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NÄRA OCH KÄRA

Vad vore vi utan varandra? 
Människan är ett socialt djur. Vi behöver varandra, och vi behöver personer som står oss nära. För 
att klara oss igenom svåra tider. För att få hjälp med praktiska saker i vardagen. För att skratta och 
njuta av livet tillsammans. 

Detta nummer av Världen&vi är fullt av känslosamma berättelser om viktiga personer – partners, 
barn, föräldrar, syskon, släktingar, vänner. Texterna handlar om kärleken till de nära och kära, och 
vad de betyder i livet. Men även om hur det kan kännas att vara långt från de man älskar. Hur täran-
de det kan vara att inte veta när man kan vara tillsammans igen. 

Även personer som man inte har en vardaglig relation till kan ha stor be-
tydelse. Personer man möter på livets väg, som inspirerar och hjälpa en att 
göra viktiga val i livet. Kanske en lärare, politiker, artist. 

Texterna handlar också om hur man kan hitta nya viktiga personer när 
man har flyttat till ett nytt sammanhang. Det tycker många är svårt. Läs 
några personers bästa tips om hur man hittar nya vänner!

Trevlig läsning!

       FATIMA GRÖNBLAD
Min moster Alicia och min kusin Mar-
cos är jätteviktiga för mig. Alicia är som 
min mamma och Marcos är som min 
bror. 

Jag hade en biologisk mamma men hon 
var inte mamma för mig. Jag växte i stäl-
let upp med min moster. Hon har alltid 
behandlat mig som en dotter. Hon bytte 
blöjor på mig när jag var bebis och tog 
hand om mig när jag var sjuk. Min kusin 
Marcos blev som en riktig bror. Vi bod-
de tillsammans många år och vi lärde 
oss älska och ta hand om varandra som 
syskon. Jag förstod vad familj betyder 
med Alicia och Marcos.

Jag flyttade till Sverige för fem år sedan 
och bor med min man och min dotter 
här. Resten av familjen bor på Kanarie-
öarna. Jag brukar prata med min moster 
via videosamtal varje dag. Jag gillar att 
prata med henne. Hon ger mig tips för 
att jag kan bli bättre och gladare i mitt 
liv.

För sex år sedan fick min kusin Marcos 
cancer. Det var svår information för hela 
familjen. Men han lärde mig att man 
inte ska tappa sitt positiva tänkande, 
även om man är i en jobbig situation. 

Jag har lärt mig mycket av min moster, 
hon är en stark mamma. Min moster 
och kusin kämpade mot cancern i tre 
år men kunde inte vinna mot den. Det 
var en mycket stor smärta för mig att 
förlora min bror. Jag saknar när vi spe-
lade basket tillsammans, när vi gick på 
bio och gjorde efterrätter som tårta eller 
kokosbollar. Jag kommer alltid att älska 
dig min hjälte.

Det är viktigt att älska de människor 
som älskar oss, för på ett ögonblick kan 
livet förändras.

MARIA RODRIGUEZ, ODINSSKOLAN 

Som min mamma och bror

NYA ORD
CANCER
En farlig sjukdom 
som gör att cellerna 
i kroppen växer för 
mycket. 

HJÄLTE
En modig person, 
eller någon som inte 
klagar fast det är 
jobbigt. 

LYSSNA! 

MARIAS TEXT

ALICIA OCH MARCOS MEDINA
FOTO: MARCOS MEDINA
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Min bror heter Kassem, han bor i Kiruna. Jag 
och min bror träffades på semestern. Han kom 
till Jönköping. Vi åkte och fiskade tillsammans 
och spelade fotboll. 

Jag älskar min bror för han är snäll.
KHALED RAWAJ, JÖNKÖPING

Vi delar drömmar  
Min fru heter Mirna. Vi bor i Göteborg med 
våra barn. Vi studerar sfi och tränar svenska 
tillsammans. 

Jag älskar henne för att hon är min vän också.  
Vi har många minnen och många drömmar 
för framtiden. Hon är den bästa mamman. Jag 
älskar min familj.  
CAMAL SALAMI, ODINSSKOLAN 

En person jag älskar
Jag älskar min bror

Min älskade dotter
Jag har en dotter som heter Selin. Hon är tre år och 
går i förskolan. Hon gillar att dansa och lyssna på 
musik och att leka med pappa och mamma. Jag äls-
kar min dotter mycket.
JALAL BAYZIDI, ODINSSKOLAN

LYSSNA! 

Min man heter Rickard. Han föddes i Huskvarna nära 
Jönköping. Han är alltid snäll och bryr sig om mig. Vi 
reser, lagar mat, tittar på tv och handlar tillsammans.
Jag älskar honom, han är rolig.
JIRAPAN ROOS , JÖNKÖPING

Rickard bryr sig om mig

Min fru heter Aber. Vi bor tillsammans och har två 
barn. Vi hjälper varandra med allt vi behöver. Jag 
gillar henne väldigt mycket
AHMED HABBAB, JÖNKÖPING

Aber och jag hjälper varandra
Min mamma är en fantastisk person. Hon bryr sig om mig 
och skyddar mig från alla problem. Hon kommer alltid att 
bry sig om min hälsa och vad jag äter. Hennes kärlek till 
mig är ovillkorlig och hon offrar alla sina behov och önsk-
ningar för mig.

Hon är som min första lärare, som lärde mig att tala. Jag 
älskar min mamma.
SELAMAWIT WOLDHAYAMANOT, ODINSSKOLAN

Mamma är min första lärareABER

NÄRA OCH KÄRA



FATTIGA OCH RIKA

Skillnader i Irak skapar problem
Det finns skillnader mellan fattiga och rika i många länder. Men skillna-
derna kan vara stora eller små. 
I mitt hemland Irak är det stora skillnader. Det är inte bra för landet och 
samhället. Skillnaderna mellan olika klasser i samhället leder till många 
problem, till exempel rån, självmord, utsugning. Fattigdom leder också 
till att individer utvandrar till andra länder för att förbättra sin levnads-
standard.
I Sverige är skillnaderna mellan fattiga och rika små. Fattiga i Sverige får 
hjälp av staten. Det är en jättebra idé som gör Sverige till ett utvecklat och 
säkert land. 
NOUR ALTIMIMI 

I Colombia lever en stor andel av befolkningen i fattigdom. Många har 
bara pengar för att äta en gång om dagen. I vissa områden kan barnen 
inte studera bra i skolan eftersom skolorna inte har internet och inga lä-
romedel.

I Colombia är nästan alla universitetet privata, så man måste betala om 
man vill studera där. Alla ungdomar som slutar skolan har stora dröm-
mar. De vill kanske bli läkare, lärare eller ingenjör. Men de har inte peng-
ar för att studera på universitetet, så de kan bara ta ett vanligt jobb med 
låg lön för resten av livet.
ISABEL

Bara vissa kan studera vidare i Colombia

Många fattiga i Afghanistan
I mitt hemland Afghanistan är de fattiga fler än de rika. Fattiga människor 
tvingas göra vad som helst, till exempel kan de stjäla eller begå ett brott för 
att tillfredsställa magen. En fattig person vill ha lite mat eller ha på sig några 
kläder. Samtidigt kan de rika göra vad de vill med sina pengar, de kan även 
investera och skapa nya saker. Vi lever i en tid då de rika tar full kraft.

I Sverige verkar människor leva nästan likadant, vilket innebär att det är väl-
digt få fattiga. 
FATEMEH KARIMI

Ekonomiska skillnader inom länder
Hur stora är skillnaderna mellan rika och fattiga i olika länder? Det visar denna karta. Den baseras 
på uppgifter om invånarnas inkomster i varje land. I vissa länder är det stor skillnad mellan de som 
tjänar mest och de som tjänar minst. I andra länder är skillnaderna mindre. 

HUR ÄR 
SKILLNADERNA DÄR 
DU BOR/HAR BOTT? 

STOR SKILLNAD LITEN SKILLNAD UPPGIFT SAKNAS

Afghanistan

Källa: Världsbanken, uppgifter insamlade mellan 1992-2018

LYSSNA! 

Colombia

Irak

FAKTA



TEMA – TELEFONEN OCH JAG

Nyår 

  
20 MARS

INKUTATASH
I Etiopien firas nyår 11 septem-
ber. Det är tiden på året då 

vintern är slut och blommorna 
kommer. Folk har fest, vi äter god 

mat och går ut på kvällen. Vi 
tänder eldar och har fyrverkerier. Barnen 
brukar göra teckningar som de går runt 
och lämnar till grannar. De målar ofta 
blommor som en symbol för det nya året. 
Grannarna ger barnen dadlar, bröd eller 
lite pengar. Nyårsfirandet i Etiopien är 
inte speciellt för någon religion, alla firar 
det. 
BERÄTTAT AV EABISA NEGESE

  
11 SEPT

NOUROZ
Det persiska nyåret, Nouroz, firas 20 
mars. Tisdagen före firas eldfesten. 
Det är en gammal tradition i Iran. 

Människor dansar och sjunger och hop-
par över eldar. De lämnar sina problem i 

elden och tar i stället emot energi och hälsa från 
eldens röda färg. 
Eldfesten har varit en tradition i Iran i cirka 3000 
år. Men regeringen vill inte att människor ska fira 
den. Den iranska regeringen är islamisk och de 
tänker att persiska gamla traditioner är motsatsen 
till islam. Så vi har inte fest med stora 
fyrverkerier på gatorna. Men folket älskar 
sina traditioner och firar eldfesten hem-
ma. De samlas hemma hos varandra och 
äter mat. Sen går de ut på gården och 
tänder eldar som de hoppar över.
Eldfesten firas i Sverige också, bland an-
nat i Stockholm, Malmö och Göteborg. 
ALIREZA SEBTINI

AKITO
Den 1 april varje år infaller det 
assyriska nyåret, ”akito”. Det 

firas av de assyriska kaldeerna i 
olika länder i världen. Helgdagen 

är en symbol för fertilitet och förnyelse 
och firas i bland annat Syrien, Irak, Turkiet, 
Libanon. 
I mitt tidigare hemland Syrien är akito en 
nationell helgdag. Jag och min familj bruka-
de åka till en plats utanför staden. Vi firade, 
sjöng traditionella sånger och dansade med 
varandra. Många människor hade folkdräkter 
och det fanns artister som uppträdde. På ef-
termiddagen grillade vi, med tabbouleh-sal-
lad och alla slags drycker. 
HABIB ROHM

  
1 APRIL

GAMMALT NYÅR
I mitt hemland Georgien 
firar vi två gånger. En 

gång som i Sverige den 
31 december, och en gång 

enligt den ortodoxa kyrkans 
kalender den 14 januari. Det kallas gam-
malt nyår. Vi har samma traditioner som i 
Sverige. Vi har speciell mat och vi lyssnar 
på musik. Den högtiden är viktig för mig 
för att vi planerar något nytt. 
RUSUDAN MELADZE

SONGKRAN
Songkran är det thailändska nyåret 13-15 
april varje år. Det är den viktigaste högti-

den och en buddhistisk tradition. Vi önskar 
bort allt dåligt som skett och välkomnar det 

goda till en ny början. 
På morgonen går människor till templet för att erbjuda 
mat till oss munkar. Efter maten läser vi en buddhistisk 
bok tillsammans. Vi ber och tänker på släktingar som 
har gått bort. Sedan häller människor vatten i händer-
na på oss. 
Efter det häller barnen vatten i händerna på sina 
föräldrar och äldre. Samtidigt som man häller vatten 
i händerna på munkar eller sina föräldrar önskar man 
dem bra hälsa samt ber om förlåtelse om man g jort något fel. 
Senare på dagen går alla ut på gatan för att kasta vatten på varandra. Det är 
en symbol för att önska varandra tur och lycka på det nya året.
Songkran är en viktig tradition för mig. Alla människor kan göra fel, men det 
är viktigt att be om förlåtelse och vara ödmjuka mot varandra, tycker jag.
PHRATARA NANTAPULSAB

  
13 APRIL

NYÅRSAFTON
Den 31 december är sista 
dagen på året. Det är en 

festlig dag då många träffas 
för att fira in det nya året. 

Jag brukar fira med mina vänner. 
Höjdpunkten på kvällen är tolvslaget 
- då det gamla året tar slut och det 
nya börjar. Då brukar vi samlas för 
att skåla med varandra och titta på 
fyrverkerier. 
Sedan brukar vi spela musik och 
dansa.
FATIMA GRÖNBLAD

  
31 DEC

Se en film från 
eldfesten i 
Göteborg

Se en film om 
Songkran

Besökare i buddhisttemplet i Göteborg häller vatten 
i händerna på munkarna. Foto: Suriyag Gratting

  
14 JAN

VÄRLDENS FEST



VÄRLDENS FEST

I Pakistan är den mest speciella traditionen firandet av bröllop. Mitt bröl-
lop varade i tre dagar. Första dagen firade vi i en stor festsal. Den dekore-
rades med blommor och ljus. Det var musik och dans. Och det serverades 
utsökt mat. 

Andra dagen är den viktigaste dagen i brudparets liv. Brudgummen och 
hela hans familj kommer till bruden. Brudens familj välkomnar brud-
gummens familj med blomsterbuketter och konfetti av rosenblad. Bruden 
brukar ha en röd klänning och det hade jag också. Rött anses vara kär-
lekens färg. Bruden och brudgummen undertecknar ett kontrakt. Brud-
gummen ger samtidigt en gåva till bruden i form av pengar eller guld. 
Efter det är äktenskapet officiellt. Bruden och brudgummen sitter på en 
scen. Det finns ljus, musik och god mat. Gästerna serveras biryani - ris 
med kyckling och fisk. Efter festen går bruden med brudgummen hem. 
De ska bo tillsammans resten av livet.  

Tredje och sista dagen är brudgummen värd. Alla brudparets vänner och 
familjemedlemmar sitter tillsammans och äter och pratar. 

Jag tycker att bröllop är den finaste familjetraditionen i Pakistan. Det är 
ett underbart sätt att utvidga brudparets familj. 

Jag gifte mig för sex år sedan. Det har varit en spännande resa. Jag fick en 
omtänksam och kärleksfull man och sedan gick vi från två till fyra. Vi är 
välsignade med två söta barn, en pojke på fyra år och en flicka som är ett 
och ett halvt år. De heter Arham och Hareem. De har ökat vår kärlek och 
är våra livskällor. De är våra ögonstenar.
IQRA ASLAM, ODINSSKOLAN 

Jag och min man Carmelo gifte oss i 
bröllopssalen med en domare på Kana-
rieöarna den 11 april 2014. Ceremonin 
varade bara i tio minuter. 
Efter det gick jag och min man till en 
vacker plats för att ta bröllopsbilder. 

Sedan gick vi och 30 gäster till en res-
taurang. Vi åt, dansade och gav presen-
ter till varandra. För att avsluta cere-
monin serverade vi tårta. Totalt varade 
mitt bröllop i sex timmar, från 12:00 till 
18:00.
MARIA RODRIGUEZ, ODINSSKOLAN

Ceremonin tog bara tio minuter

Vi har tre typer av bröllop i Nigeria. 
Det första kallas vitt bröllop, där bru-
den har vit brudklänning och gifter sig 
i kyrkan. Det andra är ett traditionellt 
bröllop där du har traditionell klädsel. 
Den tredje sortens bröllop är att gifta 
sig i domstolen. 

Jag och min man gifte oss på alla tre 
sätten 2016. Vi gjorde alla tre, för när 
jag skulle resa till Sverige måste jag visa 
mitt bröllopscertifikat och bröllopsbil-
der för ambassaden för att bevisa att jag 
verkligen är registrerad hustru.

Det viktigaste bröllopet för mig är det 
traditionella bröllopet. Mannen och 
hans familj kommer till kvinnans fa-
milj med kolanötter, en flaska gin och 

pengar för hemgiften. Brudens föräld-
rar frågar sin dotter om hon vill ta emot 
gåvorna. När kvinnan säger ja, blir de 
glada. Alla sjunger och dansar och se-
dan knäcker man kolanöten, skålar i 
gin och ber för det nya paret. Efter det 
har man en stor fest. Det blir musik, 
mat och dryck och många gäster från 
båda familjerna kommer och ger gåvor 
och pengar till det ny-
gifta paret.
ROSEMARY OGBEMUDIA, 
ODINSSKOLAN

Vi gifte oss tre gånger i Nigeria

Mitt bröllop varade i tre dagar

PANNEE PIMPILA ANVÄNDER GOOGLE MAPS FÖR ATT SE 
VAR HENNES FAMILJ ÄR

MARIAS TEXT
LYSSNA! 

NYA ORD
CEREMONI 
En högtidlig stund.

DOMARE
En person i en 
domstol som 
bestämmer. 

BEVISA
Visa att något är 
sant. 

KNÄCKA
Bryta sönder genom 
att slå hårt. 

Enligt min åsikt är traditioner viktiga, men de är inte 
så viktiga att man ska göra dåliga saker för traditionens 
skull. Jag tycker att syftet med traditioner är att ha det 
bra med andra människor som man delar samma kul-
tur med. Men traditioner kan missbrukas. Till exempel 
finns det ett traditionellt sätt att gifta sig i mitt hemland. 
Det går ut på att föräldrarna arrangerar ett möte mellan 
deras barn för att de känner varandra. Om barnen gillar 

varandra fortsätter de att dejta men om de inte vill gif-
ta sig slutar de träffas. Men ibland försöker föräldrarna 
tvinga sina barn att gifta sig med varandra fast de inte 
vill. Föräldrarna säger att de måste fullfölja eftersom det 
är tradition. Jag anser att man bara bör följa traditioner 
som är bra och som inte är emot mänskliga rättigheter i 
den tid vi lever i.
BITA HADAVAND, JÖNKÖPING KOLANÖTTER OCH GIN. FOTO: AZEKHORIA BENJAMIN, AXELHH

Vi ska inte följa traditioner som är dåliga

FOTO: MARCOS MEDINA



STUDERA

NYA ORD
GALEN
Mycket irriterad eller 
arg.

ENVIS
Som inte slutar att 
tycka eller göra det 
som hen vill. 

ÅNGRA
Vara ledsen för att 
man har gjort något 
och önska att man 
inte hade gjort det.

ERKÄNNA
Säga att man är 
skyldig till till exempel 
ett brott eller ett fel. 

SVAGHET
En dålig egenskap.

Pamela fick hjälp av socialtjänsten

på direkt om något har hänt, till exem-
pel om det varit något bråk. 

– Varje dag när jag hämtar mitt barn i 
skolan frågar jag honom hur dagen har 
varit. 

Pamela har hört andra säga dåliga saker 
om socialtjänsten, att de är hårda och 
att de tar barn från familjer. Det håller 
hon inte med om.  

– De har aldrig sagt något om att ta 
mina barn. I stället har de gett mig bra 
stöd. En del barn är väldigt envisa och 
lyssnar inte på sina föräldrar. Då kan 
socialtjänsten hjälpa till. 

Hon tycker att fler borde ta hjälp av so-
cialtjänsten.

– Många föräldrar hamnar i situationer 
där de känner att de inte kan kontroll-
era sina barn, att barnen tar makten 
över dem. Då kan du berätta det för so-
cialtjänsten. Det är bättre. Annars kan-
ske du gör något dumt som får dig att 
ångra dig jättemycket. 

Många skäms för att berätta om pro-
blem hemma, eller att erkänna att de 
varit våldsamma mot sina barn. Men 
det är lika bra att berätta, tycker Pame-
la. 

– Du behöver inte dölja något när du 
går till socialtjänsten. De vill hjälpa dig 
utifrån dina svagheter. 

INTERVJU: LILIAN OGBODU 
TEXT: FATIMA GRÖNBLAD

Pamelas tips om att skapa en bra 
relation till sitt barn
• Om ditt barn är väldigt arg eller 
vägrar göra något, låt barnet vara en 
stund tills det lugnar sig. Dra inte i 
barnet och skrik inte, det blir bara 
värre. 
• Prata mycket med ditt barn, lyssna 
på vad ditt barn vill berätta för dig.
• Var en bra förebild. Bete dig själv 
så som du vill att ditt barn ska bete 
sig. Ditt barn lär sig genom att se 
hur du gör.

LYSSNA! 

När Pamela var ny i Sverige g jorde hon som 
hon var van vid – hon slog sina barn när de inte 
lyssnade. När socialtjänsten ringde blev hon 
jätterädd för att de skulle ta hennes barn. Men i 
stället fick hon bra stöd. Nu har hon hittat bätt-
re sätt att uppfostra sina barn. 

Pamela hade nyss flyttat till Sverige med de båda 
barnen på ett och tre år. Hennes man ville ge sina 
barn en fin välkomstpresent och köpte surfplattor. 
Men det blev snabbt ett problem. Barnen ville inte 
göra något annat än att titta på film och spela. 

– De var helt beroende, de ville inte äta, de ville 
inte sova. Jag blev galen!

Pamela blev arg och gjorde som hon brukat i sitt ti-
digare hemland – hon slog sin tre-åring på rumpan 
för att få honom att lyda. Att det är olagligt i Sverige 
visste hon inte om.

Hennes son berättade vad som hade hänt i försko-
lan. En förskollärare ringde då socialtjänsten, som 
kontaktade Pamela. 

– Jag fick panik när de ringde, jag blev rädd att de 
skulle ta mina barn ifrån mig. Jag grät och sprang 
direkt till förskolan för att kolla att de fortfarande 
var kvar. 

Hon blev kallad till möte på socialkontoret. Efter det 
kom två kvinnor från socialtjänsten hem till familjen. 
De pratade med den tre-åriga sonen, Pamelas man 
och med Pamela en i taget och ställde många frågor. 

– De frågade hur jag slog mitt barn, och letade i lä-
genheten för att se om jag hade käppar, bälten eller 
andra saker att slå med. 

I våras ringde telefonen igen. Pamelas son gick nu i 
förskoleklass och en lärare ringde för att berätta att 
det hade varit ett bråk, där hennes barn hade slagit 
ett annat barn. 

– Jag sa att barn gör så där vi jag kommer ifrån. Om 
någon slår dem slår de tillbaka.

Läraren berättade för socialtjänsten, som kontak-
tade Pamela. Sedan dess går hon på möte med en 
familjebehandlare en gång i veckan. 

– Vi brukar prata om olika sätt att uppfostra sina 
barn, utan att slå dem. Hon ger mig tips om vad jag 
kan göra när de inte lyssnar. Det har varit jättebra. 
Jag har lärt mig behandla mina barn bättre. 

– Min son har också blivit lugnare. Om någon brå-
kar med honom går han till läraren och berättar. 
Och om ett annat barn slår honom går han däri-
från.

En sak som Pamela har förändrat är att hon pratar 
mer med sina barn. 

– Som förälder behöver man skapa tid i vardagen 
för att prata med sina barn. Om du inte lyssnar på 
barnen lyssnar barnen inte på dig heller. 

Genom att prata med sina barn får hon också reda 

SÅ KAN DU SOM FÖRÄLDER FÅ STÖD
 »De flesta kommuner i Sverige har kurser för föräldrar som alla som vill får gå. 
Där träffas man tillsammans med andra föräldrar. Kurserna handlar bland annat 
om hur man kan bygga en bra relation med sitt barn och hur man kan sätta 
gränser. I Göteborg finns kurserna även på olika språk, läs mer på www.goteborg.
se/integrationscentrum. 

 »Om du har problem med dina barn kan du få hjälp av socialtjänsten. Du kan få träffa en 
person för att prata om vad problemen beror på och hur det kan bli bättre. 

 »Socialtjänsten kan också erbjuda barn en kontaktperson eller kontaktfamilj. Det innebär 
att ditt barn får träffa en annan person regelbundet, eller bo hos en annan familj varannan 
helg.  

 »Du kan också få hjälp om du, dina barn eller någon annan i din familj har problem med 
missbruk av alkohol eller droger eller mår dåligt psykiskt, eller om du har allvarliga 
konflikter med din partner. 

FAKTA

FÖRÄLDRAR OCH BARN



Hur arbetar socialtjänsten med familjer? Hur 
vanligt är det att de tar barn och sätter dem i 
en annan familj? Och vad får man göra när ens 
barn beter sig dåligt? Världen&vi har träffat 
socialsekreteraren Sheila Werner Pasalic för att 
få svar på frågor.

Sheila Werner Pasalic arbetar på socialtjänsten i 
Göteborg. Hon berättar att hon och hennes kolle-
gor får kontakt med familjer på två sätt. Anting-
en är det för att föräldrar, eller ibland äldre barn, 
ringer till socialtjänsten och ber om hjälp. Eller så 
är det andra personer som kontaktar socialtjänsten 
för att de är oroliga för ett barn.

– Alla är välkomna att berätta för oss om de är oro-
liga för att något barn inte har det bra. Sen finns 
det vissa yrkesgrupper som måste informera oss. 
Det gäller lärare i förskola och skola, och personal 
inom sjukvården och tandvården.

I det första mötet med socialtjänsten får barn och 
föräldrar berätta om det som är svårt i familjen. 
Ibland kan det räcka med ett möte. Om socialtjäns-
ten behöver mer information om det som gör det 
svårt i en familj gör de en utredning.  Den får ta 
max fyra månader att göra.

– Då pratar vi mer med föräldrarna och barnet. Vi 
pratar också med andra personer. Det kan till ex-
empel vara lärare i barnets skola, eller någon släk-
ting som barnet träffar ofta, säger Sheila Werner 
Pasalic.

Efter detta bestämmer socialtjänsten och föräldrar-
na tillsammans på vilket sätt familjen bäst kan få 
hjälp. 

– Det vanligaste är att vi ger familjebehandling el-
ler föräldrastöd. Då träffar vi familjen och barnet 
under en tid för att arbeta med det som är svårt.
Samtalen under träffarna kan handla om olika sa-
ker. Det beror på vad familjen behöver hjälp med, 
berättar Sheila Werner Pasalic.

– Det kan till exempel handla om hur man kan sät-
ta gränser för barn, hur man kan få till bra rutiner 
kring mat och läggning, eller hur man kan hantera 
konflikter mellan syskon. 

Enligt lagen ska socialtjänsten samarbeta med fa-
miljen. Det går oftast bra, enligt Sheila Werner Pa-
salic. Men ibland tycker socialtjänsten och föräld-
rar olika. Föräldrarna kanske inte vill ta emot det 
stöd som socialtjänsten föreslår. Eller så fortsätter 
problemen som gör att barnet mår dåligt. 

Sheila stöttar föräldrar och 
barn

Då händer det att socialtjänsten placerar barnet i en 
annan familj, trots att föräldrarna inte vill.

Hur känns det?
– Det är en svår del av arbetet. Men om vi är väldigt 
oroliga och ser att ett barn är i ett hem där det far illa 
måste vi skydda barnet på en annan plats.

Sheila Werner Pasalic har märkt att en del är rädda 
för socialtjänsten.

– Många har kanske hört talas om att vi kan placera 
barn. Men socialtjänsten arbetar i första hand för att 
ge stöd till familjer som har det svårt. Man provar 
alltid att ge stöd först. 

Socialtjänsten vill att både barn och föräldrar ska ha 
det bra. Därför vill hon tipsa föräldrar att ringa soci-
altjänsten om de behöver stöd.

– Om du inte vet hur du ska göra, om du är orolig för 
ditt barn, eller om du har problem med din partner, 
ring då till oss! Det finns mycket hjälp att få. Även 
om du inte kan språket så kan vi träffas med tolk så 
att du får svar på dina frågor.
INTERVJU: LILIAN OGBODU 
TEXT: FATIMA GRÖNBLAD

Sheilas tips om att skapa en bra relation 
till sitt barn
• Umgås med ditt barn en liten stund varje 
dag. Du kan exempelvis läsa för ditt barn, 
lägga pussel tillsammans eller något annat 
ditt barn tycker är roligt. 
• Uppmuntra ditt barn när det gör bra 
saker. Var nyfiken på ditt barn och lyssna 
när det berättar. 
• Ha rutiner hemma för hur en dag eller en 
vecka ska se ut. 
• Förebygg konflikter genom att göra 
överenskommelser med barnet. Prata 
i familjen om hur ni vill ha det hemma 
och hur ni tycker att man ska vara mot 
varandra. 
• Du får inte slå ett barn, säga elaka saker 
eller låsa in barnet. Men du får sätta upp 
regler, säga nej och ge konsekvenser. 
Berätta då gärna för barnet vilka 
konsekvenser det kan bli om hen gör 
något det inte får, så att barnet vet. 

Barn som placerades i familjehem 
2019, 6 595. 4% av alla 
orosanmälningar.

Barn som någon gjorde en 
orosanmälan för 2018, cirka 
180 000. 8% av alla barn.

Barn 0-17 år i Sverige 2018, cirka 
2,2 miljoner



Andel av anmälningar som leder till att barn placeras i familjehem

FOTO: FATIMA GRÖNBLAD

FÖRÄLDRAR OCH BARN



NYA ORD
VARSIN
En för varje person.
 
SKYLDIG
Som har gjort ett fel 
eller ett brott.

VÅLD
När någon slår eller 
skadar någon. 

De glömmer läxorna
Att alla i familjen har varsin telefon 
har sina nackdelar. Till exempel är alla 
samlade i vardagsrummet och tittar 
på sina mobiltelefoner i stället för att 
prata med varandra och dela med sig 
om hur deras dag har varit. Sedan 
glömmer barnen ofta bort att de har 
läxor efter skolan. I stället vill de till-
bringa hela eftermiddagarna med sina 
mobiltelefoner. 

AYAN OSMAN, ANGERED

Skärmarna i familjen

LYSSNA! 

NYIMAS TEXT

LYSSNA! 

KHLOUDS TEXT

NYA ORD
SKÄRM
En skiva som visar 
texter, bilder eller 
film, till exempel på 
en dator, telefon 
eller surfplatta. 

SURFPLATTA
En enklare dator 
för att använda 
internet, spela med 
mera. Ipad är ett 
varumärke för en 
sorts surfplatta.  

Telefonerna skapar problem för familjer
Jag ser många barn som spelar på sina 
telefoner och datorer i flera timmar i 
stället för att leka med andra barn och 
prata med sina föräldrar. Föräldrar 
använder också sina mobiltelefoner 
många timmar och är inte intresserade 
av att leka med sina barn. Jag tror att 
det här kommer skapa problem för 
familjer i framtiden.

Jag tycker att det vore bra om föräldrar 
fixar ett tidsschema för sina barn så att 
de inte spelar så många timmar. För-
äldrar kan också hitta på saker att göra 
tillsammans med barnen, till exempel 
att promenera, cykla, sjunga, baka 
bröd, titta på film eller läsa böcker.

PHRA TARA NANTAPULSAB, ODINSSKOLAN

Mina barn kan koden
Mina barn gillar min mobil. De har 
lärt sig koden för att öppna den. De tit-
tar på mobilen en till två timmar om 
dagen. När jag tar min telefon blir de 
arga och busiga. Jag vill inte att de ska 
titta på min mobil för länge. Det är inte 
bra för deras ögon, och det är inte bra 
för kroppen att sitta stilla mycket.

Mina barn kan söka genom att säga det 
de vill hitta till google-appen. De bru-
kar till exempel titta på barnkanalen 
och lyssna på barnsånger eller musik 
från mitt hemland.

Barnen kan lära sig många saker ge-
nom mobilen. Men det är viktigt att 
man kontrollerar vilka filmer de tittar 
på. Jag vill inte att de ska titta på filmer 
som innehåller våld. 

NYIMA TOURAY BADJIE,  ANGERED

Innan hade vi inte regler hemma. 
Det var svårt, för mina barn använde 
surfplattor och mobiltelefoner mycket 
och lekte inte med leksaker. Nu har 
vi regler. Mina barn får inte använda 
surfplatta eller telefon varje dag. De 
får bara ha dem på lördagar.

MODINA ISMAIL, JÖNKÖPING

Nu har vi regler

En negativ sida av mobiltelefoner 
är att människorna inte umgås lika 
mycket som förr och inte läser böcker. 
Barnen leker inte med varandra utan 
använder sina mobiler istället. Därför 
måste föräldrarna ta hand om sina 
barn och inte låta de använda mobilen 
länge. 

En regel som jag har hemma är att alla 
måste släppa sina mobiler klockan 
20.00 och lägga dem i en låda. Men på 
helgerna lägger vi på en timme. Först 
var det svårt för dem, men nu har de 
blivit vana. 

Min åsikt om mobilen är att den är en 
bra teknologi men människan måste 
kunna använda den. 

Vi lägger undan telefonerna klockan åtta

Klouds barn: Hussein, Mohammed, Sha-
hed, Naha och Hosam.

Nyimas barn: Saikou 3 år, Abubacarr 4 år, 
Faye 6 år

Ska barn få använda telefoner, surfplattor och datorer hur mycket som helst, eller 
ska det finnas regler? Det är något många funderar på. Här berättar några sfi-elev-
er om hur de gör hemma. 

Ibland ger jag telefonen till mina barn 
när jag är trött. Det får mig att känna 
mig skyldig eftersom jag vet att telefo-
nen förstör de smartaste barnen. 

GHADIR NASSAR, ODINSKOLAN

Jag har tre barn. De brukar bara an-
vända surfplattor på helgen. Min äldre 
son har en mobiltelefon. Han är 13 år 
gammal. Han tycker om att prata med 
klasskamrater och andra kompisar. 

ROZA, JÖNKÖPING

Jag känner mig skyldigDe surfar på helgen

MIN TELEFON OCH JAG



Det finns ett tempel i Göteborg. Det heter 
Watphatemplet. Man behöver inte ett tempel 
för att vara buddhist.

Varje gång jag ser en buddhastaty ber jag. Jag 
ber för att visa respekt. Jag ber för att Buddha 
ska upplysa människorna.

PATCHAREE MATCHIMA, ODINSSKOLAN

Mitt tempel

Jag gillar att vara i biblioteket. Där mår jag 
bra. Jag åker till biblioteket ensam ibland 
för att få lugn och ro. Jag gillar att sitta 
vid fönstret och läsa berättelser på arabis-
ka. Genom böckerna kan jag förstå andra 
människors erfarenheter. Jag gillar bibliote-
kets café också, de har jättegod kaffe latte. 
En dag i veckan är det språkcafé, då pratar 
vi med varandra och tränar svenska.

AMINAH ALBOTESH, ODINSSKOLAN

Jag gillar att vara i skogen, där mår jag bra. Jag 
brukar promenera med min man. Vi brukar 
promenera två gånger i veckan. Det tar 10 
minuter till skogen. Naturen är fin och det är 
bra för kroppen att vara i naturen. Vi brukar 
dricka kaffe i skogen.
 

SHERIN HAYDAR, ODINSSKOLAN

Skogen

Här är byn i Thailand som jag kommer ifrån. 
Jag gillar att visa den för mina barn. Den 
påminner mig om när jag var liten. Många av 
mina bästa minnen är därifrån.

PANNEE PIMPILA, ODINSSKOLAN

Min barndomsby

Kyrkan är en plats där jag mår bra. Jag 
känner närvaron av min skapare, och 
kommer nära honom och mig själv. Det 
är en säker plats som gör att jag kan 
uttrycka min rädsla. Jag kan säga allt som 
skrämmer mig. Jag gråter och skrattar. 
Att gå till kyrkan för mig närmare Gud. 
Det ger mig glädje och inre frid.

SALIMATA DEWIT, ANGERED

Min kyrka
En plats jag tycker om

Biblioteket ger  
mig lugn

NYA ORD
SKAPARE
Den som har skapat 
något

SKRÄMMA
Göra någon rädd

FRID
Lugn och stillhet

PÅMINNA
Få någon att 
komma ihåg något

LYSSNA! 

ALLA TEXTER

VILKEN ÄR DIN 
FAVORITPLATS?

MIN TRO, MIN RELIGION



När man föddes valde man inte sina 
föräldrar, sitt land, sin hudfärg, sitt 
namn eller sin religion. Jag tycker 
inte att vi ska behandla människor 
på fel sätt för någonting som de inte 
har valt. 

Man kan efterhand byta några 
saker, till exempel sitt namn, landet 
där man vill bo och sin religion. 
Man kan också vara utan religion. 
Skulle du lämna din vän som du 
älskar bara för att hen bytte sin 

religion? 
Det som är viktigt för mig är att 
en person är snäll och har en bra 
personlighet. Jag kan inte glömma 
personer som har hjälpt mig när jag 
behövde det.
 
Att tro på Gud betyder inte att man 
bara ber till Gud. Det betyder att 
man vill vara och bli en kärleksfull, 
ärlig och trogen person. 

HAYAT KACHO, ODINSSKOLAN 

Barn väljer inte sin religion

I Asien har många religioner blivit 
business. Man kan fråga sig var 
gränsen går mellan en religiös vilja 
att ta vara på medmänniskor och att 
plocka av folk pengar. Någon religi-
on tror att pengar kan hjälpa så att 
man kommer till himlen. 

Många munkar i tempel och präs-
ter i kyrkor i Thailand använder 
sin makt för att samla in pengar. 
Människor från olika religioner 
betalar för varor och service bland 
annat blommor, ljudsystem, under-

håll och verktyg. 
I Thailand har vi katolska skolor 
som är privata och mycket dyra att 
studera i. Min dotter och mina vän-
ners barn har gått i en sådan skola. 
Jag var tvungen att betala motsva-
rande 63 400 kronor per år. Och när 
hon började skolan så frågade de 
hur mycket pengar vi skulle donera 
för att hon skulle få studera där.

Religion är inte business, men vissa 
religiösa organisationer är korrupta.

Religion som business

NYA ORD
BEHANDLA
Vara på ett visst 
sätt mot någon

HEN
Ett köns neutralt 
pronomen. Ordet 
kan användas då 
könstillhörigheten 
är okänd eller 
oväsentlig. Ordet 
kan även användas 
om personer som 
inte vill kallas han 
eller hon.
 
ÄRLIG
Som säger 
sanningen, eller vad 
hen tycker 

BUSINESS
Affärer, något man 
kan tjäna pengar på 
 
KORRUPT
Som tar emot 
pengar för att fatta 
ett visst beslut

Religionen islam står för kärlek och fred. 
Islam är inte som media visar, den bilden 
är inte sann.

Islam är en religion som visar hänsyn 
och respekt för andras åsikter.

KHALED ITANI, ODINSSKOLAN

Medias bild är inte sann

Många människor tror att alla mus-
limska flickor bär hijab och att de är 
tvingade att göra det. Men jag bär 
hijab för Guds skull, inte för att andra 
människor vill att jag ska bära den.   

Gud vill att kvinnor ska bära hijab. Det 
är bara kvinnans familj eller hennes 
man som får se hennes hår. Andra 
människor som inte känner henne får 
inte se håret. Jag känner mig bekväm 
när jag har på mig hijab, det är en 
symbol för islamisk religion och jag 
vill respektera det. Det finns också 
många muslimska flickor som inte har 
hijab, som är troende muslimer.

Det finns många exempel på att 
människor klär sig enligt sin religion.
Sikher bär en turban. 
Judar bär kippa. 
De kristna bär halsband med kors. 
Jag utövar min rätt till yttrandefrihet 
genom att bära hijab.

Vi måste respektera att människor gör 
som de själva vill, de ska inte göra som 
andra människor vill. Om en person 
känner sig bekväm med sina kläder 
kan vi inte säga att det inte är bra. Man 
måste acceptera och respektera skill-
nader mellan människor och religio-
ner.

AMINAH ALBOTESH, ODINSSKOLAN

Jag bär hijab för Guds skull

LYSSNA! 

AMINAHS TEXT

NYA ORD
BEKVÄM
Skön och behaglig

YTTRANDEFRIHET
Alla medborgares 
rätt att uttrycka 
vad de tycker och 
tänker

BILDERNA VISAR FRÅN VÄNSTER: JUDISK MAN MED KIPPA, KRISTEN MAN MED ETT KORS, EN SIKHISK MAN 
MED TURBAN SAMT EN KVINNA SOM BÄR HIJAB.

MIN TRO, MIN RELIGION
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Min favoriträtt

Min favoritfrukost är äggröra. Det är jag som gör den.
Först hackar jag en liten lök och steker den i en 
stekpanna. Därefter blandar jag två ägg med peppar 
och salt och häller det i stekpannan.  Jag steker några 
minuter och sedan är det klart.
Jag äter äggröran och den smakar bra. Jag dricker ett 
glas te till maten.
CSABA VARGA, SFI ANGERED

Jag och min familj tycker 
om kyckling. Vi lagar kyck-
ling i ugnen med paprika 
och tomatsås. Vår favorit-
mat är kyckling och ris. Jag 
älskar mina egna maträtter!
HACER AKGÜL SFI ANGERED

Kabuli palaw – en afghansk maträtt med ris, lamm 
och morötter.
PALWASHA HAMANI, SFI ODINSSKOLAN

Pommes frites och kycklingspett, 
sallad. Maten kommer från Libanon. 
Jag älskar denna mat! Vi brukar laga 
den till fest.
RANA HMOUD, SFI ODINSSKOLAN

Jag lagar ofta dumplings. Det är traditionell 
kinesisk mat. När vi firar nyår eller har fest 
äter vi dumplings. Det betyder att det är 
festligt och fredligt.
LIMEI LI, SFI ANGERED

Jag brukar äta mycket afghansk mat. Vi går ofta på afghanska fester och 
där äter vi afghansk mat. Jag tycker bland annat om kabuli och ashak. Man 
kan laga kabuli med ris, morötter, russin och lite kummin. Ashak kan man 
laga med deg och grönsaker. Ibland äter jag svensk mat också. 
FERESHTEH MOHSSENI, SFI ANGERED  

När jag är på fest äter jag eritreansk 
mat, till exempel enjera med kött-
gryta och alcha. Enjera liknar  
pannkakor. När man lagar enjera 
behöver man vetemjöl, vatten och 
lite salt. Alcha betyder grönsaker. 
SMRET OGBAENDRIAS, SFI ANGERED

Vilken är din favoritmat? 
Hur lagar du den? 

När brukar du äta den?

LYSSNA! 

ALLA TEXTER

MATEN I VÅRA LIV



Jag heter Maja och jag kommer från 
Serbien. Jag gillar att laga mat och äta 
bra mat också. Nu lever jag i Sverige och 
jag ska berätta lite om vad jag tycker om 
mat i Sverige och vad jag gillar att laga 
och äta. 
Mat i Sverige är bra mat och man kan 
göra många olika saker. Till lunch äls-
kar jag att äta köttbullar, potatismos 
och sylt av lingon. Om du gillar fisk kan 
du prova torskfiskfilé eller laxfilé, po-
tatissallad med citronpeppar och full-
kornsbröd. Det är både lätt att laga och  
nyttigt. 

Middagen kan bli extra smakrik om du 
gör din matlagning med räkor. Du kan 
välja mellan pasta med räkor, räkmacka 
eller räksallad. Jag kan fortsätta att  
skriva en liten bok om mat och vad jag 
gillar att äta här i Sverige, men jag vill 
avsluta med något som är en svensk 
specialitet. Det heter sill. Det är färsk 
fisk med olika kryddor. Du kan antingen 
gilla det eller inte. Jag gillar det.
Till sist: Vad är det bästa av maten i  
Sverige? Det är att ta en fika med  
kanelbulle efter en bra måltid!
MAJA DAKIC, ODINSSKOLAN

Det bästa av den svenska maten

En del svensk mat är bra. Jag tycker om t.ex.  
potatismos, potatis med grönsaker, torsk och sill. 
HALIMO MOHAMED, SFI ANGERED

Jag tycker om svensk mat, förutom 
fiskbullar och fläskkött. 
ABDINASIR MOHAMED, SFI ANGERED

Min favoriträtt är kött-
bullar. Jag tycker om 
det mycket. Jag 
brukar äta dem 
varje helg. De är 
väldigt mjuka och 
det smakar jätte-
bra. Ibland tar jag  
köttbullar till univer-
sitetet för lunch.
RINKKHESH VENKATESULU, 
SFI ODINSSKOLAN

I Asien är brödet mjukt, men här är det hårt.
Jag tycker inte så mycket om det.
Det är torrt, jag blir törstig när jag äter bröd 
och måste dricka mycket vatten.
Men det smakar gott ändå.
PHRA TARA, SFI ODINSSKOLAN

Vilken svensk mat tycker 
du om? Vad tycker du 

inte om?

10 vanligaste rätterna i svenska hem
2018

1. Kyckling med tillbehör
2. Spagetti med köttfärssås
3. Fisk
4. Köttbullar med tillbehör
5. Pastarätter
6. Vegetariskt
7. Korv  med tillbehör
8. Lax
9. Korv Stroganoff
10. Soppor
Källa: Food & Friends trendrapport 
2018

1975
1. Köttbullar
2. Falukorv
3. Tunna pannkakor
4. Havregrynsgröt
5. Fläskkotlett
6. Stekt fläsk
7. Köttfärssås
8. Varm korv/grillkorv
9. Ärtsoppa
10. Bacon
Källa: Slakteriförbundet, 1975 

BILD: MIKAEL STENBERG

ALLA TEXTER

MATEN I VÅRA LIV



När Safiyah Muhamed var femton år valde hon att bära niqab. 
Hon gick emot hela sin familj och valde att följa sin egen vilja. 

Nu är ansiktsslöjan en del av hennes identitet.

TEXT: SAFIYAH MUHAMED, SFI ODIN | FOTO: PATRICK SÖRQUIST

Min niqab 
gör mig hel

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER



Min niqab är viktig för mig eftersom 
den är en del av min identitet. Den 
är inte bara ett tyg, den är mer än så. 
Jag brukar möta olika reaktioner från 
människor. Vissa kan vara elaka och 
säga dumma saker, men det påverkar 
mig inte. Jag tycker om när människor 
kommer fram till mig och ställer frågor  
om min ansiktsslöja. Då brukar jag  
svara så gott jag kan.

Niqab är en del av mig. Utan den skulle 
jag inte vara mig själv. Första gången jag 
satte på mig den kände jag mig hel. Det 
kändes så naturligt och rätt. Den pass-
ade som en ring på ett finger, som vi  
brukar säga i Somalia när något passar 
perfekt. Innan jag använde ansiktsslöja  
kände jag mig som en vilsen tonåring.  
Jag letade efter något som jag saknat. 

När jag var liten brukade jag se kvinnor 
i niqab och jag tyckte om det. Jag valde  
att bära niqab för att jag alltid tyckt att  
det ser vackert ut. Dessutom är den  
mäktig på något sätt.

Jag brukar säga att jag är som vilken 
person som helst under den. Jag vill 
gärna sitta ner och prata med personer 

 "Jag valde att bära 
niqab för att jag alltid  
tyckt det ser vackert 
ut. Dessutom är den 
mäktig på något sätt".

 
så får de lära känna mig istället för att 
vara rädda. Jag förstår att en niqab kan 
se läskig ut men jag är inte farlig. 

Jag är den enda i min familj som bär 
niqab. I början var min pappa emot att 
jag skulle ha ansiktsslöja. Han gillade  
det inte alls. Han var orolig för min  
säkerhet och tyckte den var onödig.  
Eftersom min pappa känner mig bättre 
än någon annan, visste han att det inte 
gick att ändra min åsikt. Har jag väl  
bestämt mig så kan ingen ändra mitt  
beslut. Jag sade till min pappa att det var 
något jag ville och hade tänkt på länge.  
Nu hade stunden kommit. Det kändes 
rätt och jag bad honom att respektera  
mitt beslut. Jag tänker bära niqab resten 
av mitt liv. 

NIQAB
Niqab är en 
ansiktsslöja som 
inte går att se 
igenom. Det är 
bara ögonen som 
syns. 

Användandet av 
niqab är vanligt 
framförallt i 
Saudiarabien och 
i en del länder i 
Mellanöstern. 

En niqab är ofta 
svart och används 
tillsammans med 
andra svarta plagg. 
Även andra färger 
och varianter 
finns.

NIQAB OCH BURKA
Begreppen niqab och burka används ofta på fel sätt. Gemensamt för  
plaggen är att de täcker ansiktet. Skillnaden är att burka täcker hela 
kroppen, inklusive ögonen. De senaste åren har många människor tyckt  
att niqab inte är bra. De har sagt att det inte är socialt att bära klädesplagg 
som täcker ansiktet. En del menar också att niqab är ett förtryck mot 
kvinnor och att en del män tvingar kvinnor att bära den.

Flera länder i Europa har förbjudit niqab på allmän plats. Senast var det 
Danmark som gjorde det i augusti 2018. Även i några muslimska länder  
som Syrien är det förbjudet att använda niqab på universiten.

En del kvinnor tycker inte om de nya danska lagarna. Några menar att de 
tvingas ta av sig sin niqab för att de är rädda för att få böter eller bli satta  
i fängelse. Andra menar att deras sociala liv har begränsats mycket. Detta 
för att de på grund av de nya lagarna, håller sig inomhus.

Vad tycker du? Ska man få täcka sitt ansikte i det svenska 
samhället?

NYA ORD
IDENTITET
Vem man är

REAKTION
Det man tycker eller 
känner om något

VILSEN
Inte veta vad man vill

MÄKTIG
Som gör stort intryck

ÅSIKT
Det man tycker om 
något

RESPEKTERA
Acceptera något

VARLDEN 
OCHVI.SE
Läs fler texter från 
sfi-elever på hemsidan 
varldenochvi.se

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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Bostadssystemet fungerar dåligt
Jag anser att det finns flera problem 
med bostadssystemet i Sverige. 

Det första problemet är de höga hyror-
na. Människor tvingas betala enorma 
hyror för att tillgången på lägenheter är 
så liten.

För det andra är det mycket svårt att få 
en lägenhet i första hand. Många bor 
med andrahandskontrakt, som ofta är 
ännu dyrare.

Ett annat problem är att det på grund av 
den stora efterfrågan finns många som 
gör bedrägerier. Bedragarna låtsas att 
de har en bostad att hyra ut och lurar 

personer att underteckna kontrakt och 
betala förskott. De kan till exempel säga 
till människor att de inte kan besöka lä-
genheten på grund av covid-skäl och att 
de måste skriva kontrakt digitalt. Men 
sedan visar det sig att det inte finns 
någon bostad och bedragarna har för-
svunnit med pengarna.

Min åsikt är att man borde bygga fler 
bostäder. Om tillgängligheten ökar 
skulle hyran automatiskt minska. Sist 
men inte minst kan regeringen fastställa 
en högsta hyresgräns som gäller för alla 
företag som bygger bostäder.

JISMOL C VARGHESE 

LYSSNA! 

OLIVIAS TEXT

NYA ORD
SKATT
Pengar som alla 
som arbetar måste 
betala till staten eller 
kommunen.

BEGRÄNSA
Göra så att något 
blir mindre.

PÅVERKA
Få någon att ändra 
sig eller få någon att 
tänka på ett annat 
sätt.

Regeringen i Sverige gör mycket för 
miljön och avsätter mycket pengar för 
att miljön ska bli bättre.

Men jag tycker att kostnaden för kollek-
tivtrafiken i Sverige är väldigt hög. Där-
för föredrar många att köra bil. Om till 
exempel fyra personer åker i samma bil, 
blir kostnaden hälften så dyr som med 

kollektivtrafik.
Om regeringen sänker priset på trans-
port i Sverige, skulle många människor 
ta kollektivtrafiken. Som ett resultat bli 
miljön bättre. Idag ser jag inte mycket 
motivation att byta bilen till kollektiv-
trafik.
VLADIMIR CHELNOKOV

Sänk priset på kollektivtrafiken

NYA ORD
EFTERFRÅGAN
En vilja att köpa eller 
skaffa sig något. 

BEDRAGARE
En person som lurar 
andra människor. 

UNDERTECKNA
Skriva sitt namn 
under något.

AUTOMATISK
Som fungerar av sig 
själv. 

Vad tänker du? Dela 
med dig av dina tankar 
och åsikter genom en 

insändare! 
Skicka din text till:
 fatima.gronblad@

abfvux.se

Delade datorer i klassrummet bättre än varsin
Jag läste insändaren ”Alla elever borde 
få platta eller dator” i nummer 1/2021. 
Jag tror inte att det skulle fungera att 
tillhandahålla platta eller dator till 
alla elever. Det skulle kosta för myck-
et pengar som regeringen skulle betala 
för, där pengarna kommer från folkets 
skatt. Det är för mycket.

Enligt min åsikt är det bästa sättet att 

tillhandahålla 3-5 datorer i varje klass 
som eleverna kan använda under lek-
tionstid. Då kan läraren sätta ihop 
grupper av elever och varje grupp kan 
få en dator. På det sättet kan eleverna 
även prata mer med varandra. Det skul-
le hjälpa elever att träna på det svenska 
språket. 
LIECEL ALABA LINKRUUS

Lev livet i verkligheten i stället för på Instagram
Nuförtiden tillbringar många mycket 
tid på sina telefoner och sociala medier. 
Jag anser att det är viktigt att begränsa 
sin tid på sociala media, i synnerhet 
Instagram.

Det finns många problem med att läg-
ga för mycket tid på Instagram. För 
det första är det viktigt att man inser 
att Instagram inte är det verkliga livet. 
Personer laddar ofta upp bilder om allt 
som är bra, men visar inte när saker är 
dåliga. Dessutom finns det många filter 
för bilder och människor liknar inte sig 
själva längre. 

För det andra tror jag att sociala media 
kan vara dåligt för den mentala hälsan, 
framför allt för unga som är lättpåver-
kade. Att alltid se bilder av influencers 
med perfekta kroppar, hår och liv får 

dig att tro att du måste blir som de. 

Slutligen finns det många riktade an-
nonser som ständigt försöker påverka 
dig att handla deras produkter, de blir 
tröttsamma.

För att begränsa sin tid på Instagram 
kan man göra en tidsbegränsning på 
mobilen. När man har gått över tiden 
kommer appen låsa sig och man kan 
inte använda den förrän nästa dag. 

Det viktigaste är att vara medveten om 
att Instagram inte är verkligheten, och 
att ta det med en nypa salt. Delta i stun-
den i livet i stället för att ta bilder för att 
visa dina följare! Och umgås med dina 
kompisar och din familj istället för att 
ägna tid åt din telefon.
OLIVIA PLUMMER
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Ordet är fritt - berätta din åsikt!


