åt förbrev ochträffar, skrev att

exempelvis lekparken.som

tillhärifrån några årochflyttade LasseSjälv jag senare, en
Rinkeby, vivantrivdes idet viintevilla Spånga. Deti attvar

flyttade frånboendekarriär: vinormalsvenskorde bara enen ,
till hus.vidareoch sedantill etthyreslägenhetliten störreen

flyttarförbaraområden,här sker många attDet i manmen
invandrarproblem.analyserasRinkeby ska detfrån ettsom

chilenaresvensk, turk ellerrollspelarDet ingen ärom man -
villa domellertill radhusfolk vill flyttanaturligtdet attär om

ställt.får det bättre

tillföramycketmänniskor har ettattRisken förstås attär som
villaområden, jagtillRinkeby försvinnerområde sermensom

förändå kvarallra flestadet. Domfara i stannaringen större
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dom trivs, föratt barnen häratt eller förväxt domattupp
tycker det blir för dyrt med hus.eget

harVi stabil bas domi greker och turkar kom hit påen som
1970-talet. Titta bara på här kan dutorget: Alexandrase
Pascalidous komma forbi eller Juan Fonseca riksdags-pappa

för socialdemokraterna. Och han driver salladsbarenman som
i hans harcentrum, nattklubben Ginostartat i city.son

Vi 14 000 innevånare Rinkebyär i och vi har antagligen fler
företagare någon stadsdel Stockholm.än i Dess-egna annan

vårt föreningslivutom troligenär det vitala i stan. Våramest
lokala föreningar folkrörelse, kanskeär inte domen ny som
gamla folkrörelserna, hade kanaler rakt till makten,som upp

kollektiva samlingar möjlighetstörremen att görasom ger oss
saker lokalt.

Fast, vi står inte utanförsagt, samhället, beroendeutansom är
den politik förs Stadshuseti och riksdagen. Tyvärrav som

fungerar det ofta så här: politikerna får dåligt ochsamvete
beslutar sig för något, plötsligtatt detgöra satsas extrapengar
på förorter Rinkeby sedan går tid och försvinnervi änsom en-

gång från dagordningen.en

Vi har haft många sådana projekt. Alldeles för många. Och alla
dessa debatter och rapporter Ena dagen ska alla få lära sig
hemspråk, dag måste allanästa perfekt svenska. Det härprata
handlar Rinkeby objekt: förom som
politiker, journalister och forskare.

Jag blir galen allapå pengar som
till kommerexperter uti-ges som

från och ska hjälpa lösa våraattoss
problem Först storstads-säger
utredningen invånarna domatt i
här områdena sedanär resurser,
handlar myndigheterna precis dom drartvärt igångnärom
sina projekt.

Varför får till exempel våra lokala konstnärer så få uppdrag när
Rinkeby ska utsmyckas Jo, för ingen våra konstnärer finnsav
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kulturarbetarförmed-registrerade på

vanligadendom går pålingen i city,

Rinkeby.arbetsförmedlingen i

jobbatcirkel: inteblir ondDet om manen
fåråren,domkonstnär senaste mansom

kulturarbetar-registrerad påinte vara
konstnär inteförmedlingen, och ärom en

kulturarbetarförmedlingenregistrerad på

uppdrag...eller hon ingafår han

etablerade konstnä-redanIstället blir det
har ingetJagutsmyckningar åthit ochkommer gör oss.somrer

Rinkebybarnen idom konstnärernaemot menpersoner,som
klarartalanger,har attockså vibehöver att avsomegnase
behovethandlarsjälva. Dethär sakersådanagöra vuxnaavom

området.verkar detbor och imänniskorförebilder, egnasom

Rinkeby domskett i senasteförändringviktigasteDen som
under-skaobjektVioch fler ingetfleråren äratt säger:är som

stadsdelliv imänniskor leversökas, vi ett gottär somensom
ocksåproblem,visserligen har gott resurser.ommen

exempelvisnätverk inom restaurang-utvecklasRinkebyI egna
världsbe-haft fleraVi harkulturen.också inomnäringen, men

internationellunikbesök och vi harpårömda författare en
kultur.åtsigolikamänniskor på sättblandning ägnarsomav

ochgrabbarnaKista, sittersidan fältet, iexempel: andrapåEtt
snabbavärlden. Tidningarnahelaarbetar ärdomatt översäger

Valley.Siliconområde till Sverigesderasdöpaatt

ingendelar världen representerat,Rinkeby finnsI stora menav
journalis-åkeriställetdessa kulturmöten,någonsinpratar om

detartiklaroch skriverYorkBerlin och Newtillterna om
kosmopolitiskai

detRinkeby påsäljaska kunnaframtidenJag vi iatttror som
multietniska.detområdets svaghet:betraktatstidigare som

förlika viktigfestivalsymboler: vårför det behövsMen är oss
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Angeredsteatern for Angeredvaritsom
och kulturforeningen Oasen forsom var
Rågsved.

Jag på kultur lokaliseringsfaktor.tror som
Jag standardreceptet hittills harmenar:
varit ska lära bra svenskasig såatt man
ordnar allt, detsig inte så enkelt.ärmen
Vad händer du gått den svenskanär
utstakade talar perfekt svenskavägen,

ändå får jobbinte något När minmen
chef konferenspå i Portugal träffade han delegation frånvar en
Londons förorter. Engelsmännen skrattade åt svenskar näross
vi pratade språkets betydelse, och Hos allapratarom sa: oss
perfekt engelska, dom har ändå jobbingamen

Vad vi måste i Rinkeby leta reda detpå uniktgöra attär ärsom
for och fasta det utvecklarpå vi den lokala ekonomin.ta näross
Det här kulturen kommer in, mångkulturella, detviär är är
vår styrka och det ska bygga vidare kulturenvi på, inom och

nöjesindustrin.

Då frågar folk: kansig hiphop och samba några jobb Se detge
så här: hadeVi utbyte med fransk förort nyligen och dären
betraktades ungdomarna seriösa kulturutövare,som gavsom
förorten och inkomster. Men Sverige deti vi brastatus säger är

ungdomarna håller på dansa och haratt sjunga så domatt
något göra. Folk harså missat helaatt säger poängen:som
kultur-, nöjes- och underhållningsindustri detär växersom
snabbast världen. finnsi Här och jobbatt attgörapengar
skapa, for den kan erbjuda spännande saker.som nya,

Parasound, ljudmixar på konserter och andra storasom evene-
lärde sig yrket bland mixa på Rinkeby-annat attmang, genom

festivalen. Alldeles nyligen jag med i diskussion attvar en om
bygga inspelningsstudio Rinkeby. finnsi Jag det folkvet atten

har planer på multimediaprojekt och småforetagarhus ochsom
jag allvar jag tycker Moderna bordemuséetnär attmenar

återerövravardagenatt



hamnat hos bara på Köpen-oss se-
hamn, dom vågade bygga sitt imuseum

förorten

alltså möjligheterna.Det Men detär
finns också utveckling,en annan som

leder andra hållet.åttyvärr

Det Rinkeby fylls medpå såattär
många får svårtviatt attnya grupper

möjligheterna.på För några årta vara
sedan fanns tjugotal somalier iett

stadsdelen idag dom kanske 700.är-
ställerDet naturligtvis till problem när

alla dessa nykomlingar ska lära sig

språket och sedvänjorna. Förr detvar
turkarna kunde "knytaintesom sopp-

åsarna, dag det somaliernai klassiskaär görsom samma
och får börjamisstag Vi från början med diskutera allaattom

dessa små saker skapar irritation mellan folk. För många isom
Rinkeby det kastas tillbaka år tiden och höratjugo iattär som

gamla Det klart folk upplevervisa igen. detattärsamma om
frusterande.som

Ännu allvarligare dom här redan frånattär nya grupperna
början chanslösa på arbetsmarknaden. allmännaDenses som

bland politikermeningen och få blandtjänstemän attär exem-
pelvis somalierna någonsin kommer få fast arbete. Domatt ett

undan olika arbetsmarknadsprojekti och blir beroendestuvas
bidrag.av

Vad lär deras barn detta Samhälletssig signal ju attärav
deras föräldrar inte duger någonting till.

Trots alla dessa problem, vill avsluta medjag att attsäga
Rinkeby hembygd.min Men vi måste få andrum byggaär att

hembygdskänslan. Vi har faktiskt bara hållit sedanju påupp
och det mycket kort tid1969 i bostadsområdes liv.är etten

Jag kommer ihåg vi hemma hos och kämpade formignär satt
Rinken. Med hjälp studenter Konstfack,påettav par som
hjälpte till med ritningarna, lyckades till slut få ihopvi ett
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fundament till traktorgungor, ordna bygglek ochett par en en
provisorisk leklokal. forstaDet vår framgång och jag minnsvar
hur vi många föräldrar jublade.var som

Fundamentet fortfarande kvarstår på den där lilla kullen

lokalen.ovanför Den ligger gammal kultplats, blandpå en
funnits där tider.i urminnes Det sakärsyrener som samma

med blåelden längs cykelbanan det gammalväxer ärsom en-
hängt med sedan den tid det fanns bondgårdar påväxt som

ärvafältet. försökerJ Vi uppfostra dom klipper gräset attsom
med blåeld, eftersom det del vårtsträngen ärspara en av

gemensammakulturarv, det också. sådana saker,Det denär
historien, blir områdes styrka.ettsom

Jag minns förra visade film Rinken.vi i Någranärsommaren
dom där tuffa tonårskillarna brukar hänga i centrumav som

låg kuddarpå på golvet och tittade. En dom klämde påav
kuddarna och Kommer du ihåg låg domvi på härnärsa:
kuddarna ungaAlla dom andra mindes och domvinär var
började hur det förr, dom och lektvarit små påprata närom var
Rinken.

Det bara liten sak, det sådana sakerjustär ären men som
skapar trivsel och samhörighet.

II
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HJÄLLBUHEZA TALEBI,

På fyra år har Reza Talebis hemspråksundervisning i tvättstuga ien

Hjällbo Göteborg till studieverksamhet flerai med hundravuxit en

deltagare och förlag.eget

Reza Talebi kom till Sverige politisk flykting I988. Hansom ger en

dråplig bild korta med svensk arbetsmarknad. Iransksitt möteegetav

mustaschprydd före detta marinofñcer med elektronikutbildning

kommer till svensk golfklubb för någrapraktisera månader. Rezaiatt

trodde de skulle hakan han klevnär in:tappa

"Dom det Dom hade skulleinget inte väntat sig jagsyntes. attsa men
komma, blond jag fick lång lista med arbetsuppgiftertjej.snarare en ung en
och förmaningar absolut datorn.inte röraattom

Efter dagar hade allt påstod listan, och dessutom lagtjag gjortparett som
hela medlemsregistret på data. Sen gick det hur bra helst. Närsom

praktiken slut ringde dom till arbetsförmedlingen och undrade intevar om
kunde komma tillbaka."iraniern
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I/

En del politiker har vision invandrarna i Sverigeatten om
skulle kunna skapa marknader och lokalsamhällen, iegna som
England och USA. Jag det helt feltror En communityär väg.
kräver marknad, och människor med kapital och kompetens.en
Vi kommit till Sverige tillhör inte de rikasom grupper som
finns USAi och Kanada och England. Vi saknar kapital.

Invandrarna Sverigei har chansinte deen om segregeras.
Signaler lokalsamhällen och bilda partieratt ärom egna egna
helt fel Enda för försöka de beslutandenåvägen attäross.

i samhället.organen

Om det bor 40000 invånare iAngered, och varje stadsdels-
nämnd ska ha antalvisst dåett måste vi in-representanter,
vandrare finnas med där, med andel befolkningen.isamma som
Med det jag inte mekaniskt skaatt in invand-sättamenar man

vi måste själva kämpa och för framtidvår ochta ansvaretrare;
våra barn. Det går inte ochsitta planera fram det, då bliratt
det stel tolkning hur människor makt.en av man ger

Ett bra föreningsliv något helt bilda ellerär parti,annat attän
community. Föreningarnas uppgift, vår förenings uppgift,en

jag det, hjälpa invandrarna mak-är att sigatt närmasom ser
kärna, inte och isoleratens dem. Men vad kanatt viseparera

dompå ställen där arbetslösagöra 90 och saknarprocent är
kapital Vad har förvi resurser Ensamma och isolerade i en
community kan vi inte mycket.göra

Det kom kille hit skulle ha ALU-tjänst. Jag pratadeen som en
med honom och frågade vad han kunde Han det integöra. attsa
spelade någon roll, han skulle bara fylla A-kassa.sin "Viut
kämpar hur mycket helst, framtidvår redan be-ärsom men
stämd däruppe, han.sa

Det farligt. Om den här killen såg någon landsmänär sinaav
sitta med och bestämma samhälleti så kunde han "vi harsäga,
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också representanter". Då kämpar själv,våra initiativtarman
och vågar.

Den har jobb får självkänsla och ställa krav. Ochvågar närsom
kan det stark. arbeteDen har hargöra är ettman man som

också makt. Alltså: arbetslösheten det problemet.storaär

Här Göteborg arbetslösheteni är
problem bland invand-ett stort oss

somalierna93 procent ärrare: av
larbetslösa. Bland iranierna 78är

ikvinnorna och 72procent pro-av
arbetslösa. Detcent männen ärav

helt oacceptabelt.

Samtidigt vi måstejagtror att
del invandrareacceptera att en

aldrig få det,kommer jobb. Det helt klart. Vi måste inseatt är
ordna de sysselsätts forså på något nyttigtatt sätt ärmen som

samhället.

finns orsaker till det den förstaDet två så:stora att attär är
marknaden full kompetenta människor, och mångaattär av
invandrare har utbildning eller kompetens.inte sigvare annan

andra orsaken språket. finns det ålders-Den Dessutomär en
De den här har ingen chans.spärr. passerat spärrensom

finns mindre synligt, problem: saknasDet Detett annat, nät-

verk mellan invandrare, arbetsgivare och myndigheter på

arbetsmarknaden. Vi speciell med väldigt unikaär gruppen
utbildningar och blandade kultur. behöver heltVi ett annat

nätverk det många svenskar har naturligt. Jag sägerän som
det ska speciell arbetsförmedling for invandrareinte att vara en

finns fungerat bra.den har inte Problemet viattärsom-
saknar dom naturliga kontakterna till näringslivet.in

Arbetslösheten handlar bara ekonomisk kost-inte rentom en
nad påverkar också familjernaför samhället, det negativt.utan
Antalet skilsmässor väldigt högt invandrargrupper,i vissaär

Traditionelltiranier ligger till och med högre svenskarna.än
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har jobbat och kvinnorna hemma,varit har detmännen men nu
blivit helt annorlunda: har jobb,inget de hemma,sittermännen
det blir bråk och tjat. I dag har också kvinnorna egna pengar,
samtidigt det mansdominerade samhället, harvi isom som
våra länder, förlorat sin grund kommitvi hit. Kvinnornär
kräver rättigheter.sina Det krävs har gift sigatt man av egen
vilja och inte på grund tryck från familjer och så.av

Det blir påfrestningar båda hemma,sitter kunnanär utan att
språket ordentligt och jobb. barnenNär tittar på sinautan
föräldrar, ska förebilder, då dom föräldrarnaatt ärsom vara ser
arbetslösa och det påverkar naturligtvis barnen. Förstäven
förlorar de förtroendet för föräldrarna, sedan för lärarna, sedan
för hela samhället. De framtidshoppet.tappar

När de slutar skolan så de vilkeninte identitet de har. Devet
blir inte accepterade den traditionellai kulturen, får hellermen
inte värde svenskar. De hela tiden invandrare.ärsamma som
När de går från skolan de inte hur de ska uttryckaut sigvet -

svensk eller invandrare Och hur skasom en som en man
kunna det har tillräckliginte kunskapgöra sigom man om vare
föräldrarnas hemland eller Sverige

Ungdomarna pendlar mellan olika identiteter och det påverkar
hela deras på framtiden, studier och arbete Pro-negativt.syn
blemen väldigt här området, och hari jag medär stora pratat
många ungdomar kommer till vårt utbildningscentrum. Visom
har bra skolor och bra lärare här, invandrartåtheten görmen

i vissa klasser har hundraatt invandrare. Iblandprocentman
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barnen med varandra med olika dialekt på svenska,pratar en
dialekt blandad med turkiska eller arabiska.påpratar en
dom kallar detIbland talar något for fars-svenska,vi ärsom

farsi blandat med svenska.

Den nackdelen med skolanstora är att
föräldrarna ofta kan hjälpa och stödjainte

detsina barn. Det Man attär värsta. ser
kommabarn och ungdomar skäms för att

till föräldramöten, eftersom ochpapporna
förstår svenska och inteintemammorna

mycket böcker, lektioner ochsåvet om
hur kan hjälpa till skolarbetet.iman

skapar klyfta mellan föräldrar ochDet en
barn, och det mycket allvarligt. Detär

olika har bildatsinsatser, igörs grupper
piskolan för hjälpa till, det bliratt trotsmen

allt förväntarinte naturligt. Barnen sig

föräldrarna ska hjälpa till, andraatt som

gor.

fram behovenVår verksamhet växte ur
hos landsmän och Detmina grannar.
började med barn fick till-mina inteatt
räckligt med hemspråk skolan.i Då

började själv undervisa. Sedan komjag

det andra och frågade kundejagom
undervisa deras barn också. detDet såVar

undervisningbörjade, med i tvättstuga.en

denJag iraniertror att är grupp som
ställer dethögst krav på sina barn. I

iranska samhället läkare eller ingenjörär
det ochviktigaste kan Jag minman vara.

fru det så, vill barnen ska lärainte jag ju sigattser men
svenska och skaffa högre utbildning, kan desig inteannars

lkonkurrera på svensk arbetsmarknad.
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Jag tror man
måste ur-
skilja olika

invandrar-

medgrupper,
olika bak-

grund, olika
,

behov och

olika for-

väntningar.

Jag hade

ekono-inga

miska pro-
blem Iran,i

hade jobbjag och hus. tänkerJag på barninte mina skaatt
tjäna har andrajag värderingar livet,på andra mål.pengar,
Men många kommit ekonomiska skäl överför det tillsom av

barn,sina tjäna Inte studera dans elleratt att teater,pengar.
humaniora överhuvudtaget. Det räcker gå i skolan nio åratt
och sedan pizzeria eller kebab.öppna

Men jag det alla människor hartror att gemensamt ärsom
kunskap. Det går inte bråka två plus två fyra. Omatt att ärom

ska integrera, ska ska byggasig,man om man anpassa om man
broar mellan olika kulturer, så kunskap och konstär vägen att

dit.nå

Å andra sidan, talar utbildning, så utbildningnär ärman om
den delen, och bildning den andra. Här har studiecirklarviena

olikai data, musik, hemspråk, engelska, målning,ämnen,
matlagning, matematik, fysik, kemi...men det bara dessainteär
utbildningar finns här: här kan människor få social vägled-som
ning på olika hjälp med huröversättning, ska åka tillsätt, man

plats, här finnsviss människor med olika kompetensen som
kan hjälpa varandra.

De kurser finns här har kommit till medlem-attsom genom
själva uttryckt de vill ha det. börjadeVi med cirkelatt imarna
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hemspråk, sedan kom förslag saker. Men jag tror attom nya
föreningens sociala betydelse viktigare kunskaperna iär än
olika ämnen.

Vi icke-religiös och icke-politisk förening, helt fristå-är en en
ende ideell förening. Vi har medlemmar och kursdelta-560runt

åldrarnai 1/2 till5 år. Vi har kurser olika72 i sextongare,
persiska, persiska för analfabeter, svenska, engelska,ämnen,

matematik, fysik, kemi, samhällskunskap, historia, musik,

data, målning, sömnad, matlagning...

Jag har lagt mycket tid på den föreningen under fem år,sex
tyckerjag inte harvi inte fått tillräcklig frånattmen respons

samhället. Man blir Om jag lägger det här ochtrött. startarner
företag kanskeså jag blir framgångsrik med det stället.eget i

Om värderaringen det här bättre, risken det dör.är stor att

Och visst det svårare härsåna projektär att starta ärom man
invandrare. Det nätverken det handlar Jag känner inteär om.
Anders eller Lars eller Birgit eller Eva. Jag först hittamåste de

för svensk bott hela sitt liv här och harvägarna, men en som
kontakter behövs bara några telefonsamtal.

Sen finns det också misstänksamhet bland svenskar in-mot
vandrare, och till viss del också avundsjuka. Om invandrareen
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fem,på år bygger verksamhet så finns detstorsex upp en
säkert idéer jävla invandrare".om

Man tittar också väldigt enkelt på saker... det kom gruppen
från Stockholm det här bra verksamhet, och dåattsom sa var

väl fåmåste ni hjälp med den. Alla kan stå och tycka detatt är
bra och fint, frågar efter stöd och bidrag finnssånärmen man
det inga Man måste alltså ha kontot,påresurser. pengarna
sedan kan börja med verksamheten. Beröm och löftenman
betyder ingenting.

Il
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HIlllE SIJNIIBEHG. MASMD

Han han 80 förallasäger äratt procent attarg av vuxna;

.dom förbryr dom barn och ungdomarinte sig, att ettser som iilLiproblem och för låterdom före handling.prestigeatt

För två år sedan startade Rolle Sundberg ungdomsgård Hagasin

förortenKids Masmo, Stockholm.söder Sedan dessi strax om

har Rolle omtalad träffatmassmedia, kungenvarit i vunnit pris,

och statsministern.

Men Haga Kids kanske läggs årsskiftet.vid Den lokalaner

Stadsdelsnämnden har hårda sparkrav och kan stödjainte

verksamheten med mer pengar.
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/I

Jag minns jag bjuden till slottet.när Kungen, Silvia, Callevar
Bildt och andra högdjur där. Dom bjöd haj,påen massa var

jag åt pyttipanna, det lustig situation: där jagmen var en var
bland landets elit, iklädd jeans, gymnastikskor och tröja,en en
gammal långtradarchauHor besökpå hos överklassen. Dom
skrattade jag kranatjag lastbilnär ochatt Calle Bildtsa var

frågatvungen vad det betyddeatt köra lastbil. Det var en
trevlig träff, Silvia hur trevlig helst, frågan vadärvar som men
alla sådana där hyllningar och tal egentligen betyder, detnär
kommer till kritan.

Efter sig Callematen Bildtreste och Rolle det här kom-sa: -
du få fortsätta medatt och kommundelstanten sigmer reste
bakom honom och instämde: J det ska han få göra Jagupp aa -

minns också citat från tidningarna:ett Rolle kom skänksom en
från ovan.

Tja, här jag skänken frånär ovan. När middagarna slutärnu
och det inte går några publicitetspoängatt göra på mig drar
kommundelsgubbarna in min lön och till lokalen.pengarna
Dom orkade inte stödja Haga Kids år. Jag social-än ett ärmer
fall igen och vid årsskiftet till verksamhetentar slut.pengarna
Det går inte hålla igångatt verksamhet med 200 meden ungar
några lokala och från fonder.sponsorer pengar

Som tack for vårt samarbete fick jag röd blomma kommu-en av
Det den står därbortaär och vissnar...nen. som

Är det underligt inte har något förtroendeatt for politikerman
Ja, jag tycker dom benga i roten. Domär måste spara, säger
dom, for varje tusenlapp dom på sådan här förebyg-men spar
gande verksamhet, tvingas dom betala tio tusenlappar for
platser på ungdomshem och anstalter.

Jag Haga Kidsvet betyttatt något for området, inte bara for
for gamlingarutan ochäven Lokalen har blivitungarna, vuxna.

naturlig samlingsplats, där helst kan dyka ochen vem som upp

återerövravardagenatt



gemenskap ihar byggt ettoch Vifika prata.ta upp enen
ochlägenheterisolerat sina struntatfolk sig iområde där mest

andra.allai

skadegörel-harfått någonstans attFörutom att varaungarna
dom två årundermedminskat sextiooch klottret procentsen

DenminskatharSnatterietKids igång.Haga varit ännu mer.
fortfarande förekommeroch det snatterivandalisering som

Ärligt blir såtalat -jaghäromkring.pundarnapåberor mest
domochgnäller påallt folk attsägertrött ungarnasom

oftastdetfan, jufönsterrutoroch krossar ärspringer runt -
frånhemdom påsönder sakerslårfulla vägnär ärvuxna som

krogen.

finnsgnälla. Detforbättre sigfolk har väl inget attMen än en
skrivel-har kommitockså. Detgnäller på migdel anonymasom

klagar på viDet någon attkommundelsnämnden.till är somser
lösa.Rolles hundar springeroch Cillaochför liv Loppanatt

duskrek: Trortill ochgubbe fram migdetOch komgång enen
val.hela förorten,duatt äger
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Där får väl för käften.iatt Jag vadär stor jagsägerman man
tycker, och det klart det del.är att Menretar jag intesägeren
heller jag helt felfri:att är

Jag har kranat lastbil i tjugo år och för några år sedan jagvar
inte guds bästa barn. Jag periodare, och levdesöpvar om,
kunde otrevlig denrätt jag sidan till. finnsnär satte Detvara
folk här minns mig från den tiden.som

Jag ju hellerinte utbildad förär arbeta med ungdomar,att allt
företarjag mig går på känsla och livserfarenhet. Som exempel-
denvis gången tjej här i området skullenär och vittna ien upp

rättegång. Hon hemma, föräldrarna påen var ensam var se-
och honmester, rädd för grabbarna hon skulle vittnavar som

Till slut ringde honmot. mig och jag ringde till tingsrätten och
donade och erbjöd mig följa med henne påatt rättegången. När
föräldrarna korn hem blev dom förbannade för jag lagt migatt
Kanske orde jag fel Men saknarjag utbildning.sagt, Jagsom

det jag för bryrgör jag detgör migatt området och jagom
tycker måste kunnaatt sig i sådana här sakerman engagera

ha någon slagsutan att examen.

För börjademig alltihop blevjag med möbelkörningarnanär av
på ASG. Jag gick och drev här hemma och såg vad dom äldre

ställde till med, det mycket bråk och knivskär-ungarna var
ningar och misshandel, del började med droger och åkte inen
till och hängdestan på Plattan. Det gjorde i mig, tänktejagont
på min uppväxtegen
med fosterhem, ung-
domsvårdsskolor och

skit. Detannat intevar
så jävla kul hamnaatt
på sådana ställen, det

vill jag inte någonatt
här skaav ungarna

behöva uppleva.

Nåväl, hadejag min

motorcykel i pågaraget
Solhemsvägen och

återerövravardagenatt



del fickmekade ochforbibrukade komma jagnär enungarna
hängde utanförofta helt garagetmed. Detåka ett gäng somvar

ochoch kikade jagnär
skruvade medLoppan

hojen. .

fick idénJag att man
ikunde ordnakanske å
ålokal ochslagsnågon

i
samtidigtaktivera mig

aktiveradejagsom
oktoberIungdomarna.

källarlo-fick jag1994 en
med sänkt hyrakal av

bostadsbolagetHuge S
alla jagtill Nästanoch började jag ringaså runt sponsorer.

medtill ochsmåföretag ochOBSställde i Fittja,ringde upp,
möbler.och literäckte till hyranenskilda Pengarna gpersoner.

I dag harbara farten.ochhar det rullat påSedan dess växt av
här källaren. Denoch lokaler imedlemmar tvåKidsHaga 186

träningslokalden andra har vikafé och ianvänder vi somena
forredskapen,loppmarknad blandkör vioch solarium. Just nu

inkomsterna.drygaatt ut

blivit såtill ställetanledningenviktigasteDen
träningslokalen,kafét ellerpopulärt inteär

veckan.dagar Jagiharvi öppetattutan sex
intill harfritidsgård härkommunensmenar -

domoch då harveckanibara nio timmaröppet
ledare påfinnasdet alltid skakrav på treatt

liteoch det blirbara tvåOm domplats. är
och hem.dom direkt gårbråkigt stänger

grann-VårbyUngdomens Hus ilikadant med centrumDet är
gymnastikhall,medpåkostade lokalerotroligtförorten: det är

Varforhit.hellregåroch bastun,tvåservering ungarnamen
med ochdomoch här fårhar jämtJo, vi nästanöppet vara

verksamheten.tillsjälva tycka om
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Det typiskt planerar någonting for ungdomar.är när vuxna
slårFörst på med fina lokaler och påkostadstort utrust-man

ning, sedan föser och Tittain va fint visäger:ungarnaman
er skagjort åt Nu ni tacksamma och sköta er.vara

Jag det här kritikintesäger motsom en
fritidsledarna, dom bra jobb ochgör ettnog
ordnar bra aktiviteter, det blir fel frånmen
början känner delak-inte signär ungarna
tiga.

Vi har haft endainte bråk här sedan viett
öppnade. finnsDet inga motsättningar

mellan svenskar eller invandrare. Visst har

det försvunnit del och blev testadgrejor visst -jag domen av
äldre grabbarna från Vårby gård i början, det ingaärmen
problem numera.

Det enda blivit sönderslaget på tid båt,vårärsom senare som
ligger Slagsta.i Någon bröt och svinadesig in och snodde några

grejor. Jag anmälde det frågadeinte och lyssnade ochutan runt
grejade tills fickjag reda på vilka det visadeDet sigvar. vara
några pundare här in området farten.varit i Jag och minsom
medhjälpare

Heikki ALU-

anställd gick

och ringdeupp
frågadepå och

va fan dom höll

på med. Först

nekade dom, men
Heikki skrämde

skiten dom, såur
dom erkände och

lovade inteatt

båten igen.röra

Det finnstrist det sådana människor, inte fattarattär attsom
jobbar ideellt ochvi sliter bara chansnästan ut utanoss, ser en
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detåt sig lilla har. Om domvi bara hur mycketatt visstesno av
jobbar härvi Heikki räknade arbetatvi timmar58 iut attnere,

veckan dom veckorna, del på OB-tid. Själv harsenaste storen
kört ochjag i två halvt årett utan semester.

Nyligen stod jag i och fixade det plötsligt smälldepentryt när
till deleni skallen och sedan högra. Jag tänkte nuvänstra iav

hela huset och så rasade ihop golvet. Somjag på turrasar var
kom Heikki förbi efteråt och fick iväg till sjukhuset.migstrax
Dom undersökte hittademig, fel, fickinget så jag åka hem.men
Två dagar smällde till bakhuvudet.igen, i Läkarnasenare

det jag måste lugnasäger att stress, attär tempot.ner

Du den första frågarinte hur länge orkar.jag För årär ettsom
sedan det folk från Tollare folkhögskola här och tittade.var
Dom undrade: hur det här år Jag kunde inteut ettser om

själv hurjag inte framtiden det dagVi forvet ut. tarsvara, ser
dag, krona for krona.

Fast bara sedan Tollare här har vi skaffat litet husettvar oss
här utanför på båten och liten idrottsan-gräsmattan, en egen
läggning. Allt lågbudget, förstås. Huset fick ochjag så tiggde jag
ihop takreglet och totalt kostade det sju-papp av sponsorer,

kronor. Längdhoppningsgropen byggde med hjälptusen jag av
kompis har grävmaskin, sanden fick hitkördjagen som av en

kompis. Kulstötningsringen själva.gjöt viannan

Nyligen föreslog bostadsföretagetjag skulleatt grävaman ner
badkar i och bygga fågelbad. Vi har nämligenett gräsmattan ett

ankor omkring här utanför och det skulleatt par som vaggar
trevligt dom också fick samlingsplats, ha, ha...var om en egen

Skämt åsido allvarjag jag badkaret ochnär pratarmenar om-
djuren. Jag har alltid Loppan och Cilla med mig, ungarna
älskar djur Hundarna omkring härspringer lösa och hälsar på
alla kommer, det har aldrig några problem, detvaritsom men

klart fan folk klagar det också.på Jag lovar: kommerär attsom
det någon rädd för hundar eller allergisk, kopplarsåär ärsom
jag Loppan och Cilla på gång, det bara dykernären men upp
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då har svårtskrivelser från gud -ja, jag attvet vemanonyma
det allvar.påta

förort med alla möjligahär borbra konstigt, vi iDet är en
och allt folk bekym-arbetslöshet, utslagningsociala problem, -
sprider glädje ochdessutomhundar,sig minaöver är somrar

Snacka prioriteringartrivsel. om

snack.avundsjuka och på alltIbland blir bara på alljag trött
tacka, påska bocka och sitt inteGör något själv så jag eramen

frånska börjaarslen och på detfeta vänta att regna manna
himlen

där beng roten dyker iherregud Det iOch politiker -ja, upp
fiñlat undantiondel allt domhuvudet Geigen. mig somen av

evigheterdriva det här stället iså ska jag

socialfall...slipperOch så ni ju ettännu

II
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WW--toAamirmos:;on

HIISENGÃHIWllll HABI,

För år sedan fritidsgårdarnatjugo Rosengård Malmöi ivar

ställen dit pojkar och flickor tonåren gick föri umgåsattyngre

med kamrater. l dagsina gårdarna träffpunkter för bådeär

rastlösa tolvåringar och arbetslösa 25-åringar.

Wail Rabi,fritidsledare Rosengård,i hårt försigengagerar

ungdomarna området, har ocksåi hunnit med arbetaattmen

discjockey och delägare skiv- och klädbutikär i i city.som en

Våren I996 belönades han med Kommunals kulturpris.
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Mina föräldrar kom till Sverige från Palestina i slutet 1960-av
talet. Jag född och Rosengård,i gick högsta-iär uppväxt men
diet på Sofielundsskolan vid Möllevångstorget. denPå tiden var
det fortfarande ganska blandat där bodde,jag mångamen
svenskar flyttade dom fick chansen. Jag kan förstå domnär

ville bort från gård:vår vi hade ingen gårdengräsmatta,som
på taket på parkeringshus och lektevi överblivnaett ivar

betongrör.

Men trivdesjag ändå, barn tänker ju inte särskiltsom man
mycket på hur det omkring eller vilkenut runt statusser ens
område har andrasi ögon.

Det märkte förstjag jag kom till folk behand-gymnasietnär -
lade mig på jag jag gått Soñelundskolan,i ochett sätt attom sa
på jag jag bodde Rosengård.ett iannat attom sa

Numera det Rosengård "problem-pratas om som en av
förorterna", fast egentligenvi inte förort. Om du tittar påär en
kartan så du vi faktiskt ligger mitt i Malmö. häratt Denser
staden inte ha isolerade förorter Rinkeby,är stor attnog som
det faktisktju bara fem minutertar sig på bussen ochatt sätta
åka till centrum.

Ä sidan alltså det geografiskaärena
avståndet mellan olika stadsdelar inte

särskilt det sociala avståndetstort, men
kan desto Jag märker ju,större.vara som

hur saker och förändratsting härsagt, i
Rosengård sedan självjag tonår-var var
ing.

Ta min arbetsplats, till exempel: idag går ungdomarna tillinte
fritidsgården bara för ha kul och träffa kompisar. Vi haratt
blivit i stället för: i stället för familj,ett i stället för skola, i
stället för jobb. Folk kommer hit för dom söker trygghet ochatt
något slags schema för dagarna.
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det främst elever grundskolanFörut ju ivar
gick gården. dom börjadepå När isom

det tabu här.gymnasiet nästan attvar vara
Så det idag, efter sommarlovinte varjeår
dyker flerdet ungdomarännuupp som
slutat skolan, hittat någotintesommen
arbete eller utbildning, och inser attsom
dom har någon plats samhället. Vi blirinte i

frizon, ställe dit alla välkomnaett ärsom en
och kopp kaffe.att prata ta en

for dom underEgentligen ju tillvi ärär som
vad ska det kom-20 år, säga närmen man

Ävenäldre normaltnågon viärmer som om
låter dom äldre ungdomarna följa medinte

aktiviteter och läger kan neka dom kommapå Våra Vi inte att
först dethit. Jag deras dagar for hemskajuvet att ut: ärser

video hela sedan dom formiddagarna, vaknarpånatten, sover
fritidsgården.lunch och går till Det ingetäter ärupp, ner

riktigt liv, hos kan dom åtminstone träffa någon sommen oss
dom känner och dom förstår deras situation.vetsom

Å andra sidan det till parodi: kommunenvår situationgör en
skär ned personalen samtidigt trycket vår verksam-på motsom
het ökar.

befinner vid vägskäl: fritidsgårdarna skaJust vi ettnu oss
med skolan och dom ungdomarna.samverka påsatsa yngremer
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Kanske blir det bra, kanske fårinte man-
frågandet tid, bara vadärge men som

händer med dom äldre killarna och tjejerna

avgörande fråga. Och dåDet här är en
bara fritidsgårdarnasjag intepratar om

eller ungdomarnasinte utanvara vara, om
framtid: alla invånare34 iprocent av
Rosengård under ochår i vissaartonär

saknarområden invå-85runt procent av
sysselsättning. område härI iettnarna

Herrgården, medelinkom-stadsdelen, låg

kronor förpå 58 000 året några årsten om
sedan.

har statistik här enbart Herrgården flyttadeJag visar iattsom
in och under år. Inser du744 1523 ut ettpersoner personer

vilken det skapar område förändras mycketså på såettnäroro
tidkort

59
j i i iviktigt får stabilitet Rosengård. räckerDet Vi i Det inteattär

med till projekt bara år.inatt ettösa pengar som varar par
Några kolleger till nyligen på besök dansk förortmig i envar

heter Iingbjoen där alla lokala föreningar,sigsattesom myn-
digheter och politiker och drog mål förgemensammaner upp

förområdet. Sedan inventerade vad dom boende hademan
kunskaper och kvalifikationer, dom kunde och ville hjälpaom
till förändra området. Hela projektet byggde detpåatt att var
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själva,invånarna i samar-
bete med lokala lärare,

och politiker,tjänstemän

skulle lyfta Iingbj0er.som

Just det lokala samarbetet

mycket viktigt.jagtror är
Vi på fritidsgården har

redan mycket braett
förhållande till när-
poliserna, med skolanmen
fungerar det särskilt bra.inte

skapaFör stabilitet område också deti jagatt ett tror att
behövs kvotering. Det bra alla invandrareinte hamnar påär om

ställe eller dominerar bostadsområde.att ettsamma en grupp
lederDet bara till isolering och fördomar.

tyckerJag till exempel det fel det finns muslimskatt attär en
friskola här Rosengård ochi privat dagis heter Denett som
Muslimska Världen. Sådana leder bara till den muslimskaatt

håller for själv.sig siggruppen

Själv kristen palestinier ochjag arabiska. Det händerär pratar
träffarjag muslimska barn blir förvånade jagatt attöversom

talar språk, har religion. kaninte Domsamma men samma
Äterfråga: du verkligen griskött, det helt otänk-som om vore
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bart att utsom ser somen
skulle kunnadom själva

sådant. Domnågot ärgöra
allahelt övertygade att

arabiskapratarsom
exaktpåmåste vara

sätt.samma

fordomarnabrytaFör att
mötesplatserbehövs som

fritidsgårdarna, men
infor-bättre lokalockså

ocksåområdetTingbjoer innebar satsningen påI attmation.
radiosta-ochlokal-TV stationfickinvånarna egenenen egen

lokaltidning,SydsvenskanRosengård harHär ition. startat en
folkhögsskola igångmedialinjen på Skurupsoch höst drari en

videoutbildning Rosengårdsi centrum.

första video-ordnade folkhögskolanförra höstenRedan en
invandrare. Efteråt komarbetslösaRosengård förutbildning i

ochåka till Palestinaoch Kan intedeltagarna till mig visa:
drevdom självaderas idé, detfilma.... Det somegen varvar

ditpåansökte Visedan hjälpte till ochpå, jag är vägom pengar.
och palestinskahur israeliskabli kortfilmnu Det ska omen

skolorna härska åka ivarandra, sedan viungdomar på runtser
och berättaoch filmenhemma Visa om resan.
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På sikt jag sådana härtror saker betyderatt mycket for ett
områdes självkänsla. Det kan bli viktig inspiration for andraen
människor här i området. Allt ju skitinte och hopplöstär i
Rosengård, kan läser artiklartro och ochnärsom man man ser
hör inslagen i dom etablerade medierna. Här finns otroligten
stark sammanhållning och kraft, här finns olikaen massa
kulturer och intressanta människor.

Just pågår till exempel teaterprojekt i Malmö därett rol-nu
lerna, musik och ungdomar frångörs ytter-scen, manus av
områdena. Pjäsen ska i city och vändasättas till densigupp

teaterpubliken.stora Sådana saker kan bryta känslan av
isolering, både bland dom pjäsen och dom svenskargörsom

aldrig kommer kontakti med i Rosengård.som annars oss

Men allt kostar, naturligtvis. Jag med fullmäktigei detnärvar
besluttogs skäraett anslagen tillnytt fritidsgårdarna.att ner

Borgarna ni har det ändå braså i Rosengård fårni redansa -
så mycket pengar. Vadå mycket pengar Vår sommarbudget på
gården ligger på 30 000 kronor. Det räcker till betala bad-att
bussarna och grillkvall Fattar dom inte förebyg-våratten
gande verksamhet kan kommunen kronor2 000spara per
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dygnvad det kostar hålla idygn Det ettattär en person
behandlingshem.häktet eller dygn påett ett

fritidsgård går medkanVårt problem vi inte visaatt attär en
kanföretag,Vi intevinst i ettär som presen-pengar. somrena

detResultatetbokslut lönsamhet varje år.vårtera ett över av
sikt kan skapakanske först år. På lång vitiovi visar siggör orn

och ungdomarna posi-meningsfulla fritidssysselsättningar ge
samhälletkan helaoch sakervärderingartiva gesomnormer -

framtiden.vinst istoren

måste läggerOch det förresten så konstigt attär man mer
flestahär område Domfritidsbudgeten sådantpå i ettpengar

fritid.på barnens Dethär har råd läggaju inte äratt pengar
anmälabra och kanLimhamn, där föräldrarna tjänarinte som

fritidssysselsättningar.och andra dyrabarn till båtklubbarsina

jämlikt samhälle, måstenågorlunda stabilt ochVill havi ett
skatten.beredd höjafolk det kostar. Jag attacceptera att är

malmöboflera kanske kronaInte med tior en permen-

II
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Kriget Suadgjorde Galol till feminist. För fem år sedan

korn hon till Sverige efter ha flykt frånvaritatt

hemlandet Somalia månader.i tre

Nu försöker hon för somaliska kvinnorstarta ett centrum

Bergsjön Göteborg.i i
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kallarJa, jag för feministmig Jag tänkte aldrig pånumera.
kvinnofrågor före kriget... efter alla hemskheter... detmen var
faktiskt kvinnornainte och barnen startade dödandet...som

Jag vad Sverigeinte ni i kallar feminist, för jag kännervet inga
svenska feminister, och braså jag inte så på svenska, så jagär
förstår alltid vad dominte menar.

förMen det hjälpa andramig somaliska kvinnor. Detattär
finns många kvinnor med barn och gamla kvinnorunga som

isoleradesitter lägenheter. deli sina En dominte gåtörs ut, är
rädda vilse ellergå råka för andra problem. Det häratt ut nya
landet helt främmande för dom, innan dom flydde frånär
Somalia har dom flesta aldrig utanför landsvarit sitt gränser
eller kontaktvarit i med främmande kulturer. Dessutom är
många somaliska kvinnor analfabeter.

I Sverige måste kunna läsa och skriva för klara sig,attman
analfabet kan läsa skyltar,inte prislistor,anvisningar,men en

tidtabeller eller sin adress. Att utanförgå dörren blirens egen
plötsligt problem, därför väljer många, särskilt blandett stort
dom äldre kvinnorna, hemma. Problemet baraatt stanna attär
kvinnorna blir sittande sig psykisk eller fysisk stimu-utan vare
lans. Dom får kroppen,i går till sjuhuset, blir undersöktaont
och skickade till specialister. Ingen hittar sjukdomen, för det

finns sjukdom,ingen det här, huvudet.sitter i

För dom kvinnorna problemen komplicerade... jagäryngre mer
hurinte jag ska det här mycket känsligt. Blandvet säga... är

somalierna Sverigei det vanligt med skilsmässor.tyvärrär
Somliga kommer familj och splittras här landet,i andrasom en
gifter Sverige,sigi äktenskapet spricker.men

Männen arbetar hårt och har aldrig tid hemma ochatt vara
hjälpa till. I Somalia kvinnorna mycket hushållsarbetetgör av
och somaliskamånga förväntar sig det ska fungera såmän att
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här också, här finns det släktingar elleringamen grannar som
hjälper till. Det heller köpa hjälp, detgår inte sig for dyrt.att är

För äktenskapen ska fungera Sverige kvinnani måste ochatt
arbeta tillsammans och hjälpas åt handatt tamannen om

barnen. fungerarDet med chef kommer hem,inte sätteren som
och och sedan och med kamrater.sig går umgås sina Dåäter ut

det lika bra leva själv.är att

Vilken dom somaliska kvinnorna väljer så blirväg änyngre
dom isolerade.

Det projekt arbetar med heter Somaliskajagsom nu
kvinnoprojektet i Bergsjön. Det och kvinnajagär en annan som
söker somaliska kvinnor veckan och hjälpertvå gånger iupp
dom med olika problem. Eftersom dom flesta inte talar svenska

finns det många saker dom behöver hjälp med.
i
lVarje tisdag och fredag mellan två och på eftermiddagentre tar l
Nmed dom äldrejag mig kvinnorna till Geråshallen for gymnas-

tik. Samtidigt försöker lära dom lite svenska och hållerjag så vi

på med olika slags handarbeten.

Jag skulle vilja ha lokal, kunde utveckla verksam-så viegenen
heten med svenskundervisning handarbete.och Men det fattas

och min projektanställning slutar november. Fasti jagpengar
kan tänka fortsätta själv och arbeta bara fårmig gratis viatt -
någonstans hålla till.att

Det mycket viktigt kvinnorna kan träffas och medatt prataär
varandra, kommer dom där tankarna hur det variannars om j
hemlandet, kriget,med och alla problemen...j for harjagvet,ag
själv mått mycket dåligt period det upplevdejag ien av
Somalia.

född Baidoa, flyttade MogadishuJag i till jag gifteär närmen
När kriget började flyttade tillbaka till Baidoa, sedanmig. jag

tvingades åka till tidenjag Nairobi Kenya. Hela det krig.i var
ÄnDet hemsk tid, vill helst det. idagjag inte pratavar en om

vill Somalia.jag inte höra talas vad händer Jag hatarisomom
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hemland,inte mitt vill vadjag inte pågår där justvetamen som

nu.

ÄrMin dotter år och frågar ibland:tio det fortfarande krigär
detFinns fortfarande barn med problem jag. Honsamma som

vill och försökerjag förklara, låterjag henneveta intemen se
alla dessa hemska från Somalia.tevereportage

I Nairobi fanns det folk hjälpte flyktingar landet. Jagutsom ur
Ånge.kom hit och bodde först flyktingläger1991 på i När jag

fick uppehållstillstånd våren flyttade1992 jag till Nordmaling.

Jag trivdes jättebra i Nordmaling. Min dotter kunde cykla runt
handpå och lärdepå vintern hon åka slalom.sig Honegen

fortfarande hon vill flytta tillbaka. Men förpratar migattom
blev det for gick skolanjag i på dagarna och lärde migensamt:
svenska, och komså hem eftermiddagarna,jag på ochensam

börjadeDå alla dykaminnena och tänkte dettrött. jag påupp
fickvarit, jag hemsk huvudvärk och mådde riktigtsom en

dåligt.

Sedan flyttade tilljag Bergsjön har huvudvärken blivit bättre.

Jag det beror harpå jag sociala kontakter här.tror att att mer
Det händer omkring mig.runtmer

förändratDet livmitt ja, helt avgörande,varitmest,som som
jag träffade kvinna på invandrarförvaltningenär att en som

heter Lena Salo. Hon visade olikamig på gå, och honattvägar
broschyrmig folkbildarlinjen på Kvinnofolkhög-gav en om

skolan och borde söka. Såjag sökte och blevjagatt antagensa
1995.

Egentligen måste bra svenska för läsa skolanpåprata attman
dom flesta andra invandrarkvinnorna klassi min hade bott-

tolv Sverige,år i hade bara härjag varit i fyra. Jag tvungenvar
med böckernamig hem och läsa kvällarpå ochatt ta extra

helger.

Det inte lätt studera mycketså medär att när ärman ensam
barn, dottermin har hela tiden Ochmig.ett uppmuntratmen
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så tycker lära saker, Somalia lästejag mig i jag juridik iattom
kriget började. kanår innan Här jag inte läsa juridik, detett

svenska språket för svårt och liv har förändratsmitt såär
mycket. Men skulle vilja fortsätta utbildajag mig... fastgärna
isåfall måste jag på svenska och läramin migträna ännu mer

det svenska samhället.mer om

Det kan borsvårt, i Bergsjön ju inte så många svenskar.vara
Jag varför allainte svenskar flyttat härifrån, detvet ärmen

bra blirinte vi så många invandrare på ställe. Jagnär samma
bor Sverige och vill lärajag i mig svenskarna,menar; mer om

bara invandrare.inte om

Om jag bor kvar här och frågar huri tjugo år någon mig det iär
Sverige kommer J inte.jag att vetsvara: ag

Jag tänker mycket hur det ska för dotter. skapå gå min Hur

hon få kontakter med det svenska samhället Redan pratasnu
det barnen här har bergsjödialekt. viktigtDetatt ärom egenen

hon tidigt får kontakt med svenska barn så hon kan talaatt att
bra svenska, också lära den svenska kulturen.sigmen
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En del invandrare varför ska det svenskar förvalt-isäger vara
ningen i Bergsjön, invandrare kan väl handvi det härta om
själva. Jag förstår vadinte dom det bättreinteärmenar om-

arbetar tillsammansvi Det det utveckling Dåär gersom
tvingas tvingas alla skärpa sig.parter

Ja, har mycketjag idéer skulle vilja berätta förjagsom om er,
svenskan räcker till för få fram allt.inte Men jagatt närmen

tänker på det det underligt hur mycket förändrats i mittär som
liv dom åren. harJag inte fattat det självsenaste ännu.nog

Ibland tittar jag mig omkring på kontor och tänker:mitt jag

kom hit flykting för fem sedan, ochår sitter påjag ettsom nu
på socialförvaltning, med skrivbord och dator hur komrum en -

hit Och hur skajag jag räcka till för komma vidare...att

I/
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ungdomsgården Kafé PausenAlvaro Fuentes har arbetat med i

Alby år. Han också med och startade Alby-jouren,i tio ettvar

lokalt sysselsätter ungdomar olika projekt.initiativ isom

Sedan I993 jobbar Alvaro Fuentes tillsammans med regissören

Cartridges Sökarna ochDaniel Fridell och producenten Peter

30e november filmbolaget Reaction Pictures. Han driveri även

Söder Stockholm, medtillsammans bror.i sinrestaurangen

han fortfarande aktiv ungdomsgården.Trots detta är i
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Ja, kanjag lyckas.jag på Detantar att säga att attär vägman
har inte varit spikrak det ska du Det ligger mycketväg, veta.en
hårt arbete bakom, hoppasjag kan slagsjag någonattmen vara
förebild for ungdomen. Jag vill dom ska kan bliatt attse man
någon kommer från områden Alby.även om man som

Tyvärr det många invandrare framgång någotär tror att ärsom
fat.på Men så fungerar det ju inte, måsteettsom serveras man

i saker själv och beredd arbeta hårt forta tag att attvara
komma någonstans.

Själv har skaffatjag mig del erfarenhet och kontakteren som
jag har möjlighet förverkliga idéerminagör att större att än

många andra från Alby. Det har också lite maktmiggett mer
och makt viktigt. Det kan ekonomisk makt, ocksåär vara men
politisk makt. Jag det viktigt för område Albytror att är ett som

få in riksdagen, domi fått i Rinkebyatt representanten som
och Tensta.

Det skulle betyda fick kanal tillvi makten och någonatt en som
förhoppningsvis förde talan,vår det skulle också betyda attmen

fickvi slags förebild för albybor. Ett område måren annan unga
bra ha advokater, läkare, folkingenjörer baraattav som-

det dom utbildningvisar och arbete lönaratt attärgenom vara

sig.

Om skullejag vilja riksdagen självsitta i Tja, jag har jobbat

länge här med ungdomar och frågorute rörsom segrega-som
tion... jag inte intresserad,jag det klart...säger att är ärmen
fick jag förfrågan...en

Faktum redan medlemjag i socialdemokraterna,är att är även
fast jag betalt medlemsavgift.inte Det betalarnågon åtär som
mig, jag inte har detså varit år,i jag.vet tre trorvem,

Men bryrjag mycket vilketmig inte så politikerpartiom en
det viktigaste Här harrepresenterar, viär utepersonen. en
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moderat heter Nils-Oskar Nilsson, mycket bra ochärsom som
har många bra åsikter. Jag han också intresseradvet att är av

han har betalt medlemsavgift ha, ha,mig, inte min ännu,men
ha....

Socialdemokraten har makten BotkyrkaAnders Arnesson, isom
saker,säkert också bra. Han har alla fall lovatiärnu, en massa

det det blir löftena. Detåterstår någotatt ärmen se om av som
bra med Nils-Oskar han och träffar folk. Hanatt uteär är

ungdomsgården. Ungdomarnakommer till och med på besök till

blir förvånade och undrar vem han och förklararjag attär
han dom bestämmer här och då blir dom gladaär en av som

han faktiskt tid besökasigatt attöver tar oss.

Politiker beslut och med beslutenintetar pratar oss somsom
gäller har bestämma oss Nils-Oskaringen interätt att över är

konflikter och rädd forrädd for han inte gå in ita att ettatt är
for.samtal med invandrare. Sådana politiker har respektjagen

Fast det handlar barainte attom
allting kostnadsfråga.prata är en-

Det behövs mycket for attpengar
förbättra Alby. har saknatsDet resur-

under lång tid, justser nuen men
känns det har chansvi attsom om en
faktiskt åstadkomma något här ute.
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Nyligen fick vi dom miljonerstor 125en summa pengar: av
kronor regeringen anslog till invandrartäta områden ficksom

ÅttioAlby miljoner18 kronor. ska gå till skolan ochprocent
till fritidsverksamhet.tjugo

Det har också kallasnågot Samling for Alby,startats som en
bland ungdomarna och patrullerar, ochuteärgrupp vuxna som

for sedan sprängde dom parkeringshusetett tag i Detcentrum.
liksom startskott for förändringen. P-huset har ståttettvar

så länge kanjag minnas och tillhålltomt varit for knarkareett
och ungdomsgäng, dessutom bildade det lång gång mellanen
tunnelbanan och centrum

mörkt, obehagligtett-
ställe, särskilt påsent
kvällarna.

Dagen dom sprängdenär
p-huset hela Alby därvar
och tittade. Det ordnades

till och med fest meden
hiphop-band och tillpris

bästa grafitti-målning.

Jag minns tänkte:jagatt
Äntligenl För mig det lättnad betongen åkastor iattvar en se
backen parkeringshuset har varit symbol for det dåliga ien-
Alby och det forsta besökarna dom kommitsett när upp ur
tunnelbanan.

Själv ska förhoppningsvisjag bidra till förändringen attgenom
jag och Reaction Pictures filmertvå Botkyrka,i i samarbetegör
med Botkyrkabyggen. kommerVi på lokala förmågor iatt satsa
rollerna. Det finns ju med talangfulla människormassor som
kommer härifrån: till exempel Rob RobnRazi artister,ta
musikproducenter och på Z-TV, hanpresentatörer växte upp
här och han började bli framgångsrik glömde han inte bortnär
varifrån han kom. Han ofta på Pausen och hälsade ochpåvar
spelade skivor. leddeDet till det kom våg discjockeysatt en av
från Botkyrka sluteti 1980-talet. Han tävlar disc-iav som
jockey-VM kommer härifrån och inspirerad Rob. Såärnu av
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med andra folkhar förstås Latin Kings ochvi massor som
dansar ochspelar, sjunger.

Vändpunkten det fått allt det här räknatjag attuppsom-
tillCarlberg från Fryshuset kom hithända Andersnärvar-

sedan. hade nyligenaulan och talade for och halvt år Viett ett
mord området, killar kom ihaft brutalt i någraett unga som

halsen medbråk med och skar den itvå männenena avvuxna
detflaska. fick rubriker ochavslagen Alby negativastora,en

det begicks medskrevs området ghetto därett massorom som
Carlberghurbrott. Något måste ingen visstegöras, gavmen -

började dra hit projekt Brobyggarnasedan viinspiration, som
Fryshuset, påmodern "scoutrörelse, startad gåren utav som

ochträffa och aktiviteter tillsammansskaatt göraunga vuxna
ungdomspatrull patrullerar tunnelbanan.Lugna gatan som

verklig förändring.bara allt det här kan leda tillJag hoppas att
ochbostadsbolaget parkeringshusetDet ju bra riverattär

allra viktigaste ändåmålar och husen, det attrustar ärmen
bor husen, särskilt ungdo-politikerna på dom isatsar som

ändåspelar roll hur fint bor gårDet ingen om manmarna. man
och dåligt.mårrunt

Alby fårpolitikerna det här ochJag hoppas inser attatt resur-
fortsät-blir bättre, barautvecklas. För det inte utanatt omser

då flyttarlikadant, eller jag.ter sämrevara -

AlbyChile, elva år.förstår, kom hit från jagDu jag 1976 när var
bästa jobbarhem, här har tillbringat är. Jagmitt jag minaär

fritidenSöder, påmycket utanför Alby och skriven på ärär men
delhär, bland kamrater delat mittjag jag stormest en avsom

liv med.
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Men vill barn slås förhand.jag inte mina på Jag villatt utegna
dom skainte på ställe dom skäms for. Jag villatt växa ettupp
Albyinte ska bli Södertälje. tycker det braJagatt är attsom

politikerna Invandrarverket ville placera flernej flyk-närsa
här området.tingar i Vi kan fylla på med fler, har redaninte vi

problem detså räcker.

Bara det här med språket problem ska leva iett stortär man-
Sverige måste kunna kommunicera Mycketpå svenska.man
våld dag beror bristandei på kommunikation.

Därför skolsystemet viktigtså det behövs bra skolor, medär -
bra lärare, kan eleverna. Skolan fårmotivera intesom vara en
Förvaringsplats, där eleverna kommer och går dom vill ochsom
skiter betygen.i

Jag forstaminns mitt intryck jag började skolan Sverige:inär
korn klassrummetjag in i och blev anvisad plats, lärarenen

presenterade och lektionen började.mig En komminut senare
det kille.in svensk Läraren, kvinna, till honomnågoten en sa

ipå svenska och han skrek något tillbaka. hur hon blevJag såg

alldeles röd ansiktet och tystnade.i Han bara gick och sig,satte
med fötterna bänklocket.på

Om jag ort sak hemma Chile hade fåtti jag rejälsamma en
örñl. Innan kom till Sverige hadejag jag redan gått fem år i
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chilensk skola. Redan förskolan fick lärai vi

hur skulle uppföra inför lärarna.vioss oss
kom till skolan skulle skornaNär vi vara

uniformenputsade, struken och händer och

naglar Varje måndag stod ochvirena. upp
nationalsången. fick säkert stryksjöng Jag

lärarna gång dagen Chile. Häriav en om
det eleverna hotade lärarna.nästan tvärtom:var

Jag helt förvirrad. Till slut frågade far och hanjag minvar sa:
"Man slå lyda. Såska inte barn i onödan, dom ska lära sigmen
har uppfostrat er." Jag tyckte det verkade förnuftigt,jag en
slags medelväg mellan Chile och Sverige.

Eftersom tidigt fick lära respekt för harjag mig jagvuxna
aldrig svurit åt lärare. Jag skämdes för mina kamrater nären
dom skrek "håll käften kärring" och kastade böcker mot
katedern.

undvika sådant beteende lära barnFör måsteatt ett man
lydnad och respekt redan eller dåi inte i sjuan,ettan, ärsexan
det för Och skolan kan klara uppfostraintesent. ensamt attav
barnen, det måste finnas samarbete mellan lärarna ochett nära
föräldrarna.

Jag också idrottsrörelsen kan hjälpa till med den härtror
fostran. Själv har spelat fotboll sedan fem Fotbollenjag år.var
har mycket viktig för dels för personliga utveck-varit mig, min

ling, samhället.också det svenska Jagin ivägmen som en
började spela för Hammarby fjorton-femton ochjagnär var
fortsatte klubben tillsi jag nitton.var

dag spelar för Konya Sport divisionI jag i

fyra. turkiskt lag med spelareDet ettär
bland-från främst Alby, vi braärmen en

folk; laguppställningen innehållerning av
chilenare till ochturkar, jugoslaver, och

med svenskar. den här bland-För mig är
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lag medspelaskulle vilja iinte ettmycket viktig -jagningen
turkar.ellerbara chilenare

Blir det församhället.modell för helakan ståKonya som en
Närutvecklingen.ställepåmycket stagnerarettgruppav en

invandrare,invånarnatill Alby tjugoflyttadejag procent avvar
bordetyckerJag sättadet kanske åttiodag procent.i är enman

både härmotverka segregeringenför50/50,vid, attsäg,gräns
svenskarbor det så mångavarförstaden förresten,och inne i -

Söder...på

/I
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