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Tema: Rasismen och jag

”Han sparkade mig och skrek: Jävla invandrare!”
Sfi-elever skriver om trakasserier och diskriminering

Orättvist
på
förskolan
När personalen inte respekterar sfi-studier
Så kan jag göra motstånd mot rasism!

ledare

lärarens tankar

Berätta om rasism!

Första dagen
i svensk skola

Jag hade en granne som var väldigt
Vi bor inte kvar där längre. Vi har
rasistisk. Flera gånger öppnade han flyttat till ett bättre område.
fönstret och skrek rasistiska ord till
I den här tidningen vill vi låta eleverna på sfi berätta om erfarenheter av
mig och min familj, till exempel:
– Åk tillbaka till ditt hemland!
rasism och diskriminering.
En dag när vi var på väg hem kom
Det är inte bra att vara tyst och
mannen fram till oss och våra barn bara tänka på det själv. Du måste
och sa:
berätta. Annars blir du galen.
Om du berättar så mår du bättre.
– Babianer!
Jag visste inte att babian är en apa.
Jag hoppas att ni alla blir intresseMen min man blev arg och han ringde rade och att tidningen blir spännande
polisen. Sedan anmälde vi mannen.
att läsa.
Anledningen till att vi ringde polisen
var att vi har små barn ute på lekplatsen och vi var oroliga för att mannen
Leyla Omar Hassan,
skulle attackera barnen. Jag tror att
skribent Världen&vi
laylacumar@hotmail.com
han var sjuk.
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Jag var 7 år när jag kom till en svensk
skola för första gången. Jag var ledsen
och arg för att jag fick lämna mina
vänner i Kosovo. Jag kunde inte prata
svenska och det fanns inga andra
invandrare i min nya skola.
Jag kom in i klassrummet och alla
tittade på mig. Några började viska i
varandras öron och andra såg ut som
om de sett en utomjording.
Det enda jag tänkte på var att
springa därifrån. Springa hem till
Kosovo och mina vänner.
– Kom och sätt dig här, hörde jag
någon säga.
Flickans hår hade samma färg som
morötter och hon hade en massa
fräknar i ansiktet. Hon log stort och
pekade på stolen bredvid.
Aha, hon vill att jag ska sitta nära
henne!
Hela dagen pratade och skrattade
flickan oavbrutet. Jag förstod inte ett
ord. Men jag skrattade också.
Jag glömde att jag ville springa.
Jag ville istället förstå vad hon sa, så
att jag kunde prata med henne.
Efter 24 års vänskap är jag fortfarande tacksam för att någon vågade
se mig. Det var allt som behövdes
för att jag skulle känna
mig trygg. Att någon
vågade se mig.
Text: Fatime Haxha,
lärare sfi

NYA ORD
rasism = när folk ser dig med
hat, negativa tankar ellerbestämda
tankar för att du har annan hudfärg
eller kommer från en annan
kultur, kan ge våld, trakasserier
och diskriminering
anmälde = rapporterade till polis
eller annan myndighet
anledningen = varför
diskriminering = (läs på sidan 5!)

tema: Rasismen och jag

”Han sparkade mig och sa: Jävla invandrare!”
Här berättar två personer vad som hände dem under en vanlig resa
i Göteborg. En blev trakasserad och en blev diskriminerad.
”Jag är rädd på spårvagnen nu”
En dag var jag på väg till skolan. Min kompis var med
mig. Vi åkte spårvagn och skulle av i Brunnsparken.
Plötsligt var det en äldre man som var full som sparkade mig.
När jag vände mig om så sa han ”Jävla invandrare!”.
Min kompis hade gått av spårvagnen så hon såg honom
inte, men hon hörde vad han sa.
Innan jag gick av frågade jag mannen om han var dum
i huvet.
Jag gick av. Sen blev jag arg och ledsen.
Efter den dagen har jag inte vågat sätta mig nära en
full person, på grund av att jag är rädd att samma sak ska
hända igen. Jag åker inte så gärna spårvagn själv på kvällen
och jag ser mig omkring hela tiden.
Bild: Göteborgs Spårvägar

Text: Anonym kvinna, sfi Odin

NYA ORD

Bild: Gunnar Creutz

”Du kan anmäla om du vill.”
Kan du berätta din historia?
Det var morgon. Jag kom från jobbet.
Jag var på väg till mitt hem. Jag tog
bussen, men bussen svängde in på
fel väg.
Jag frågade busschauffören: ”Vart
är du på väg?”
Busschauffören svarade: ”Tyst med
dig, din neger!”
Vad kände du då?
Jag blev jättearg och ringde polisen.
Polisen kom och frågade vad som
hänt. Jag berättade att busschauffören
kallade mig neger. Busschauffören
nekade.

Då sa jag: ”Det finns kamera i
bussen! Ni kan titta i kameran.”
Polisen tittade inte på filmen från
kameran, men jag hade rätt, så polisen
sa: ”Du kan anmäla om du vill.”
Anmälde du busschauffören?
Nej, jag ville inte anmäla honom.
Varför inte?
För att han sa till mig: ”Snälla du,
anmäl mig inte!”
Jag tänkte att han har familj och
han kan förlora sitt jobb.
Berättelse: Abdiwahab
Intervju och text:
Leyla Osman, sfi Odin

sparkade = slog med foten, våld
med foten
trakasserad, diskriminerad =
(läs på sidan 4-5!)
äldre man = ganska gammal man
full = har druckit mycket alkohol
huvet = huvudet (talspråk)
inte vågat = vill inte för att jag
är rädd
på grund av att = för att
jag ser mig omkring = jag tittar
bakåt, framåt, höger, vänster
svängde = körde till höger eller
till vänster
nekade = sa nej
förlora = tappa bort, inte ha kvar
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tema: Rasismen och jag

Texter om trakasserier
Har du blivit attackerad av en klasskompis, granne eller främmande person med ord eller
med knytnävar – för att du är kvinna, för att du är från ett annat land än Sverige eller för
din religion? Elever på ABF Vux berättar om erfarenheter av trakasserier.
Svenska män frågar efter sex

Rasism i min familj
Jag vill berätta om ett exempel på
rasism i min familj. För 20 år sedan
träffade min morbror en kvinna som
hade svart hudfärg. Han träffade
henne på sin arbetsplats. Han fick ett
förhållande med henne och de älskade
varandra och bestämde sig för att
gifta sig. Därför ville hon möta min
morbrors familj.
Jag kan aldrig glömma denna dag,
när min morbror kom in med sin
fästmö. Min mormor blev chockad
och väldigt arg. Hon skrek mycket
starkt och sa till min morbror: ”Vill
du gifta dig med en svart kvinna och
föda svarta barn?” Därefter slängde

min mormor ut min morbror och
hans vän och sa: ”Jag vill inte se dig
i mitt hem till min död!”
Efter en vecka gifte sig min morbror med sin flickvän, men hade inte
bröllopsfest.
Åren gick, men min mormor accepterade aldrig äktenskapet mellan min
morbror och hans kvinna så länge
hon levde.
Nu bor min morbror tillsammans
med sin fru och de har en vacker
dotter som är 19 år gammal och hon
har vit hudfärg.

Jag tycker inte om att en del män
frågar mig hur mycket pengar jag
vill ha för sex.
Många män från Sverige tror att
alla kvinnor från Thailand säljer sex
och att de kan fråga alla om det.
Många män från Sverige åker till
Thailand för att köpa sex, men de
flesta thailändska kvinnorna säljer
inte sex.
När en man frågar mig om det blir
jag jätteledsen och arg.

Rim, sfi Odin

Vassana, sfi Odin

”Mannen sa rasistiska
ord till oss”

Jag sa till honom att han får sitta
men att han inte får skrika och säga
så. Jag sa: ”Du drar alla över en kam,
inte alla invandrare är likadana.”
Rasism är ett utbrett fenomen i
dessa dagar. Det bygger på hat mot
en annan person och det beror på religion, nationalitet eller ras. Till exempel: några svenskar hatar invandrare.
Det finns vita som hatar de som är
svarta.

En gång åkte jag och mina kompisar
buss och vi satt och pratade. Sen
stannade bussen vid en hållplats
och en gammal man gick på med
sin hund. Han ville sitta och började
skrika på oss och sa några rasistiska
ord.
Mannen sa: ”Hallå, jag är gammal
och jag måste sitta, får jag sitta eller?
Ni som kommer från andra länder, ni
låter oss inte sitta, ni måste tänka att
ni bor i Sverige nu och måste ta hand
om detta land.”

!

På slutet vill jag bara säga att man
inte kan dra alla över en kam eller
vara rasist. Det finns dåliga invandrare
och snälla invandrare. Man måste

diskutera och prata med personen
först och sen kan man bestämma om
personen är rasist eller inte.
Ninos, sfi Ranäng

Vad betyder trakasserad?
Trakasserad blir du om du blir ledsen eller arg över något som till exempel en annan elev eller en passagerare
på bussen säger eller gör mot dig...
• för ditt kön (för att du är kvinna eller för att du är man)
• för den kultur du kommer ifrån eller finns i (ditt folk eller ditt land)
• för din religion (t ex kristen, muslim eller hindu)
• för att du har funktionshinder (t ex om du är blind, behöver rullstol eller har ADHD)
• för din sexuella läggning (t ex homosexuell eller bisexuell)
• för din köns-överskridande identitet (t ex att du själv känner dig som något annat än kvinna eller man)
• för din ålder (hur många år du är)
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Text om diskriminering
Blir du orättvist behandlad av en myndighet,
lärare eller andra med makt, för att du är
invandrare, till exempel? En elev berättar.
Två killar skrek på mig

Sekreteraren hjälper inte mitt barn

En dag var jag på väg till centrum i Alingsås. Min son var
med mig. Han satt i barnvagnen.
Jag skulle köpa alvedon, men det var första gången jag
var i Alingsås och jag visste inte var apoteket låg.
När jag var på väg såg jag två killar. De kom emot mig.
Jag frågade dem var apoteket låg. Plötsligt skrek en av
killarna på mig och den andra sa: ”Varför frågar du oss?
Du är brun!” Han skrek också för högt.
Sedan gick de vidare. Jag var rädd. Min son blev också
rädd och skrek åt dem. Sedan blev jag ledsen.
Efter den dagen har jag inte vågat fråga killar om något.
När jag går på vägen kan jag inte titta på dem.

Jag har problem med en sekreterare på kommunen. Jag
har ingen lägenhet och min son och jag bodde på sex olika
platser i tre olika städer under en månad. Sen fick jag
plats på ett boende för många familjer från många länder.
Min son är sjuk. Han kan inte sova och han kan inte äta.
Han är 2 år och väger för lite. Läkaren skriver att min son
är sjuk för att vi inte har en bra bostadssituation.
Jag visade intyget för socialen och vi fick flytta till ett
hotell. Läkaren skrev att vi måste ha en lägenhet med kök
för att pojken behöver bra mat. Vi fick en lägenhet i en
källare. Men lägenheten är inte bra. Den är fuktig och rökig
och det finns ingen ugn. Det finns också insekter där.
När jag gick till barnsekreteraren lyssnade hon inte.
Jag sa: ”Det finns många insekter och jag har inte ugn.”
Sekreteraren frågade: ”Hur många insekter finns det?
Är det 100 eller 1000?”
Hon sa att jag måste köpa ugnen själv. Hon sa att jag
kan laga mat i mikron. Men jag kan bara värma i mikron,
inte laga mat eller baka bröd.
Hon sa också: ”Varför är du stressad för ugnen? Du måste
stressa mindre. Om du är stressad blir barnet stressad.”
Men jag måste få säga vad jag behöver. Jag blir ledsen
och gråter. Men handläggaren lyssnar inte på mig.
Jag sa till henne: I min situation, vad skulle du göra?
Hon sa: Jag håller inte med dig.
Jag vet inte vad hon menade med det.

Saba, sfi Odin

De slog min granne
Det var en solig dag förra året. Min granne promenerade
i skogen bakom Lidl i Bergsjön. Plötsligt kom framför
henne ett par unga män som var vältränade.
Direkt började de slå henne och sa: ”Jävla invandrare!
Gå tillbaka till ditt hemland!” När hon försökte ringa
polisen sprang de därifrån.
När polisen kom fram till platsen efter en timme hittade
de ingen. De gjorde en polisanmälan. Men ännu har ingen
hittat de unga männen.
Said Muuse, sfi Odin

Hon skrek: ”Jag hatar svarta människor!”
Förra terminen hade jag en klasskompis från Somalia
och han berättade det här för mig:
Det var snö ute och han var på väg till spårvagnen. Då
såg han en gammal kvinna som ramlade när hon sprang
till spårvagnen. Min klasskompis sprang fram till henne
och han hjälpte henne att stå upp.
Men istället för att tacka honom skrek hon i hans
ansikte:
– Jag hatar svarta människor!
Siham Kilani, sfi Odin

Kvinna från Eritrea
Barnsekreterare = person på kommunen som ska tala
för barnen och se vad barnet behöver.

!

Vad betyder diskriminerad?
Diskriminerad blir du om till exempel en chef, en lärare
eller en handläggare på en myndighet är orättvis mot dig:
• för ditt kön (för att du är kvinna eller att du är man)
• för den kultur du kommer ifrån
• för din religion (t ex kristen, muslim eller hindu)
• för att du har funktionshinder (t ex om du är blind,
behöver rullstol eller har ADHD)
• för din sexuella läggning (t ex homosexuell eller
bisexuell)
• för din köns-överskridande identitet (t ex om du
känner dig som något annat än kvinna eller man)
• för din ålder (hur många år du är)
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Hur kan jag arbeta mot rasism och diskriminering?
Hur ska jag göra om jag blir orättvist behandlad? Hur kan jag hjälpa någon annan som blir
utsatt för rasism och diskriminering?

Enkätintervju med två kvinnor på Stadsteatern. Var är texten?!!! Likadant upplägg som Angelina/Viktor, Samra!

Teater Smuts är en grupp som arbetar
mot rasism med teater.
De spelar teater som visar hur
människor kan tänka och göra i Sverige
och i Europa idag, för att kämpa för
att alla männsikor är lika värda och
har samma rättigheter. De spelar teater
som visar hur du själv kan göra motstånd mot rasism.
Här är några tips från Teater Smuts:
• Jag säger ifrån när någon säger
något rasistiskt eller diskriminierande.
• Jag säger stopp, även om det
känns jobbigt och är negativt för
mig själv.
• Jag accepterar inte när jag eller någon annan blir orättvist behandlad.
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• Jag är inte tyst. Jag accepterar inte
om andra vill att jag ska vara tyst.
• Jag tar plats!
• Jag kräver att politiker alltid arbetar för mänskliga rättigheter
och mot diskriminering.
• Jag lyssnar på andra och hjälper
dem som är i samma situation
som jag själv.
• Om jag inte själv orkar anmäla
när jag blir diskriminerad så ber
jag om hjälp. Jag frågar någon
annan om hon eller han kan anmäla istället för mig.
Text: Jenny Hostetter, redaktör
Foto: Johan Wejstål

Angelina Drakopoulos och
Viktor Edwardsson:

Hur kan man arbeta mot rasism?
Angelina: Det är viktigt med lagar och
regler mot rasism. Det är viktigt att vi
talar om olika kulturer. Det hjälper oss
att lära känna varandra.
Viktor: Man måste prata med varandra
och våga säga ifrån när någon behandlar
någon annan orättvist.
Har du själv erfarenhet av rasism?
Angelina: Nej.
Viktor: Nej.

Abdinasir Jamal:

Hur kan man arbeta mot rasism?
– Jag tror vi kan arbeta mot rasism och diskriminering
till exempel genom att visa respekt.
Har du själv erfarenhet av rasism?
– Jag upplevde rasism och diskriminering i mitt land.
Jag såg en man som sa till en annan man: ”Du kommer
inte från en bra stam. Min stam är bättre än din stam.”
Här i Sverige har jag inte sett rasism. Men det finns
ungdomar som mobbar varandra. Jag har några gånger
sett barn som säger till sina klasskamrater: ”Du är tjock.
Du har fula kläder. Du har inte märkeskläder.” Och de
säger många fula ord.
Jag har aldrig sett det på vår skola.

Hur kan man stoppa rasismen?
Livet är svårt ändå. Du behöver inte stå ut med rasistiska
attityder mot dig eller mot dina vänner. Men det finns
saker som du kan göra för att göra skillnad:
• Ta inte skit! Du behöver inte acceptera rasistiska
övergrepp. Alla har rätt att leva lyckligt och fritt från
diskriminering. Det spelar ingen roll vilken nation
du kommer ifrån.
• Tala ut om dina problem!
• Tala ut och berätta precis hur rasism påverkar
ditt liv!
• Ge aldrig upp!
• Du kanske inte kan ta itu med rasismen själv,
men sök stöd och acceptera hjälp där
du kan.
• Kom ihåg! Rasism är bara inte coolt
och ingen ska behöva stå ut med det!
Said Muuse, sfi Odin
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frågor till:

DO

Clas Lundstedt som arbetar på DO, Diskrimineringsombudsmannen. Där kan du få
hjälp om du blir diskriminerad. DO arbetar
för lika rättigheter och möjligheter.
Hur ofta vänder sig människor till er för att klaga?
– Förra året kom 1 949 anmälningar till DO.
På vilken typ av diskriminering klagar människor
oftast?
– Vi får många anmälningar om diskriminering på
grund av etnisk tillhörighet (= att du kommer från en viss
kultur/folkgrupp), funktionsnedsättning (till exempel om
du är blind, sitter i rullstol eller har ADHD) och kön (till
exempel om du blir diskriminerad för att du är kvinna).
Hur kan ni hjälpa människor?
– Vi ska arbeta mot diskriminering och det gör vi på
olika sätt. Vi har kontakt med myndigheter, företag och
organisationer för att inte diskriminering ska finnas där.
DO skriver också rapporter och förslag för att politiker
ska öppna ögonen för diskriminering. Vi ger utbildningar
för arbetsgivare, fackförbund och föreningar. Vi visar hur
man kan göra för att upptäcka och stoppa diskriminering.
Vi kan också driva frågor i domstol ibland.
DO ska också kontrollera att skolor och arbetsgivare
följer lagar och regler mot diskriminering.
Kan ni hjälpa en person som kontaktar er, men är
rädd och vill vara anonym?
– Du kan göra en anmälan anonymt, men då kan vi inte
ta frågan till domstol. Men vi kan ibland göra extra kontroller någonstans efter en anonym anmälan.
Hur tycker ni att folk ska leva i ett mångkulturellt
samhälle? Finns det några tips för att kämpa mot
diskriminering?
– Det här är en jättestor fråga och den är lite utanför
DO:s ansvar. Men lagen mot diskriminering förbjuder
diskriminering på jobbet, på skolor och utbildningar
och på andra platser i samhället, t ex affärer, sjukvård,
bank och försäkring och på bostadsmarknaden. Skolor och
arbetsgivare har ett ansvar att arbeta för lika rättigheter
och möjligheter.
Kan ni ge exempel på hur ni har hjälpt någon?
– På www.do.se finns information om vad
man kan göra om man känner sig diskriminerad. Där kan man också läsa om hur DO
har hjälpt till.
Intervju: Elena Larionova, sas Odin
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tema: Rasismen och jag

Diskriminering på förskolan?
Två mammor läser heltid på samma skola. Men de har inte samma möjligheter
att klara sina studier.
En får ha sina barn på förskolan i 8-9 timmar om hon behöver.
En blir stressad för att personalen vill att hon hämtar barnen så fort hon kan.

Huda Korkees läser heltid på sfi på Odinsskolan.
Personalen bestämde barnens tider när de var nya på
förskolan – och de säger att hon ska hämta barnen så
fort hon kan.

Hur går det för dig att studera heltid och ha barn på
förskola?
– Det är jättesvårt för mig. Jag hinner inte göra mina
läxor och läsa på biblioteket eller så med två barn på dagis.
Jag har barn i ett nytt land och jag vet inte reglerna här,
så jag behöver lära mig mycket – inte bara språket. En
svensk kvinna kan klara många situationer snabbare. För
mig tar det tid.
Hur länge är barnen på förskolan på dagarna?
– Klockan tre måste jag hämta barnen. Förut sa personalen
att jag måste hämta klockan ett eller två. Jag försökte
hinna läsa en bok på biblioteket, men jag hade inte tid.
Jag visste inte då att jag hade rätt att bestämma barnens
tider när jag läser heltid.
Vem bestämmer tiderna för barnen?
– Personalen bestämde tiderna först. De skrev mitt
schema och bestämde mina tider så att jag fick problem
med läxorna och studierna. Jag har varit kvar lång tid på
kurs C därför.
Min lärare hjälpte mig så jag har mer tid nu. När jag
förstod mina rättigheter lämnade jag in de tider jag vill
ha. Men också nu kontrollerar personalen mina tider.
Chefen vill hela tiden att jag ska hämta barnen tidigare.
Det blir mycket stressigt. Jag kan inte läsa heltid. Det blir
max 5 timmar om dagen. Ofta mindre.
Jag vill inte att personalen ska tro att jag vill att barnen
ska vara på dagis alltid. Jag vill träffa dem mycket. Men
jag behöver tiden!
Har förskolans personal frågat efter schema för dina
lektioner på skolan?
– Javisst. Alltid. De frågar fortfarande efter mitt schema.
Jag trodde de frågade alla om det, men när jag pratar med
svenska personer så säger de att de inte behöver lämna
sitt eget schema. Det känns svårt. Jag känner mig stressad
över att hinna hämta barnen i tid.
Har personalen pratat med dig om vad du får och
inte får göra när barnen är på förskolan, till exempel
att du inte får gå och handla mat innan du hämtar
barnen?
– Ja, de sa att tiden till klockan två räcker för mig. De
sa att jag inte får gå i affärer och så. Jag blev arg och
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Nellie Jemn och Huda Korkees läser på samma skola men deras
möjlighet att studera är olika.

ledsen. Tänker de att invandrare inte älskar sina barn?
Det är inte så! När barnet är nio månader i din mage
drömmer du om ditt barn. Tror de att jag vill kasta barnen
ifrån mig? Jag tänker alltid på mina barn.
Men det börjar bli bättre för mig med kontakten på förskolan. När jag kan språket bättre så kan jag också säga
till om mina rättigheter.
Har du några kompisar som har haft problem med
att läsa heltid och ha barn på förskola?
– Ja, det har jag.

tema: Rasismen och jag

Personalen har fel
– sfi ger rätt till heltid
Nellie Jemn läser heltid på gymnasiekurser på
Odinsskolan. Hon bestämmer tiderna för barnen själv.
Hur går det för dig att studera heltid och ha barn på
förskola?
– Det går jättebra. Jag har två barn på en förskola i
Bergsjön. De är 2 och 4 år.
Hur länge är barnen på förskolan på dagarna?
– Jag brukar lämna barnen klockan 8 och hämta
klockan 16. Jag hämtar lite tidigare på fredagar.
Vem bestämmer tiderna för barnen?
– Jag har bestämt tiderna själv. Jag lämnade in tiderna
på hela dagar och sen har det inte varit något mer med det.
Har förskolans personal frågat efter schema för dina
lektioner på skolan?
– Nej.
Har personalen frågat dig om intyg på att du studerar?
– Ja, men det har jag glömt bort. Jag har lagt tiderna
för barnen ändå.
Har personalen pratat med dig om vad du får och
inte får göra när barnen är på förskolan, till exempel
att du inte får gå och handla mat innan du hämtar
barnen?
– Nej, de har inte pratat med mig om det. Jag går ibland
och handlar på dagen och har påsarna med mig till dagis.
De har inte sagt något till mig. Jag har inte fått någon
sådan information.
Har du några kompisar som har problem med att
läsa heltid och ha barn på förskola?
– Nej, ingen som jag vet. Jag har en klasskompis som
också har barn på dagis och hon har inte heller några
problem. Hon är född i Sverige precis som jag.
Intervju: Jenny Hostetter, redaktör, sfi Odin
Foto: Samra Mešinović

Personalen på förskolan får inte bestämma
att barnen ska hämtas direkt efter lektionen
om mamma och pappa läser sfi eller annan
utbildning på heltid.
Så här skriver Madeleine Lundstedt som är
ledare för barnomsorg i Göteborgs kommun.
Från: Madeleine Lundstedt
Skickat: den 16 mars 2015 16:11
Ämne: Besked om schema barnomsorg
Hej,
I Göteborgs stad gäller att sfi-studier bedrivs alltid på
helfart.
Det innebär att man har rätt att ha sitt barn på förskolan/
familjdaghemmet den tid man behöver för att genomföra
sina studier.
Med vänliga hälsningar
Madeleine Lundstedt
Planeringsledare

NYA ORD
diskriminering = (läs på sidan 5!)
förskolan = dagis (dagis är ett gammalt ord)
har inte samma möjligheter = har inte samma chans,
situationen är olika
reglerna = hur saker ska vara, hur du måste göra, hur
du måste leva, lagarna
jag försökte hinna = jag kämpade för att få tid att
rättigheter = det som lagen säger att du ska få, det
du har rätt till
fortfarande = också idag
kontakten = när du pratar med och lyssnar på någon
eller skriver sms eller mail, t ex
glömt bort = kommer inte ihåg
påsarna = väskorna av plast i mataffären som du bär
maten i
ledare = chef
barnomsorg = förskola, fritids
bedrivs = är, går
helfart = heltid, ca 8 timmar om dagen
genomföra = klara
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tema: Rasismen och jag

Diskriminering och trakasserier – i mitt hemland
Finns rasism, diskriminering och trakasserier överallt? Sfi-elever berättar om
sina erfarenheter från olika länder.
Homosexuella blir
diskriminerade i Serbien

Rasism och trakasserier i Gambia:
Mannen sa: ”Gå av bussen! Jag ska ha din plats!”
Jag kommer från Gambia. Jag vill berätta om något som händer i mitt hemland
som jag tycker är fel och det är rasism.
I mitt hemland finns det cirka fem eller sju folkstammar: jula, mandinka,
fula, med flera.
Jula är ett folk som Gambia inte respekterar. De är en minoritetsgrupp som
bor i Gambia. De jobbar alltid för andra människor.
En dag var jag på väg till stan. En kvinna satt bredvid mig i bussen. Plötsligt
kom en äldre man också, men det fanns ingen plats för honom. Han sa till
henne att hon måste gå av bussen, för att han skulle ha platsen. Jag frågade
honom varför hon ska gå av bussen. Alla personer i bussen sa till mig att hon
är jula och att jag inte skulle sitta bredvid henne.
För mig är det rasism och det finns ingen grund för rasism. Så länge vi alla
bor i samma land så är vi alla lika. Vi ska ta bort rasism från oss, tycker jag.
Kebba Sidibeh, sfi Odin

Diskriminering i Eritrea förr i tiden:
”Chefen frågade om hemstad, inte om erfarenhet”
I mitt hemland Eritrea finns det inte så mycket rasism. Men för 10-15 år sedan
blev man diskriminerad på grund av religion, stad och språk.
Om jag sökte jobb frågade chefen inte först om min erfarenhet eller
kunskap. Han frågade först vilken stad jag kommer ifrån och vad jag talar
för språk.
Om jag inte var från hans stad eller inte pratade samma språk eller hade
samma religion, då kunde han inte ge mig jobb.
Men om jag kom från hans stad och pratade samma språk som han, då blev
han glad och gav mig jobb direkt.
Hussein Mohammed, sfi Odin
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Jag kommer från Serbien. I Serbien
finns det diskriminering och rasism.
Serbien är ett litet land. 80 % av
människorna är ortodoxa kristna.
20 % är muslimer och katoliker.
Den ortodoxa kyrkan stödjer inte
homosexuella. I den kyrkan betyder
det synd och otukt.
För många människor är homosexualitet oacceptabelt och det är
inte normalt.
Människor som är homosexuella
är en minoritet och de accepteras
inte i samhället. Människor ser på
dem med avsky och tror att de är
sjuka. Familjen förskjuter dem.
Min åsikt om detta är att jag inte
stödjer homosexuella, men jag känner
att de borde få sina rättigheter och bli
bättre accepterade i samhället.
Jag vet också att ingenting kommer
att förändras, för de flesta människorna i Serbien tycker att det inte
är acceptabelt och vill inte ha något
onormalt i sin omgivning.
Jelena Petrovic, sfi Odin

NYA ORD

folkstammar = grupper av folk,
stora grupper av släktingar
minoritetsgrupp = liten grupp i
ett land, mindre än 50 %, motsats
till majoritet
ingen grund = ingen orsak
kunskap = vad jag kan och vet
homosexuella = män som älskar
män, kvinnor som älskar kvinnor
synd, otukt = det som människor
tänker att gud inte vill, det som
religionen säger är fel
oacceptabelt = det vi inte vill ha,
det vi inte vill se omkring oss,
mot våra tankar om rätt och fel

Mycket rasism efter USA-kriget i Irak

Diskriminerande lagar i Schweiz

I mitt hemland finns det mycket rasism nu mellan
människor, till exempel sunna, shia och kurder. De är
rasistiska och de krigar och dödar varandra.
Men förr i tiden, som jag minns det, fanns ingen rasism.
Alla människor gillade varandra och de bodde tillsammans
utan krig.
Efter 2003 började rasismen växa fram i mitt hemland,
när kriget med USA tog slut.
Nästan inga människor i mitt hemland visar respekt för
andra religioner. Därför dödar de varandra.

Det finns mycket stränga lagar i Schweiz mot dem som
söker asyl. Till exempel måste de asylsökande leva i
asylhem i fem till sex år, och asylhem ligger alltid mycket
långt ifrån en stad. Asylsökande har inte rätt att jobba
och att resa till andra länder.
För att invandrare ska kunna få medborgarskap måste
de bo i Schweiz minst 10 år och de måste kunna språket i
både tal och skrift. De måste ha jobbat i minst fem år och
de ska vara självständiga. De måste betala tillbaka alla
pengar de har fått från socialen och det är inte säkert att
de får ett schweiziskt pass.
Jag tycker själv att det inte finns några mänskliga
rättigheter i Schweiz. Landet behandlar människor
olika. Jag tycker att landet är rasistiskt på grund av de
stränga reglerna som landet har mot asylsökande.
Jag förstår varför rasistiska personer är så ovänliga
och asociala, när landet självt säger att vi vill inte ha
asylsökande.

Zinah, sfi Odin

Anonym elev, sfi Odin

Karta: http://www.istockphoto.com

Gästfrihet istället för rasism i Etiopien

Gambia

Serbien

Schweiz

Irak

Eritrea

Jag har aldrig upplevt rasism i mitt hemland Etiopien.
Vi respekterar varandra väldigt mycket. Vi är alltid
lyckliga oavsett vad livet erbjuder oss.
När jag bodde i Etiopien kände jag alla mina grannar. Vi
bjöd varandra på kaffe. Vi har en speciell etiopisk ceremoni
kring kaffet. Det är en av våra stora traditioner: att bjuda
våra grannar på kaffe och fika och låta dem känna gästfrihet i våra hem.
Jag har aldrig blivit behandlad orättvist och inte heller
blivit trakasserad på ett rasistiskt sätt.
Min kärlek till mitt hemland är obeskrivlig.
Faria Ahmed, sfi Odin

Etiopien
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kultur

Om alla lyssnade på dig...
Jag skulle vilja att alla människor
tänker goda tankar och utför goda
gärningar. Människor måste ägna
sin tid åt att hjälpa till att bygga
– inte kriga!
Bunsita

Stoppa alla krig i världen
och skapa fred överallt!

Elever på ABF Vux har skrivit
texter till Folkteatern i Göteborg
och svarat på frågan: Hur vill du
förändra världen?
Här är korta citat ur texterna.

Förstör alla vapen, riv alla militära
byggnader och plantera träd och
blommor där istället! Och se till att
alla människor har någonstans att bo!
Or

Moufida

Om jag kunde förändra världen
skulle skolorna bli gratis och
alla människor få jobb!
Marwan

Bilder: pixabay.com
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en hjälte

Malala Yusafzai – kämpar för flickors rätt till skola
Bild: ”Malala Yousafzai at Girl Summit 2014” av Russell Watkins

Malala Yusafzai är en tjej från Pakistan. Hon är en modig och stark person.
Hon kämpade ensam för sin rätt och
alla flickors rätt att studera. Hon
krigade mot extremister – med ord,
inte med vapen.
För mer än två år sedan blev hon
skjuten i huvudet av pakistanska talibaner, som är mot hennes kamp för
flickors utbildning. Men det stoppade
henne inte från att kämpa för barns
rättigheter.
Hon fick barnens Nobelpris och
Nobels fredspris. Jag hoppas hon lever
i 100 år och får se att många barn
från fattiga länder kan gå i skolan
och få en bra utbildning.
Harun Abdi, sfi Angered

Elman Ali Ahmed ville byta vapnet
mot pennan

Elman Ali Ahmed ritad som en superhjälte som säger:”Lägg ner vapnet...Plocka
Aabdulahi Xaashi, sfi Angered upp pennan!”

Illustration: 4nine2.com

Lägg ner vapnet! Plocka upp pennan!
Elman Ali Ahmed var välkänd i Somalia för sin kamp för freden.
Han mördades 1996 i Mogadishu
för att han vägrade att sluta kämpa
för det han trodde på.
Ahmeds motto ”Lägg ner vapnet!
Plocka upp pennan!” finns på husväggarna på många gator i Mogadishu.
Elman kämpade för fred och
mänskliga rättigheter. Idag är hans
änka Fartun Ahmed och hans dotter
ledare för den fredsgrupp som han
startade. De fortsätter hans arbete
för fred, mot fattigdom och för att
hjälpa skadade i kriget.
Jag ska aldrig glömma Ahmeds
budskap.

NYA ORD
kämpar = arbetar mycket för,
slåss för
modig = inte rädd
extremister = mycket politiskt
religiösa personer eller grupper
som kan använda våld för att alla
ska leva som de tycker är rätt,
t ex talibaner, Al Shabaab
skjuten = fick skott från pistol
eller gevär
välkänd = berömd
freden = livet utan krig
mördades = dödades av någon
som ville döda
vägrade att sluta kämpa =
slutade aldrig, fortsatte och
fortsatte kämpa
motto, budskap = några ord
eller en mening som säger vad
du kämpar för
änka = fru till en som är död
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debatt

Två sidor av samma konflikt
Vem är rasist och vem är utsatt för rasism? Två kvinnor ser på situationen i Turkiet
med olika ögon.

Turkar är utsatta för
rasism!

Nej, det är kurderna som
är utsatta!

I mitt hemland Turkiet finns rasism
på östra sidan. Många turkar blir utsatta för rasism.
De är kurder och vi är turkar och
kurderna vill inte integreras med det
turkiska folket.
För tre eller fyra år sedan dog
många turkar i terroristdåd. Vi var
väldigt ledsna då.
Nu har rasismen minskat i mitt
hemland, men det finns många problem mellan kurder och turkar och
kurderna vill inte lära känna oss.

I Turkiet finns en kurdisk del. Kurderna vill vara fria och ha ett eget
land. Men turkar tycker inte om kurder
och tillåter inte dem att vara fria.
Förut brände turkarna många kurdiska
byar. De dödade många kurder.
Det är bättre nu, men då förvägrade
turkarna kurder att läsa på sitt modersmål i skolan. De tvingade kurder att
säga: ”Vi är inte kurder, vi är turkar.”
Varje dag var vi kurder tvungna att
sjunga den turkiska nationalsången i
skolan.
När kurder demonstrerade grep
turkarna många människor. De
brydde sig inte om ålder. Det fanns
många kurdiska barn mellan 6 och
16 år som fångades. En del sitter
fortfarande i fängelse.
Nu har kurder militär som krigar
mot IS i Syrien och Irak. Men turkarna
säger att kurdisk militär är terrorister.

Turkisk kvinna

NYA ORD
konflikt = bråk
rasist = person som har rasism som sin idé, som tänker, säger eller
agerar från en bestämd åsikt om en grupp människor från hudfärg eller
kultur
utsatt för rasism = den person eller grupp som rasister tänker och
pratar negativt om
dog = blev död, dör i dåtid
terroristdåd = attack från terrorister
minskat = blivit mindre, inte så stor nu som förut
tillåter inte = säger nej
brände = tände eld på
byar = små städer
tvingade = gjorde så att andra måste göra något fast de inte ville
nationalsången = speciell musik för ett land
grep = tog och satte i fängelse

14

Kurdisk kvinna

från redaktionen

Vad tycker du?
Vad tänker du? Håller du med
eller inte? Skriv till Debatt! Alla
åsikter är välkomna. Skicka din
text till jenny.hostetter@abf.se

debatt

Putin skapar oro och kris

Från Världen &vi nr 3, 2014

Jag har läst en artikel i Världen&vi som berättade om de
senaste händelserna omkring Ryssland. Författaren var
väldigt positiv till allt som hände och skrev att president
Putin gör allt rätt. Det tycker inte jag.
Jag är från Ryssland och jag blev riktigt orolig över
situationen med Krim. Ja, det är rätt att Krim var ryskt
för 50 år sedan. Men sen gav den ryska ledaren Krim
till Ukraina. Och förra året tog Ryssland Krim och bara
anslöt området utan att ens fråga Ukraina. Det var helt
olagligt.
Därför införde Europeiska Unionen och USA sanktioner
mot Ryssland. Sanktionerna var mot människor som kan
vara inblandade i Krims olycka. Ryssland svarade med
sanktioner också. Men de var inte mot Europa, de drabbade
den ryska befolkningen också. Ryssland slutade att köpa
varor från EU. Det var en chock för folket, människor
kunde inte köpa många produkter som de gillade. Som
resultat gick priset upp.
Dessutom har Ryssland stora problem med ekonomin.
När Putin blev president var olja och gas bara 9 procent
i Rysslands budget. Det betyder att Ryssland försökte att
utveckla sig. Nu har Ryssland över 50 procent av budgeten
för olja och gas. Det betyder att oljepriserna påverkar
den ryska ekonomin mycket. Som ett resultat har man en
kris nu i Ryssland. Rubeln försvagades med 50 procent
och människor är i panik. De kan inte resa utomlands för
att det är för dyrt nu. Några kan inte heller köpa vissa
varor.
En del företag stänger och arbetslösheten växer. Många
människor är stressade och besvikna. Det är det pris som
vi betalar för regeringens ambitioner.
Ryssland skadar bara sig själv.
Konflikten på Krim har orsakat stora problem. Det är
ekonomisk kris i Ryssland och arbetslöshet. Samtidigt
leder Putins politik till förstörelse av grundläggande demokratiska principer som yttrandefrihet.
Vad som ska hända nästa år är svårt att gissa. Därför är
det tydligt att det bör göras stora förändringar i politiken.
Regina

Jaga inte kvinnor med slöja!
Jag förstår inte varför folk förtrycker kvinnor som har
slöja.
Det är så dumt på alla sätt. Det är 2015 och världen har
förändrats.
Kvinnor med slöja har samma rättigheter som andra
kvinnor. Det spelar ingen roll vilken gud man tror på eller
vilken religion man har.
Nuförtiden i Sverige är det ändå svårt att få jobb om
man har slöja.
Det är orättvist faktiskt. Jag tycker att alla människor
är lika mycket värda.
En dag var jag på stan och en man kom förbi. Han
smög fram och knuffade mig i sidan.
Det gjorde ont och sen sprang han och sa fula ord. Jag
blev upprörd och skrek efter honom.
Jag blev chockad över att se såna människor i Sverige
för att Sverige är en demokrati och ett rättvist land. Man
borde ge okunniga människor som jagar kvinnor i slöja
höga böter – och ge flera års fängelse till dem som fortsätter att förtrycka i alla fall.
Det är vad jag tycker.
Sagal

Världen är inte rättvis!
Jag kommer från Somalia. Jag bodde i Somalia i 35 år.
Det är krig där. Människor är inte fria. Flickor måste vara
hemma och hjälpa till. Kvinnor är inte fria. Parlamentet
är inte heller fritt, för att de som pratar om politiska
problem blir hotade och dödade.
Fattiga får ingen chans. Barn går inte i skolan.
Det är orättvist!
Man från Somalia

Ingen rasism i svensk skola
Jag tycker inte att det finns rasism på skolan i Sverige.
Sverige är ett mångkulturellt land och här bor människor
från olika länder med olika hudfärg, åsikter eller religioner.
Svenska barn träffar redan på dagis barn från andra kulturer och barn från hela världen och det är normalt för
dem. Därför finns det ingen rasism i dem.
På Odinsskolan är människor från olika sociala kulturer
och det finns ingen diskriminering. Alla har samma rättigheter och blir behandlade med samma respekt.
Adam, elev på Odinsskolan
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porträtt
Vem älskar du? Vem saknar du? Aki och Nacimo Ahmed skriver om två personer
som finns i deras hjärtan.

Min underbara
vän Maya
Min underbara vän heter Maya.
Hon är japanska och bor i Japan.
Jag träffade henne för 22 år sedan.
Hon har en jättesnäll pojke och en
jättesöt katt.
Hon är allvarlig och ärlig.
När vi var unga hade vi samma
intressen, men vi har inte samma
personligheter.
Bild: ©cocoparisienne. www.pixabay.com

Aki, sfi Ranäng

Jag minns min fina bror
Nya ord
saknar = känslan när du vill
träffa en person som du inte kan
träffa, som är långt borta eller död
underbar = jättefin, fantastisk
allvarlig = seriös, skrattar inte
hela tiden
ärlig = säger sanningen, ljuger inte
personlighet = hur en person är,
alla egenskaper tillsammans
uppskattad = som du tycker om,
som du gillar
smycken = t ex halsband, örhängen
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Jag vill berätta om min älskade
uppskattade bror. Han heter Salad
Ahmed och han var en bra och fin
människa. Han arbetade som busschaufför i mitt hemland.
Min bror hade utbildning som mekaniker och han jobbade i flera år,
innan han dog för nio år sedan. Han
var inte bara min bror utan också en
god vän.
Min bror var jättesnäll och alltid
glad. Salad var äldre än mig och han
älskade mig mycket. Jag älskade
honom mycket också. Jag glömmer
honom aldrig. Jag drömmer ofta om
honom på natten och på dagen tänker
jag mycket på honom.
Han köpte leksaker, kläder, olika

smycken och skor till mig. När jag
var sjuk körde han mig till sjukhus
och när han gick till marknaden frågade han om jag ville följa med.
Han dog när en kille sköt honom
med en pistol.
Min bror var inte med i kriget.
Han var snäll och hjälpsam mot alla
människor. Jag förstod inte varför
någon ville döda honom.
Jag minns fortfarande hur han lekte
med mig och mina kusiner. Han
lyssnade alltid på mig och respekterade mig fast jag var ett litet barn.
Text: Nacimo Ahmed,
sfi Angered

