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Vi sträcker
fram en
hand för
vänskap
Solen gömmer sig under molnens gråa
täcke och långsamt, långsamt faller mörkret över himlens ansikte. Men i samma
stund tänds stjärnorna... små, små lysande
prickar fyllda av hopp och glädje.
Många familjer, men också många
ensamma barn och ungdomar har flytt
hit från Syrien, Irak, Somalia, Eritrea och
Afghanistan. De har gått till fots, färdats
i gummibåtar och proppfulla minibussar, ofta utan vatten och mat, för att nå
ett tryggt land, ett land fritt från krig. Ja,
många unga människor är här med hjärtan
fyllda av rädsla, obeskrivliga historier och
längtan efter sina familjer.
Vi möter dem med ett varmt leende och
sträcker fram en hand för vänskap, förståelse och dialog. Det kan bidra till att mildra
den sorg som vilar i dessa människors hjärtan så att de kan fortsätta ett bättre liv.
Made in Backas ungdomar har träffat
många av de ensamkommande barnen och
ungdomarna och gjort ett fantastiskt arbete
i Kultan, Brunnsboskolan, Skälltorpsskolan och Brudbergsskolan. De har intervjuat
dem och ordnat många aktiviteter. Bra
jobbat!
Tillsammans kan vi bygga trygga broar,
ett tak för vänskap, förståelse, fred och

kärlek. Det är sådan som behövs i dessa
mörka tider.
Under hösten har vi haft många olika
skrivkurser för elever i Brudbergsskolan
och även på Kultan. Många har skrivit om
hälsa, olika högtider och gjort intervjuer
som ni får läsa i detta nummer. Ungdomar
har haft föreläsningar om mobbning och
barnens rättigheter. Författaren Bile Hashi
var på besök på Backa kulturhus där över
200 nyfikna och engagerade elever och
lärare lyssnade på honom.
♥
Avslutningsvis vill jag tacka alla fantastiska lärare, författare, sagopedagoger,
journalister, barn och ungdomar för ett
bra samarbete under 2015. Ett extra stort
tack till Majvi Liljegren, Stefan Eliasson,
Rosemary Larsdotter och Kultur & Fritid i
Norra Hisingen.
God Jul & Gott Nytt År!

Med all kärlek och respekt
Homeira Tari
Kulturpedagog och författare
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Hälsa
När jag tänker på hälsa tänker
jag att man ska äta rätt mängd
mat och må bra, men hälsa är
mycket mer än det. Hälsa är
för din skull, om man inte har
en bra hälsa så kan det leda till
sjukdomar. Om man t ex inte
äter bra så kan det leda till anorexi och en massa olika sjukdomar. Så tänk på det så att ni får
en bra hälsa.

Adishka Torabzade Tari
Backa Girls

Hälsa för mig är att få andas
och att må bra. Hälsa för mig
är att spela fotboll två gånger i
veckan.
Fatima Shaker Abbas

Backa Girls

Hälsa för mig handlar om min
kropp. Man måste ta hand om
sin kropp för att må bra annars
kan den inte fungera bra, därför
måste man ta hand om sig det är
väldigt viktigt.

Martina

Backa Girls

Hälsa för mig är att må bra och
att inte vara mobbad. Hälsa är
bra för kroppen och dig själv.
Det finns människor som inte
mår bra t ex de som inte tränar.
Jag tränar fotboll två gånger i
veckan och gymnastik tre gånger
i veckan, så jag mår bra!

Vi har intervjuat
…Mia Hågefalk, psykiatrisjuksköterska

”Det gäller inte bara att må bra fysiskt
– man måste se till helheten”

Backa Girls

under alla år har jag utvecklats. Jag har gått
kurser utöver utbildningen eftersom jag hela
tiden måste uppdatera mina kunskaper inom
medicin där jag är ansvarig för medicindelning.

Tröttnade du inte på jobbet med tanke på hur länge du
jobbat?

– Innan min ordinarie pension tröttnade
jag på organisationen och administrationen,
det blev allt mindre tid för patienterna.

Vilken utbildning behöver man för att bli psykiatrisjuksköterska?
FOTO: ALDJANA

– Man måste först gå en tvåårig utbildning till undersköterska, sedan en treårig
sjuksköterskeutbildning och därefter en
ettårig psykiatriutbildning.
Vad betyder psykiatri för dig?

– Psykiatri för mig betyder omvårdnad
om patienten, att ta hand om patienten och
att sträva mot att patienten ska må bra.
Vad är hälsa för dig?

FOTO: AMAN TEMESGEN

Mia Hågefalk har arbetat som psykiatrisjuksköterska i 40 år. Hon har gått i pension men
jobbar fortfarande en dag i veckan.
På fritiden är hon tillsammans med sina
barnbarn, promenerar och umgås med sina
vänner. När hon var ung ville hon bli racerförare eller lastbilschaufför.
Mia sade många bra saker som vi tog åt oss.
Hon berättade att familjen är viktig. Hon sade
dessutom att det viktiga är att det är en familj
som bryr sig. Hon har en dotter som inte är
hennes biologiska men
hon ser henne
Namn: Mia Hågefalk
som sin dotter
Ålder: 66 år
eftersom hon
Familj: Man, två barn, tre
bryr sig om
barnbarn och en hund
henne.
Kommer från: Är född i
– Mitt
Sverige
jobb har
Bor: Backa, Norra Hisingen
varit lärorikt,
Favoritfärg: Lila

Sirin Siguerdjidjene
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– Många tror att hälsa bara handlar om
hur du mår fysiskt, men det är betydligt mer
än så. En bra tanke är att sträva mot att se
helheten och sträva efter att må bra psykiskt,
fysiskt, ekonomiskt och socialt.

Aman Temesgen

Aldijana Mahmutovic
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Bile

100
vill skriva
böcker

22 oktober hade Bile Hashi föreläsning på Backa Kulturhus. 200 elever
från Brudbergsskolan lyssnade väldigt
uppmärksamt och engagerat. Barnen
ställde också många intressanta frågor
till honom.
Bile berättade mycket om sin familj,
vad han hade gått igenom, om hur han
kom till Sverige och även om sitt yrke.
Han började med sitt favoritordspråk
”En resa på tusen mil börjar med ett
enda steg”.
Han har en dotter på 10 år som heter
Selma. Hans föräldrar har flyttat till
London och bor där men Bile och hans
bror valde att bo kvar här.
Han är ekonom men också författare. Vid sidan av sitt arbete skriver han
böcker. Han skriver ungdomsböcker
och vuxenböcker. Nu har Bile skrivit 20
böcker och hans mål är att skriva 100.
Han är från gränsen till Somalia och
Etiopien men han pratar somaliska och
är mer som en somalier. Han älskar att
skriva om sina känslor och erfarenheter.
Han började med att skriva dagbok

för att dela med sig själv. När Bile
år 2000 hade skrivit sin första bok,
Paradiset, ville inte någon hjälpa honom
med att trycka den, så hans vän sade till
honom att åka till London och testa
där. Det lyckades och han blev jätteglad.
En bok han rekommenderar till barn
är hans favoritbok. Den heter Dråpliga
kulturkrockar.

Felicia Löfgren
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Gülbahar gillar
att jobba i köket
Gülbahar Özcelik är 50 år och har tre barn. Hon är född i Turkiet
(Istanbul) men kom till Sverige för 37 år sedan på grund av giftemål.
Hon jobbar i Brudbergsskolans matsal och är utbildad inom kök. Gulbahar tycker om att jobba med köket och barn och vill jobba med detta
framöver.
Gulbahar tycker att det är lättare att kommunicera med folket i Turkiet än här. Hälsa för henne är att promenera, simma och äta rätt.

Azra Yagci

Gillar att rida och kolla
fotboll
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Karin

trivs jättebra
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Karin hallhagen bagby har jobbat som rektor i
fyra år. Hon tycker att hennes arbete är roligt men
ibland kan det vara jobbigt.
Karin trivs jättebra på Brudbergsskolan och hoppas att den nya skolan som byggs om i Backa Röd ska
bli Sveriges bästa skola. Den ska vara färdig sommaren 2016.
Karin planerar sitt arbete på två olika sätt. Det
ena sättet är att planera framtiden och det andra att
planera det som ska hända idag.
Hennes bästa
ämne är engelska.
Hon har jobbat
i tre olika skolor
innan hon kom till
Brudbergsskolan.
Karin brukar rida
och titta på fotboll
Merve Erzurum
Emil Macak
på fritiden.
5B Brudbergsskolan
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Kadir
älskar idrott

Kadir Tunca är en av de bästa idrottslärarna. Han är 55 år. Det som fick honom att
bli idrottslärare är att han tycker mycket om
idrott.
– Det roliga med idrott är allt som handlar
om barn, säger Kadir.
Han älskar barn och blir inte irriterad när
de springer omkring och skriker. Han tycker
att barnen är det bästa med jobbet.
Han var jätteduktigt på idrott när han var
barn, säger han.
Det var inte hans lärare som inspirerade
honom, det var inte samma lärare som idag,
säger han.
Han har jobbat i 30 år på två olika skolor.
Han blev just idrottslärare för att han älskade verkligen idrott och gör det fortfarande.
FOTO: AZRA YAGCI

Agnesa Murati, Edvin Osmanovic

5B Brudbergsskolan

Blir inte irriterad när barnen
springer omkring och skriker!
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Jul
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Högtider & tra
bakar den.
Det tar ungefär en månad
att baka kakan. Jag tror jag
orkar vänta tills jag är 20 år då
jag får baka den.
Dagarna innan jul brukar
jag kolla på julkalendern som
går klockan sju på morgonen.
Innan skolan brukar jag också
öppna min stora julkalender
med stora chokladbitar i, kalendern sitter på en vägg i mitt
rum.
Till sist brukar mamma
pynta hela hemmet med små
tomtar, snögubbar och med
röda gardiner i alla rum. Min
mamma brukar lägga små
röda paket med snören under
kudden som vi ska öppna när
vi vaknar. Vi river loss presentpappret och sedan går till köket
för att äta risgrynsgröt med
kanel, socker och mjölk.
Runt tre-tiden tittar familjen på Kalle Anka på tv:n med
alla våra gäster som har kommit
till oss.

Vi äter julbord i stora rummet. På vårt julbord finns det
julskinka, prinskorv, potatis,
köttbullar med äppelmos och
rödbetor. Efter att vi har ätit
maten så äter vi Ingas kaka. Senare så samlas alla för att öppna
presenterna som ligger under
vår gran med det fina pyntet.

Påsk

FOTO: AZRA YAGCI

Min favorithögtid är
julafton. Dagarna innan jul förbereder vi allt. Först så köper vi
en riktig gran och ställer in den
i vardagsrummet och pyntar
den fint. Varje år köper vi en ny
färg till julgranen. Förra året var
vårt tema färgerna, lila, svart
och vitt.
Detta året kommer vi ha fina
glaskulor, glittriga plastsnören
och en silvrig stjärna som ska
vara i toppen av granen. Vi
kommer också ha en handgjort
filt som har med julen att göra,
den gjorde min gammelmormor
åt oss.
En månad innan jul gör min
mamma en mjuk kaka efter ett
familjerecept. När min mamma
var yngre så fick hon det av en
kvinna som hette Inga. Därför
heter den Ingas kaka. Receptet på kakan är hemligt så jag
vet inte hur man bakar den
Men när jag är i 20-årsåldern
kommer min mamma visa mig
receptet och berätta hur man

Felicia Löfgren 5A

Jag har längtat efter jul i
ett år nu. Längtat efter att vara
med min familj, få presenter, få
julmat med surströmming, sill,
kött, lingon och potatis.
Jag älskar jul.

Ramzy Abbass

Det är kul med påsk!
Påskäggen är gömda och
färgglada och vi barnen letar, så kul det blir! Den som
hittar flest är bäst! Vi, barn
har godispåsar och pengar vi
får. Längtar till påsk som är
nästa år.

Lina Corluka 5 A

Varje år firar min familj
påsk. Vi går alltid till
kyrkan och firar påsk. När
vi är klara så går vi hem och
äter något speciellt. Vi äter
lammkött och det doftar
gott och smakar jätte gott
och jag blir mätt och nöjd.
Sedan äter vi ägg. Vi målar
äggen och äter dem. Efter
äggen äter min familj godis
tillsammans med mig. Jag
älskar påsk. Jag kommer
aldrig glömma bort påsken.

William Yalda

Bayram
Ramadan
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När det är Ramadan så
fastar man i 30 dagar. Alltså
man får inte äta eller dricka
efter en viss tid. Man fastar
till klockan 22.00, men de
sista dagarna fastar man till
klockan 22.15. När klockan
är 22 (eller 22.15) äter vi Beryani, det är små potatisar,
det doftar jättegott. Vi äter
även ris/mandel och gult ris
med kyckling.

Bayram är en tradition. På
Bayram åker jag och min familj
till en restaurang, där äter vi
tillsammans med våra kusiner.
Vi äter och jag beställer kebabtallrik eller Urfa kebab. Sedan
åker vi hem och får pengar av
våra föräldrar. Efteråt tittar vi
på film. Tillslut sover vi och jag
längtar till nästa Bayram.

Mustafa Mohammad 5A

Varje år åker jag och min
familj till Moskén. I år var
ramadan på sommaren. Vi
åker till en restaurang och
äter efter att jag har fastat.
Vi klär oss fint och åker till
min släkt.

Ramzy Abbass 5A

Josef Hafza 5A

En gång när min mamma
var liten skulle de fira Bayram.
Min morfar planerade att de

skulle titta på film och äta lite
godsaker.
Egentligen så borde de ha fått
presenter, problemet var att de
var för många barn, de var 10.
Så när mormor och farmor
skulle till affären fick barnen
vara hemma. Hennes mamma
och två syskon gömde sig under
ett täcke och berättade spökhistorier. Men plötsligt hörde de
att det var några på trappan. De
fick panik och alla syskonen och
tog upp sina tofflor. När dörren
öppnades så kastade barnen
sina tofflor på främlingarna och
försökte slå dem. Men när en av
främlingarna skrek så slutade
alla att slå. De stod stilla och
inte ett ord hördes för de såg
att det var sina föräldrar, som
kom med godsaker, som de hade
slagit.
När det var dags att se på
filmen, tog mormor och morfar
ett bord och satte dit godsaker-

na. Alla barnen skulle till köket
för att det var där de skulle kolla
på filmen. Problemet var att de
hade en massa gipsbandage på
sig, deras föräldrar hade slagit
dem med en toffla. Konstigt att
en toffla kunde göra så mycket
skada. På den tiden var straffen
hårda för barn som var olydiga.

Rim Abdsater 5A

Jag firar Bayram. Då går
vi till Moskén på morgonen.
Hemma äter vi godis och choklad. Vi äter ris med bönor till
frukost och det tycker jag om.

Ahmed Salih 5A

på Bayram går jag runt till
olika hus och ringer på. Vi får
pengar eller godis. På kvällen är
jag hemma hos min familj. Vi
tittar på en film på min systers
dator och äter godis som jag
fått.

Anonym

aditioner

17 maj (Norges nationaldag)

FOTO: AZRA YAGCI

Min mamma, mormor och morfar kommer
från Norge. Varje år innan 17 maj frågar
min mormor om jag vill titta live på datorn
direkt från Norge. Ibland är även min
storasyster med och tittar på datorn hemma
hos mormor. Jag är ledig från skolan. Nästan
alla är ute och har nationaldräkt. Men min
har blivit för liten. Jag kanske får en ny men
de är jättedyra. Jag har frågat min mamma
om vi kan vara i Norge i en vecka, samma
vecka som nationaldagen. Mamma sade att
om vi har mer pengar så kan vi det. För det
är roligare att kunna köpa saker när man
ändå är där.
Jag får titta på nationaldagsfirandet hos
mormor till det
händer, men jag
hoppas att det blir
av.

Mikaela
Malmström
Birkelund
5A

I
FOTO: AZRA YAGC
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om olika saker och ting.
Klockan var ungefär halv
elva när vi
var klara med maten och
då klädde jag
på mig för att gå ut. Mamm
a och pappa
kom med mina småsystra
r senare. Vi
hade många raketer, några
var stora och
några var små. Vi testade
några raketer
klockan halv tolv på en ku
lle i Gåsagången. Mina systrar skratt
ade och det
kändes jättekul att vara ute
.
Det var fantastiskt när alla
smällde
klockan 12 .
Ayoub Ouadi 5A

På nyårsafton komme
r alla i slä kten
till oss. Vi äter, dricker och
umgås.
Klockan 10... klockan 11.
.. alla
längtar. Ha lv 12 tickar klo
Anastasija 5A
ckan. Oj en
halvtimme kvar!
Jag skriker: Skynda!
Nästan varje år åker mi
n familj och
Men alla tar det lugnt.
kusiner till en nyårsfest. Dit
åker vi
Men så är klockan 12 och
vi skjuter
med tåg eller bil. När man
kommer dit
raketer. Vi är inte ensamma
när stora
måste man betala eller che
cka in sig. De och små raketer skjuts
upp.
flesta som kommer dit är
från tidigare
Mikaela Malmström
Jugoslavien men det finns
Birkelund
också några
från Sverige. När man kom
5A
mer ner från Nä
r vi firar nyår så firar vi
trapporna så hänger man
med
av sig jackan,
några vänner som har två
sedan går man in i en stor
barn. Det ena
lokal där fol k bar
net fyl ler år så vi köper pre
dricker och dansar till mu
senter till
siken. Det är
henne.
även uppträdanden då kän
da artister
Min pappa klär ut sig som
en nysjunger och
årstomte och ger oss presen
ter. När det
dansar. Senare,
är nyår så äter vi olika sor
ters fiskar, lax,
klockan 00:00,
torsk, surströmming osv.
Vu xna dricker
skjuter vi upp
öl och vin och barnen dri
cker läsk och
raketer. Man
saft. Vi sätter på hög musik
och dansar.
får vara där
När vi köper raketer så må
ste vi slösa
länge men man
100 0 kr. När vi ska skjuta
upp raketerna
kan åka hem
så skjuter vi på en gård som
inte har
när man vill
några träd. Vi har på oss fin
Almin Osmanovic 5A
a kläder och
något rött som bet yder att
Hela familjen var samlad
det nya året
hemma
kommer bli bra .
på nyårsa fton. Min mamm
a gjorde en
När klockan är exa kt 00.00
smörgåstårta. Det var lite
, hälsar vi
annorlunda
på varandra och pussas på
kinden. När
för oftast bakar mamma en
vanlig tårta
klockan är 06.00 så åker vi
på nyår. Vi hade också chi
hem och sops, popcorn
ver. Så firar vi vårt nyår och
och rul ltårta. Drickan vi
vi kommer
köpte var coca alltid att fira så.
cola. Vi åt allt och samtid
igt pratade vi
FOTO: AZRA YAGCI

FOTO: AZRA YAGCI

Ayoub Ouadi 5A

Nyår

Det är nyårsafton och
mina kusiner
från Tyskland har kommi
t. Min farbror
och farmor har också kom
mit på besök.
Vi sätter oss i vardagsrumm
et och tittar
på Bingolotto. Efter det ska
vi äta . Det
doftar ljuvligt från köket.
Det blir julskinka och en underbar pot
atisgratäng.
Det smakar så gott att jag
äter mycket.
När klockan är tolv går vi
ut och tittar
på fyr verkerier. Man hör hu
r det smäller och tjuter.
Men det luktar
lite bränt. Det
ser fantastiskt
ut. Jag njuter
och tänker att
snart är det jul.

Midsommar

Midsommar är det bästa jag vet. Midsommar blir alltid en bra fest. Vädret är vackert
på midsommar. Då dansar vi runt midsommarstången, är glada och har ett friskt
humör. Gräset är
limegrönt, blommorna är många
och trångt nära varandra. Det är varmt
men blåser lite
kallt på den senaste
midsommar som
är världens bästa
tid. Vi äter mycket godsaker på midsommar.
Varje år blir annorlunda att fira.

BAC A

Anonym

Halloween
Varje Halloween brukar jag och mina kompisar vara ute på kvällen
och knacka på dörrar. Vi frågar ”bus eller godis?” Ibland är det så att
de som öppnar inte bryr sig och ibland ger de oss godis. Vi samlar
godiset och myser hemma hos varandra och tittar på film. En gång
klädde vi på oss läskiga Halloween-kläder. När vi var på väg till ett
hus hörde vi ett ljud bakom oss och jag vände mig men ingen var där.
Jag sa till mina kompisar att det känns som om någon följer efter oss.
Vi vände oss och kollade bakåt men ingen var där. Vi fortsatte till

en lägenhet och dörren var öppen. Vi gick in och knackade på men
ingen svarade. Plötsligt hördes ett ljud. Det var dörren som stängdes!
Vi blev rädda och försökte öppna ytterdörren, men den var låst. Vi
hörde ett ljud från övervåningen, och sprang upp dit. Där fick vi syn
på något. Det var min syster! Jag började skratta och vi gick allihopa
hem.

Ahmed Salih 5A
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Familjen är rolig
Familjen är gnällig
Familjen är en grupp
Familjen är glad
Familjen har ett hjärta
Familjen är busig
Familjen löser upp problem
Familjen är allt.
Selma Dzanic 4A

Vänner igen!
En gång var min mamma arg
på mig för jag var sur på henne.
Jag brukar gå ut och spela fotboll
för att jag ska bli glad igen, men
det gick inte. Jag ville åka till min
Vissa har ingen familj. De är ledsna och saknar
mormor och farmor. Det är kul.
föräldrar som de fått växta upp med, några som alltid
Men jag fick inte, ändå ville jag.
stöttar och tröstar en. Jag skulle inte veta något om
Jag kände att jag ville gråta. Jag
r
bo
livet om det inte vore för min familj.
a
pp
pa
ville vara vän med mamma
familj. Min
m
so
g älskar min
r
Familjer bråkar, de gör det. Det
Ja
de
un
t
di
men jag visste inte
. Det
syster åker
Euro Disneyland
jag och min lil la
är faktiskt en del som är mell
ö,
ti
m
sa
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Jag har en riktig
Min familj är speciell för mig. När min bror och jag
Chaudhry
mamma sade förlåt tillbaka.
Adam Arslan
bråkar
blir vi sams med detsamma. När min syster och
Jag kramade mamma då sade hon
jag
tjafsar
så börjar vi om på nytt, och när jag är ledsen
att vi skulle gå på bio. Vi var väntröstar
min
mamma mig med kramar och pussar. När
ner igen.
jag är arg läser hon eller tittar på tv. Min pappa gör en
Nongying
nedstämd min, sedan är allt över. Likadant är det för
4A
mamma egentligen. När vi har fredagsmys är oftast de
flesta i familjen där och myser. Vi är åtta stycken i min
familj och jag ångrar inte en sekund av de ögonblick vi
haft tillsammans.
Awa Danso 4A
När jag och min lillasyster
kommer hem från skolan brukar
Mina föräldrar var bästisar men efter några måmin storasyster krama oss. Då
nader
började de bråka mer och mer. Det kändes inte
blir det som fjärilar i magen. När
bra. Jag kunde inte sova om nätterna och jag kunde
mamma kommer hem så brukar
inte ens vara i skolan. Efter två veckor skildes mina
jag ge henne en kram och sedan
En gåNG var jag på Liseberg med min familj och
föräldrar. Jag blev jätteledsen. Nu kunde jag inte sova
fixar hon mat. Det doftar gott.
Adams familj. Först åkte vi en karusell som var
på riktigt. Det var prov och jag fick F. Min fröken
Ibland bråkar min syster och jag.
lite läskig. Efter den åkte vi flera karuseller. Sedan
frågade mig.
Efter det mår jag dåligt, jag får en
gick vi till Burger King och åt. Därefter åkte vi
– Vad har hänt? Du var ju superduktig.
klump i magen. Sedan kramar vi
Lisebergshjulet, det var inte läskigt. Och jag var i
Jag berättade vad som hade hänt hon förstod mig.
varandra och sen mår jag bra igen.
spökhotellet GASTEN, det var läskigt! Den dagen
Det hade hänt samma sak för min fröken. Nästa dag
Vi äter och allt är bra.
åkte jag många olika karuseller och jag åkte det
var jag hos min mamma. Vi pratade en lång stund.
Irisz Balazsci
röda skeppet, det var läskigt. Och sen åkte jag och
Sedan kändes det mycket bättre.
4A
Adam en jätterolig båt, vi åkte den två gånger. Det
Anesa Jasarovic
var en härlig dag med familjen.

Man bråkar,
det hör till....

!
Mammas Star

Storasyster
kramar oss

De bråkade
mer och mer

En härlig dag
tillsammans
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…har rätt
att fly från krig

…människor
är lika värda

…har rätt
till ett eget liv

Det var en pojke som bodde i Syrien. Det var
mycket krig. Pojken ville fly med sin familj till
ett tryggt land. De sprang och när de kom till
gränsen till ett annat land stoppade soldaterna
pojken och hans familj och sade:
– STOPP!
– Varför? Snälla, det är krig! sade pojken
gråtande.
– Nej, bara en person får passera gränsen.
Hela familjen ville att den pojken, som var
yngst, skulle få passera gränsen.
Pojken grät och grät men hela hans familj
sade att det var det bästa.
Soldaterna tog honom och lyfte upp honom
på en båt. Han grät och såg familjen vara rädd.
Pojken grät och grät medan han tänkte att han
kommer till ett tryggt land och en snäll familj.
Och när han kom till ett tryggt land kände han
att här kommer jag att ha det bra.

Alla människor är lika värda oavsett hur
man ser ut eller vilken hudfärg man har. Om
alla människor såg likadana ut skulle det
vara tråkigt med alla människor som såg lika
ut som pratade lika och som åt lika t.ex. om
varje dag man skulle äta potatis till frukost,
potatis till lunch blev det potatis alltså att
det blir potatis hela tiden då skulle folk inte
tycka om potatis och det skulle vara tråkigt.
Men det som är bra med att alla ser olika
ut är att man har olika religioner och man
tänker olika. Det är som när det är jul och
man får sina presenter och alla presenter är
ju olika det är ju samma sak hos oss människor att varje dag föds ett barn som ser olik ut
och som har en annan religion så det skulle
vara en tråkig och konstig värld eller planet
om alla såg likadana ut så jag tycker att det
är bra att alla människor är olika.

Jag tycker att det är viktigt att alla har
rätt att vara med hur man än ser ut. Det
är viktigt, för att ingen ska behöva ändra
på sig eller känna sig ful eller utanför.
Man ska kunna få gifta sig med vem
man vill. Man får inte tvinga någon att
gifta sig med någon man inte vill. Det
är viktigt för det finns barn som blir
tvingade att gifta sig med äldre människor.
Alla ska ha någonstans att bo. Alla ska
vara skyddade. Alla ska ha ett hem.
Alla ska gå i skolan för att utbilda i sig
och få ett jobb för att kunna köpa kläder,
mat och ett hem.
Det känns inte bra i själen när man
måste göra som andra säger. Ingen kan
tvinga någon att göra något man inte
vill. Alla har rätt till ett eget liv.

4B Brudbergsskolan

4B Brudbergsskolan

Jelica Kozoderovic
4B Brudbergsskolan

Sarah Kone

Aida Masic

Dagens fråga...
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Emil
Macak

När Merve kommer hem så äter
hon. Sedan gör hon sina läxor.
Om hon har tid så går hon ut.
Merves bästa ämne är NO och
hennes sämsta ämne är engelska.
Hon säger att hon gör sina
läxor i tid. Merve vill jobba med
att bli lärare.
Hennes bästa låt är Förlåt för
alla gånger jag har svikit dig och
polisen.
Hon kan inte stå på händer
utan vägg.
Hon har tre favoriterländer,
det är England, Tyskland och
Turkiet.
Hon har fått utegångsförbud
två gånger i hela sitt liv.

Emil Macak brukar vara ute
med sina vänner, kolla på TV och
sedan gör han sina läxor.
Emils ögonfärg kan förändras. När det är helt mörkt då är
ögonen bruna men när det lyser så
blir de ljusgröna.
Hans favoritmaträtt är pizza
och hans favoritfotbollspelare är
Ronaldo.
Emils favoritämnen är matematik och engelska.
Han föddes i Mölndal och fyller år i november.
När man hör någon säga hans
efternamn så blir man sugen på
macka.

Merve Erzurum

5B Brudbergsskolan

Emil Macak

5B Brudbergsskolan
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Favoritlän
Galet & bra band!

Merve
Erzurum

t!
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Rafael Mekonen
Raffi kommer från Eritrea och gillar pizza, för han tycker
att pizzor har goda tillbehör. Hans hobby är fotboll, han
tycker det är kul. Han brukar spela tv-spel. Spelet han
brukar spela heter Advanced Warfare. Han går i 5:an i
Brudbergsskolan. Han gillar djur men har inga husdjur.
Raffi gillar att måla, för det är kul, tycker han.

Ali Kreidly

5B Brudbergsskolan

FOTO: AZRA YAGCI

Tilda har en bror och tre
halvsystrar. Tilda rider för hon
tycker att hästar är det finaste
hon vet.
Hon gillar Island för att där
pratar människorna isländska och
där finns det gejsrar, vulkaner och
islandhästar.
Tilda sa att just nu gillar hon ett
band som heter The fooo conspiracy
för att de är bra på att dansa och
sjunga och att de är galna.
Tildas bästa kompis är Bosse, han
går inte i denna skolan.
Hennes bästa ämne i skolan är bild
för att hon älskar att måla och rita.
Om Tilda var ett djur för en dag
skulle hon vilja vara en späckhuggare
för att de är fina och äter upp andra.
Hon började rida när hon var sju
år gammal, hon gillar att rida för att
hennes systrar rider. Tildas häst heter
Misty och det är en kille. Hon valde
det namnet för att han är grå och ser
mystisk ut.
På fritiden brukar Tilda gosa med
sina husdjur eller vara i stallet.

FOTO: AZRA YAGCI

FOTO: AZRA YAGCI

Tilda
Lennartsson
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Kompisar berättar om

FOTO: stefan eliasson
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Suan
Brdar

Said Hasena spelar dator på
fritiden och han gillar No, So och
matematik som ämnen.
Saids favoritlekar är pantgömma, jage och biljard.
Said kollar på fotboll, nyheter
och barnkanalen på tv:n.
Hans bästa vänner är Emre,
Alex och Sebastian.
Saids första vän är Ali Alsadi.
Said är 143 cm lång och väger
41 kg.
Han gillar att spela magispel.

EmRE spelar spel eller leker ute på
fritiden. När han blir vuxen ska
han jobba som idrottslärare eller
polis eftersom han gillar de två
jobben.
Emre har bott i Sverige i tio år
och ett år i Turkiet.
Hans favoritsporter är fotboll
och friidrott. Emres favoritfotbollsspelare är Arda Turan och
hans favoritämnen är idrott och
NO.
Emre har inte varit i någon
annan stad i Sverige förutom
Göteborg.
Han älskar att springa och
tycker att Brudbergsskolan ibland
är bra och ibland dålig.

SuaNS favoritmat är korv
och potatismos. Han brukar
leka ibland, läsa och ibland
tränar han. Suans favoritspel
är Tf2. På skolans raster
brukar han leka med kompisarna. Hans favoritartist
är Johan Cena. Google är
hans favoritwebbsida. Suans
favoritfärg är röd. Hans
favoritlek är jage.

Said Hasuna

h är

f ta
ro

Josef Spelar och går ut på fritiden. Hans favoritspel är Heroes
of Scene.
Han går hem efter skolan och
gör läxorna. Josefs favoritdjur är
katt och favoritämnet i skolan är
idrott. Hans bästa vän är Suan.
Han älskar färgen grön.
Josef älskar böcker som innehåller björnar. Han gillar England
mycket.
Josef gillar mycket att vara med
oss och leka, ha roligt, cykla och
många andra saker.

Suan Brdar

5B Brudbergsskolan
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Emre Isik

Josef Petersson
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Josef
Petersson

rn
a

Emre
Isik
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Said
Hasuna
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Kul lek!
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kompisar
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Ali Kreidly
Ali är 11 år. Han gillar kebabtallrik för han tycker den är
smakfull. Ali går i klass 5 i Brudbergsskolan och har tre
syskon. Han har två husdjur. Hans hobby är att spela spel.
Ali har varit i Libanon och Sverige.
Rafael Mekonen

5B Brudbergsskolan
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Det har kommit många flyktingar till Sverige från Syrien, Irak och Eritrea. 60 miljoner
människor har flytt till Europa för att det är
krig i deras land.
Många har försökt rädda sina liv genom att
betala för att få åka med en båt över havet.
En del har varit nära att komma till Europa
men har blivit dödade på vägen för att man
tror att de har vapen och vill döda andra. Men
de vill inte döda någon. De vill komma undan
från dödandet och kriget.
Snälla, om du ser någon som har kommit
som flykting, säg hej eller bara lek lite med
dem! Men du kan också skänka pengar till
UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees).
En sak till: Glöm aldrig hur svårt dessa
människor har det!

Bojan Petric

5B Brudbergsskolan

FOTO: tinke lines kalajzic

60 miljoner på flykt

FOTO: tinke lines kalajzic

Emma ville inte bara se på
Emma Sladinovska är ungdomshandledare på Backas fritidsgård, Kultan. Emma åkte till Serbien den 3 oktober för att
hjälpa flyktingar. Hon åkte med flera volontärer från organisationen humanitet.nu.

Vad var det som gjorde att du ville åka dit?

För att jag inte orkade se på längre
och ville hjälpa istället.
Vad hade du för arbetsuppgifter?

Jag delade ut mat, kläder, skor och
hjälpte sjuka flyktingar.
Vad kände du innan du åkte dit?

Jag var orolig för vad jag skulle se
och vara med om.
Att se köande människor svimma av utmattning är de tråkiga minnena
som Emma bär med sig.

Hur har resan påverkat dig?
FOTO: tinke lines kalajzic

På flera sätt, bland annat att
bättre uppskatta hur bra vi har det
här i Sverige. Och jag vill hjälpa
mer. Jag är även kritisk mot EU:s
politik och de stora hjälporganisationerna.
Skulle du vilja göra om det?

Ja, om jag hade möjligheten så
skulle jag stannat så länge behovet
fanns för att det behövs fler volontärer som hjälper till överallt.
Kan vi ungdomar bidra med någon hjälp?
I så fall hur?

1

Ett av Emmas fina minnen var att se barnens glädje när de fick gosedjur.

Ja, samla in pengar och de som är
äldre kan åka dit och hjälpa till.
Var omständigheterna där värre än vad du
trodde?

Ja, mycket värre, det är en riktig
humanitär katastrof.

Vad tyckte du var kul eller tråkigt där?

Det var det värsta och det jobbigaste men samtidigt det bästa
jag gjort.
Ändrade resan din syn på flyktingar?

Jag har samma syn men jag har fått
mer förståelse på hur lång och jobbig resan kan vara som flykting.
Säg två goda och två dåliga minnen du har
därifrån?

Bra minne var att vi delade ut
gosedjur till barnen och de blev
jätteglada. En till bra minne var
gemenskapen mellan volontärerna.
Ett dålig minne var att se människor som kollapsade i kön på
grund av utmattning men även att
se höggravida kvinnor och barn gå
flera mil.
Hur mår du nu när du är tillbaka?

Jag är utmattad men det känns
dumt att klaga. Mer information
finns på humanitet.nu där man
kan även skänka pengar för att
hjälpa till fler flyktingar.

Martin Redzep
Bato Baftijar
Kultan
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Om JAG behövde fly...
…från Sverige skulle jag vara ledsen för jag är uppväxt i Sverige och jag har alla mina

saker här. Jag har också en kanin och det skulle kännas ont inom mig att lämna honom, för han betyder allt
för mig. Det skulle vara jobbigt att lämna mina bästa vänner för de finns alltid där för mig när jag behöver
dem. Lämna skolan och lära sig ett nytt språk skulle vara jobbigt. Lämna traditionerna skulle också vara
tråkigt t ex jul, påsk, halloween och nyår... Jag vill inte ens tänka tanken om det skulle vara krig. Som sagt: Om
jag tvingades lämna min kanin skulle det göra ont i hjärtat, för jag vet att alla älskar sina husdjur.
Paz Belen Gallegos Hidalgo
4B Brudbergsskolan

…skulle jag känna mig ledsen,

jag skulle vara tvungen
att lämna mitt rum. Någonting jag inte skulle leva utan är Speed stacks
(det är tolv stycken speciella koppar man staplar upp) men om jag
kom t.ex. till ett annat land då skulle jag inte förstå språket och deras
traditioner. Det skulle vara svårt att inte förstå skolan. När jag skulle
bli vuxen skulle jag haft det svårt att söka jobb, få pengar och bo
någonstans. Jag skulle inte kunna tänka mig hur svårt det skulle vara.
De som är på flykt nu har det svårt. I vissa länder får de komma
in, de är välkomna och får mat medan i andra länder är de inte
välkomna, de bygger upp stängsel och staket bara för att de inte
vill ha flyktingar. Om jag var flykting och de byggde stängsel
skulle jag krypa igenom. Jag skulle göra det för att överleva.
Jelica Kozoderovic

4B Brudbergsskolan

…skulle jag vara ledsen,

de skulle känna hur jobbigt det är för man ska inte behöva fly från sitt hemland. Det
skulle vara mest jobbigt att lämna min hobby. Att inte kunna
vara med mina vänner och rida. Människor flyr på farliga vägar,
över vatten i små båtar och att behöva sova i småtält! Det är
hemskt. Jag skulle sakna min skola, mina lärare och mitt rum.
Man känner på sig att man är hemma. Ifall jag skulle behöva fly
skulle jag helst vilja åka till mina föräldrars hemland, Bosnien. Där har jag mina släktingar, men jag skulle sakna Sverige
mycket. Tänk att man ska behöva uppleva det här, ingen ska
behöva göra det. Om jag skulle behöva fly skulle jag behöva lära
mig språket och det skulle vara jobbigt. Ett annat land ett annat
hem, tänk det!

…och lämna min släkt,
mina vänner, mina allra bästa

den där hemmakänslan. Jag skulle sakna allt. Dom bilderna som
vi tittade på var väldigt orättvisa och samtidigt blev man glad.
De orättvisa bilderna var när vi såg den där mannen som hade
den där T-shirten där det stod ”flyktingar är inte välkomna”. Det
är väldigt sorgligt att det finns människor som tänker så. Men
det finns också helt andra människor som tänker helt annorlunda, de människorna välkomnade flyktingarna med skyltar där
det stod ”flyktingar välkomna”. Det blir man glad av och får en
speciell känsla och en tanke som säger dom här människorna är
bra människor. För det är inget fel på dem människorna, ingen
vill fly, ingen vill lämna sina vänner, släkt och sin skola. Ingen
vill det… Det är väldigt farliga vägar dom tar med små och inte
så bra båtar och många har dött. Det är jobbigt att tänka att inte
ha ett hem och att bo i ett litet tält. Jobbig känsla.

minnen och traditionerna skulle det kännas
hemskt och jag skulle vara ledsen. För tänk
att det är krig i Sverige och behöva lämna
Sverige på grund av det och lämna allt man
har och gå de farliga vägarna eller åka på
dåliga och farliga båtar som man kan dö
på. Sedan när du gått de farliga vägarna och
kommer till ett helt nytt land så har man
satt upp stängsel så man får inte komma in.
Hur skulle det kännas? Att man har tagit
sig hit flera mil och nu när du kommer får
du inte komma in.
Jag skulle gråta varje dag, för det gör ont
inombords. Jag känner mig redan ledsen
när jag ser andra personer som flyr från sitt
land med hopp att få ha frid i deras land och
ha det bra. Det är väldigt sorgligt för i vissa
länder så välkomnar folk inte flyktingarna
och de skriver ”flyktingar är inte välkomna”
men i andra länder välkomnar de flyktingarna och skriver skyltar där det står ”ni är
välkomna” och bakar kakor och tårtor. Om
det var jag som behövde sova i ett litet tält
och åka i små båtar skulle jag känna mig
ledsen.

4B Brudbergsskolan

4B Brudbergsskolan

Aida Masic

4B Brudbergsskolan

…skulle jag sakna allt, vänner, släkt och

Sara Sahman

Sarah Kone
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Berättelser & Dikter
Kartongdräkten

Gråt inte

Alla lever för att dö men vi dör för att leva
Kanske befrias jag någon gång från det här kalla fängelset
Gråt inte mor på min begravning, le!

Ändra allt

Varför kan jag inte få sinnesro när jag blundar?
Jag vet inte vad jag ska mardrömma om,
därför vill jag hålla guds hand!
Gud, det är bara du som är kvar och inte vill svara!
Vill du säga att du inte bry dig om mig?
Är det för mycket begärt att ta världens helvete
och de onda människorna och ändra allt till det goda,
ett paradis?

Kommer ihåg

Alla sade att jag växer upp och glömmer allting
Men jag har blivit liten och kommer ihåg allt
Mojtaba Azimi

Ensamkommande, Skara

Det var en gång i ett hus långt
bort en pojke som inte hade några
leksaker eller dataspel.
En dag sade en av
hans vänner att det
fanns ett virus men
pojken brydde sig
inte om sådant
trams, eller?
Efter tre veckor
fick pojken en dräkt
av kartong. Pojken visste inte
vem som gav honom den men det
han borde ha vetat var att kartongdräkten bar på ett okänt virus.
När pojken tog på sig kartongdräkten, försvann världen från
hans syn och allt blev svart som
kol. Pojken bara satt där i det kolsvarta uterummet. Vad skulle
han göra annars?
Plötsligt fick pojken en idé:
om han tog av sig kartongdräkten så skulle han komma tillbaka.
När han kom tillbaka till sin värld var allt förstört, allt han hade var
borta. Pojken fick virus i sig och stelnade till diamant.
Till och med idag så är pojken av diamant och ingen har hittat honom
…än.

Danis Music

5B Brudbergsskolan

Drömvärlden
blev till verklighet

Tjejen som
gillade fotboll
Det var en gång en tjej
som gillade fotboll. När hon
sköt bollen mot ribban hela
tiden, sedan när hon hade
match var det någon som
tacklade henne rejält så att
hon sprang mot toaletten
och grät. Sedan när hon
skulle hem såg hon tjejen
och slog henne och kastade
henne mot marken.

Det var en pojke som var 11 år och som var jättekonstig.
När han började drömma kom han till olika platser. Ibland
kom han till en glassvärld, chokladvärld, lavavärld och isvärld.
När han skadades i sin dröm så skadades han i verkligheten.
Han blev jagad och han kunde inte se vilka det var som
jagade honom.
Han sprang så mycket så han kunde ramla. Och han ramlade
och bröt sin fot. Han gick försiktigt upp på ett berg. Plötsligt
såg han hela världen brinna. Sedan såg han att hela berget
började brinna så han försvann. Hans hus brann. Han syntes
aldrig mer.

Mona Abdi
Backa Girls

Sebastian Qvick

5B Brudbergsskolan

När jag blir lite äldre så ska
jag bli designer. Jag ska göra
många skor och mitt mål är att
vara sponsrad av Adidas och
Nike. Jag vill träffa många fotbollspelare. Jag vill bli rik och
bo i ett palats. Jag kommer att
skicka skor till mina kompisar.

Brandon Kundo

5B Brudbergsskolan
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Mitt drömliv

Det var en gånG en tjej
som hette Sema, hon älskade
spela fotboll. Men hennes
pappa lät henne inte spela
för han tyckte att det var
bara för killar. Men en dag
såg hennes pappa att hon var
bra på fotboll och då lät han
hennespela och så blev hon
fotbollsspelare.

Aicha Caceres
Backa Girls

KRASCH!!!

Mystiska spelet
Det var en gång tre vänner som hade laddat ner ett spel på en okänd sida.
Men spelet hade virus. Viruset hade spridit sig till internet.
Internet kraschade hos mig och mina
kompisar, helt plötsligt börjar datorn att
blinka. Och då blev det helt svart igen. När
jag öppnade ögonen då var det krig. Mina
vänner var bredvid mig.
De sade att vi har kommit in i spelet. Vi
sprang runt i världen och vi visste inte var vi
skulle gå, men så flög det en bomb över oss.
Vi dog i spelet, då dog vi i verkligheten.
Sen den dagen fanns vi inte.

Alexander Rannanjärvi

5B Brudbergsskolan

BAC A

för dej som gillar

Lejla Agovic

5B Brudbergsskolan

Cristiano Ronaldo är född 5 februari 1985 i
Santo António Portugal. Han är 30 år.
Han är en fotbollspelare som spelar yttermittfältare/anfallare i den spanska klubben
Real Madrid. Han har tre guldbollar.

Khaled Omar

5B Brudbergsskolan

Barcelona är ett av
världens bästa lag. De flesta spelarna kommer
från Spanien. En spelare från Brasilien heter
Neymar. Han bär stolt nummer 11 på ryggen.
Veronika Babic

5B Brudbergsskolan

FCB står för Football Club Barcelona. I Barcelona spelar min favoritspelare Neymar Jr. Han
bär nummer 11 på ryggen.
Elma Kotorcic

5B Brudbergsskolan

Neymar har vunnit trippeln i sin karriär.
Han har vunnit La Liga, Copa del Rey och
Champions League. Tillsammans med det
sydamerikanska trig som består med Lionel,
Messi, LuizSuarez och Neymar.

Jag gillar fotboll för att det är kul och man
lär sig att samarbeta. Jag spelar fotboll jämt när
jag har tid. Min position är central defensiv
mittfältare.
Jag spelar i ett lag som heter Hisingsbacka
FC. Klubben bildades 2005 när Hisingsstads
IS och Backa IF slogs ihop och blev till en
förening.
Mina två idoler är Leonel Andres Messi och
Kevin De Bruyne. Messi spelar i Barcelona
och De Bruyne spelar i Manchester City.
När jag blir stor vill jag spela i Barcelona.

Mostaffa Rebahi

5B Brudbergsskolan

Jag spelar i Hisingsbacka FC, även kallat
HBFC. Vi är 12 tjejer som tränar på Backavallen tisdagar och torsdagar. Vi tränar mest på
att ha bollkontroll och kunna skjuta vristskott.
Vår tränare heter Leif. Leif har gett varje tjej
en position och sett om det funkar.
Jag har inte spelat i HBFC så mycket, men
positionen jag kommer att ha är mittback.
I vårt lag är nästan alla 04-or, men vi har
också två 06-or. Samarbetet i vårt lag är ganska
bra.
HBFC startade 2005. Det var Hisingsstads
IF och Backa IF som slogs ihop till Hisingsbacka FC.

Brandon Kundo

5B Brudbergsskolan

John Guidetti är andra bäst i Sverige. Det
finns en sång om John Guidetti. Han har flera
bilar som är snygga. John har fått många böter
den senaste tiden då han kört för fort. John
spelar i Sverige.

Edvin Osmanovic

5B Brudbergsskolan

.
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Bojan Petric

5B Brudbergsskolan

Zlatan har en fru som heter Helena och två
barn, Maximilan och Vincent. Zlatan spelar i
svenska landslaget och i klubben PSG. Zlatan
min förebild är så grym på fotboll han är.
Några vill se honom falla men han knäcker er
alla.
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Fotboll är min favoritsport. När jag blir stor
vill jag bli en stor fotbollsstjärna. Jag gillar fotboll för att det är kul att samarbeta med andra
och spela matcher.
Jag spelar nästan varje dag med mina
kompisar. Jag spelar i Hisingsbacka och min
position är mittback.
Hisingsbacka bildades 2005 när Hisingsstads IS och Backa IF slogs ihop och blev till
en förening.
Mina två fotbollsidoler är Christiano Ronald och Sergio Ramos, som spelar i storklubben Real Madrid.
Om man aldrig har testat fotboll så tycker
jag att man ska göra det eftersom man lär sig
samarbeta med andra, ha kul, som är viktigast,
och få nya kompisar.

Lejla Agovic

5B Brudbergsskolan
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