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Tänd ett ljus! Berätta om goda,
gamla minnen eller magiska och
roliga historier i väntan på kortare
nätter och längre dagar. Detta har
jag lärt mig som barn från mormor,
farmor, farfar och morfar och
kunnat leva med drömmar och ett
bättre liv i mörka dagar, år efter år!
Under hösten flyttade vi ”Samhälle
och kultur” till det nya stadsdelshuset, Selma Lagerlöfscenter.
Vi som jobbar med barn och ungdomar delar lokal med Livslust som
jobbar med seniorer i hopp om att
kunna leva ett tryggare liv som förr.
Förr i tiden var avståndet mellan
föräldrar och deras vuxna-barn inte
så stor som idag. De flesta bodde i
samma by eller stad och kunde träffas ofta men idag på grund av många
anledningar har många flyttat till
större städer, till och med länder.

Foto: Dania Habib Ahmed
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Mörkret faller, dagarna blir
kortare och kvällarna längre.
Kylan täcker landskapen med
sina vita tårar, omfamnar och
vaggar naturens kalla kropp.

Många elever från Backa skolan har
också skrivit om samma ämne och
annat som ni får läsa i detta nr av
Made in Backa.
Jag vill passa på att tacka alla som
har samarbetat eller jobbat med
Made in Backa och önska ett riktigt
gott nytt år till alla speciellt till lärarna Mikael Jakobsson, Jan Gastaldi
och Caroline Khalil för ett fantastiskt
samarbete.
Med all respekt och kärlek

Homeira Tari
Kulturpedagog och författare

Några ungdomar från Skälltorpsskolan har träffat två äldre besökare
från Livslust och intervjuat de om
deras ungdomstid. Några andra barn
och ungdomar har intervjuat sina
föräldrar om detta och haft föreläsningar om ämnet för årskurs 4 A och
4 B i Backaskolan om TIDEN DÅ
OCH NU och har under invigningen av det nya stadsdelshuset läst sina
texter inför publiken.

Foto: Homeira Tari

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Homeira Tari
Telefon: 0761-36 13 87
homeira.tari@madeinbacka.com
Webbansvarig www.madeinbacka.com:
Sahar Amini
Tidningen Made in Backa ges ut av Göteborgs
Stad och Författarcentrum väst och delas ut
gratis till elever mellan 10 och 18 år i Norra
Hisingens skolor och fritidsgårdar. Tidningen
finns också på fritidsgårdar runt om i Göteborg.

Foton och illustrationer där inget annat anges:
mostphotos.com, freepik.com
Tryck:
Trydells Tryckeri

Tre karaktarer pa invigningen av

Selma Lagerlofs center
Nejra ar nyfiken
Foto: Homeira Tari

Nejra Kapetanovic är 21 år gammal. Hon gillar att träna, läsa
och umgås med kompisar. Hon gillar att upptäcka nya platser i
Göteborg och gör oftast små utflykter över dagen till nya ställen.
Hon älskar hav och skog. Hon tipsar om Göteborgs skärgård
för den som är äventyrlig och Skansen Kronan för den som vill
se staden uppifrån. Utöver sina studier på universitet gillar hon
friluftsliv, och vistas gärna ute varje dag oavsett väder.
Under invigningen av Selma Lagerlöfs center var hon konferencier. En konferencier är som en programledare som utifrån ett
manus ska vägleda publiken genom invigningen.
Nejra har arbetat med Made in Backa sedan 2014 och har
arbetat en hel del med texter som har publiceras i tidningen.
Tidigare jobbade hon även under sommarverksamheten med
alla barn och ungdomar. Hon tycker att det är kul att jobba med
människor och tror att språk är makt.

Foto: Homeira Tari

Av: Dilan Irandost , Adriana Stojanovska Skälltorpskolan

Aladdin atervinner
Aladdin Mofakheri är 65 år och jobbar med sina projekt på
Mötesplatsen MBB. Han flyttade från Iran för 27 år sedan.
Aladdins intressen är miljöfrågor och tillbyggnader av papper,
tidningar, lera och hö o.s.v.
Idag så presenterade han ett byggmaterial som är gjord av hö
och lera. Han valde att presentera det för att när han var yngre
användes det mer men idag används färre och färre.
Han vill helt enkelt ge liv i det igen. Aladdin har haft andra
presentationer om andra byggmaterial och andra ämnen t.ex.
återanvändning. Han gillar även att bygga olika kultur saker
med papper och han säger att han tycker att det är som konst.

Han har gjort flera konstverk med tidningar och papper som
är återvinna. Aladdin vill visa att man kan skapa fina grejer av
skräp och sopor.

Foto: Privat

Av: Dilan Irandost och Adriana Stojanovska

Victor ar dansare
Victor Henriksson är 31 år gammal och hans intresse är dans
och vänner. Han är grundare för Dansakademin. Han och hans
elever dansade under Selma Lagerlöfs centers invigning den 27
september. Han vet inte så mycket om Made In Backa än att det
är riktat mot ungdomar. Han började bli intresserad i dans när
han var liten. Han såg på dansen och tyckte att det var tråkigt
men det var många som sade till honom att satsa på dans för
att han var väldigt bra på den. Han tänkte aldrig att han skulle
arbeta med det men han lyckades i en svår bransch.
Av: Dilan Irandost och Adriana Stojanovska
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Reine Viola Färnstig Adriana Stojanovska,

Vi fick chansen av Made in backa att träffa Bror Gustav Svensson 98 år
och Reine Viola Färnstig 97 år som brukar delta på Livslusts aktiviteter,
en verksamhet för seniorer. Vi skulle jämföra dagens ungdomar och
deras problem med hur det var när Bror och Reine var yngre.

Bror Gustav Svenss

on.

Foto: Homeira Tari

Alma Todorovac och Naida Colic. Foto: Homeira Tari

Reine och Bror hade inte svårt med att vara med andra ungdomar, båda två kom väl överens med alla vilket innebär att de inte
kände sig ensamma.

Bror gifte sig vid 26 års åldern och har en son som han sällan
träffar. Dagens ungdomar har svårt med relationer då alla inte är
lika mogna som man var då, säger Bror.

De berättar att för det mesta kunde alla ungdomar umgås med
varandra. Medan idag så behöver man uppfylla krav beroende
på vem man är med. Åldern spelade ingen roll då som idag.
Varken Bror eller Reine har blivit utsatta av grupptrycket och
såg aldrig något sådant hända. Nästan alla ungdomar idag har
blivit eller är utsatt av grupptryck. Rykten fanns då som idag
men ingen av de hade blivit utsatta för det.

På sin fritid så idrottade Bror mycket och spelade handboll i 22
år. Reine gick på dans och gymnastik. Idag cyklar Bror mycket
med sin el cykel, fyra - fem mil. Reine dansar modern dans idag.
Dagens ungdomar är mest på telefonen än att vara ute och idrotta.

Utseende var viktigt då men inte på samma sätt som idag! För
idag är utseendet nästan allt för ungdomar. Det var inte vanligt
att tänka på hur kroppen såg ut som idag. För i dagens samhälle
har många komplex över sin kropp.

Förr kunde man nästan aldrig se att pappor tog hand om barnen
än att vara på jobbet. Medan idag ser man väldigt ofta att pappor
tar pappaledigt.

Rättigheterna var olika från dagens läge. Mammor var bara
hemma och lagade mat. Det var väldigt sällsynt att vara kvinna
och jobba.

Man hörde nyheter via radion eftersom man lyssnade på mycket
musik från utlandet. Där fick man även reda på om Hitler och
andra världskriget. Bror berättar att det var hemskt att höra
Hitlers röst.

Förr kunde man träffa sin partner väldigt tidigt som Reine. Hon
träffade sin man när hon bara var 16 år gammal, hon förlovade
sig när hon blev myndig alltså 21 år. Men vid 20 års åldern fick
hon gifta sig. Tre år efter fick hon sitt första barn. Reine fick
totalt tre barn. Hennes man gick bort när hon var 56 år och den
tredje sonen gick bort efter att han blivit felbehandlad inom
sjukvården.

Idag är båda friska och lever sitt liv till det fullaste. De tar en dag
i taget. De båda är lycklig och är goda vänner med många minnen.
Av: Adriana Stojanovska, Alma Todorovac och Naida Colic,
Skälltorpskolan

Hon träffar sin familj och ibland åker hon till Rhodos då en utav
hennes barn gifte sig med en Grek.
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Vad heter du?

- Jag heter Satvir Kaur Balol.

Hur gammal är du?

Hur gammal är du?

Var är du född?

Var är du född?

När kom du till Sverige?

När kom du till Sverige?

Hur bodde du? Hur levde du i huset?

Hur bodde du? Hur levde du i huset?

- 38 år gammal.

- Jag är 38 år gammal.

- Punjab Indien, byn hette Dhandwar.

- Jag är född i Indien i en ort som kallas Banga Punjab.

- År 1991 kom jag hit.

- År 2008.

- Jag bodde på en gård, det huset vi bodde i var ganska litet.

- Jag bodde i ett stort hus, huset var gjort av tegel. Den hade
luftdrag åt alla väderstreck som behövdes i det tropiska vädret
i Indien. Men det negativa var att huset inte hade något värmesystem.

Hur många var ni i familjen?

- Vi var fyra personer i familjen jag, min mamma, min pappa
och min lillasyster.

Hur många var ni i familjen?

Hur var skolan?

- Vi var sex personer i familjen jag, min lillebror, min lillasyster,
min mamma, min pappa och min farmor.

- Det var en statlig skola där man hade på sig skoluniformer och
vi har inte sådant i dem flesta skolorna här i Sverige.

Hur var skolan?

Vad gjorde ni på rasterna?

- Skolan var bra, fast man fick köpa sina skolböcker själv och
man fick betala skolavgift.

- Jag minns inte så mycket eftersom att jag var nio år när jag
lämnade Indien.

Vad gjorde ni på rasterna?

Det jag minns var att vi lekte väldigt ofta.

- Vi lekte ute och använde våran fantasi så mycket som möjligt.

Vad gjorde ni på fritiden?

Vad gjorde ni på fritiden?

- Vi brukade leka ute eller så lekte vi med leksakerna vi gjorde.

- På fritiden lekte vi kull och kurragömma med grannbarnen.

Vilken är den största skillnaden mellan att vara ett barn nu
och hur det va i din tid?

Vilken är den största skillnaden mellan att vara ett barn nu
och hur det va i din tid?

- Det fanns inte så mycket teknologi, inte tv, apparater eller
mobiltelefoner. Vi var mer ute och lekte lekar.
Randip Singh Balol i klass 4B

Randip Singh Balol i klass 4B

Min lärare

kommer från Libanon
Caroline Khalil är född år 1974 och jobbat i 13 år på Backaskolan. Caroline kommer från Libanon. Hon talar arabiska. Hon är
gift och har tre barn. Hon jobbar som matte och No lärare. År
2007 blev hon klar med sin utbildning som Matte och No lärare.
Hon tycker om att jobba som lärare. Det var hennes barndomsdröm att bli lärare eftersom hon tyckte väldigt mycket om sina

lärare. Caroline gillar att hjälpa barn och
lära ut. Caroline brukar på sin fritid att
läsa och sticka. Carolines favoritmaträtt är
lasagne.
Ana - Marija Dragas 4B

5

Foto: Homeira Tari

- Man får vara ute längre och leka. Det fanns
ingen tv, apparater eller mobiltelefoner.

Foto: Homeira Tari

- Sukhdip Singh Balol.

Foto: Sukhdip Singh
Bal

Vad heter du?

Satvir Kaur Balol

Foto: Satvir Kaur Bal
ol

Sukhdip Singh Balol

ol

Intervju med foraldrar om nu och da

a Le
Foto: Jessic

Synen på barn förändras oftast hela tiden. Genom historien
löper dessutom flera uppfattningar parallellt. Här är några utmärkande drag för olika tidsperioder.

Medeltiden slutet av 1800-talet

Foto: Brian Le

Synen på barn är i ständig förändring
Barn ses som bärare av arvsynden, på så sätt är barnet ont.
Barnet måste fostras för att göra slut på de onda, vilket sker med
uppfostrings taktiker som bestraffa.

1700-talet

Det bryter igenom en ny syn på barnet med rötter i 1600-talet
filosofi. Nu är barn inte längre födda i synd, de är naturligt goda.
Fokus ökar på föräldraskapet och föräldrarnas kompetens att ta
hand om ett barn.

Hur levde mina föräldrar som små?

Mitten av 1800-talet

Barn börjar få rättigheter till skolan och mat, barndomen ses
som något att ta sig igenom såfort som möjligt. Barn har andra
rättigheter än vuxna och kan fortfarande få straff i uppfostringssyfte. Medan bilden av yngre barn romantiseras ses tonåringar
som 1700-talet problematiska och oregerliga.

Jag har även intervjuat mina föräldrar för att ta reda på
hur det var när de var små.
Min pappa Brian berättade om Ungern:
Klättrade i träd, byggde kojor, spelade fotboll, lagade mat i
skogen, cyklade och hoppade i vattenpölar. Man hade en svartvit
TV om man hade en. Tekniken var inte bra alls i deras tid just
därför hade dom en TV som endast hade färgerna svart och vitt.
Han hade fotboll som hobby.

Barns rättigheter och ansvar börjar
beskrivas i liknande termer som vuxnas.
Barnet ses som aktivt, kompetent, med
stora potentialer och många eftersträvansvärda förmågor. Vi värderar barn
så positivt att vi bekymras över att de
inte får bästa förutsättningar i hemmet
eller skolan.

Foto: Homeira Tari

Mitten av 1900-talet - nutid

Min mamma Jessica berättade om 80–talet i Göteborg:
Man klättrade i träd och berg. Man var ute, hoppade och lekte
t.ex. twist, hopprep, hoppade kråka och gjorde egna bollekar.
Många barn på rasterna lekte rödvita rosen & pantgömme.

Christina Le 4 B

Det fanns TV men man kunde bara se kanal 1 och 2, det fanns
även ett spel som hette Game and Watch som man spelade kort
men datorerna fungerade inte så himla bra. Om man hade tråkigt så kunde man samla på saker som stenar, bokmärken eller
studsbollar.

Har du koll på vad som styr din egen barnsyn?
Lyssnar vuxna på barn nu? Är barn sämre på att lyssna
på vuxna nu jämfört med förr?

Om man ville ha det lite mysigt på kvällarna som vi har på fredagar och lördagar så kunde man göra äggtoddy och en milkshake, chokladbollar och en läsk. Det fanns en pizzeria som hette
Clock där du kunde beställa pizza om du ville ha.

- Vuxna lyssnar mer på barn nu än förr, för att nu har
barn fått rättigheter.

Om ett barn från 70-talet skulle se hur det är att vara barn nu då
tror jag att det skulle vara ganska roligt men ändå läskigt för att
jag inte gillar att bli straffad eller att man ska ha på sig speciella
kläder. Om man skulle vara något roligt så skulle det vara att
träna gymnastik, jag skulle absolut inte vilja gå till skolan.

Men så har det inte alltid varit. Bengt Sandin som är
historiker och professor på institutionen Tema barn vid
Linköpingsuniversitet säger så här till förskolan.se:
- Tidigare brydde vi oss inte om barns rättigheter, men
när vi beskriver barn somkompetenta vill vi ge dom
ansvar och göra dem delaktiga. De ska få lov att yttra
sig och vi ska kunna lyssna på dom och höra vad dom
tycker och tänker, säger han.

Christina Le 4 B

Faktauppgifter från Friends
Christina Le 4B
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Vi elever har ställt några frågor om stress här
i Backaskolan. Så här frågade vi och så fick vi svar:
Har du tips på hur man kan minska stress i sitt liv?
- Man brukar få ont i magen när man är stressad men
man ska ta djupa andetag.
Darin 5B
Är stress dåligt eller bra?
- Ibland är det bra att vara stressad, det dåliga med det är
att man kan få ont.

Har du någon gång känt dig stressad? Varför?
- Ja, när jag ska någonstans.
Vad gör du för att bli mindre stressad?
- Jag brukar ha någonting i min hand.

Är det någon i din familj som är stressad?
- Min pappa brukar vara stressad men min mamma är
inte stressad alls.

Har du tips på hur man kan minska stress i sitt liv?
- Jag tar det lugnt ibland.

Är det någon i din klass som är stressad?
- Ja, det är en kille i min klass.

Är stress bara dåligt?
- Nej, stress är bra ibland.

Är du stressad?
- Ja, det är jag.

Chantelle 4A

Ana-Marija Dragas
Har du någon gång känt dig stressad? Varför?
- Ja.

Har du någon gång känt dig stressad? Varför?
- Jag har känt mig stressad när jag ska till skolan.

Vad gör du för att bli mindre stressad?
- Tar ett djup andetag.

Vad gör du för att bli mindre stressad?
- Jag brukar ha en stressboll eller ta det lugnt.

Har du tips på hur man kan minska stress i sitt liv?
- Ta de lugnt.

Jennifer 5A

Är stress bara dåligt?
- Nej.

Har du någon gång känt dig stressad? Varför?
- När jag skulle gå till forntidsbyn och när jag trodde att
jag skulle komma försent.

Anes Memic 4B

Vad gör du för att bli mindre stressad?
- Jag går till ett ställe där ingen finns och lugnar ner mig.

Har du någon gång känt dig stressad? Varför?
- För NO-provet, SO-provet och Matte-provet.

Har du tips på hur man kan minska stress i sitt liv?
- Att man undviker situationer där man vet att man kan få
stress och det finns en stressboll som man kan klämma på.

Vad gör du för att bli mindre stressad?
- Jag pluggar och kollar Youtube.

Är det någon i din familj som är stressad?
- Ingen i min familj är stressad.

Har du tips på hur man kan minska stress i sitt liv?
- Gå och lägga sig lite tidigare.

Har du känt dig stressad?
- Jag har känt mig stressad när jag skulle ha judoläger.

Är stress dåligt eller bra?
- Nej, för att man får väldigt ont i magen.

Har du blivit stressad?
- Jag har inte blivit stressad.

Har du känt dig stressad?
- Ja, det har jag gjort.

Är det någon i din klass som är stressad?
- Ja, det finns en tjej i min klass som är stressad.

Är det någon i din klass som är stressad?
- Ja, en tjej i min klass är det.

Är du stressad?
- Nej, jag är inte stressad.

Är du stressad?
- Nej.

Randip Singh Balol 4B

Felicia Almqvist 4B
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Barn och ungdomar - Förr och nu
”Stor skillnad - nu och då”
Några elever i 7:an på Skälltorpsskolan höll en föreläsning
för oss och vi har sammanfattat det, Dillan Irandost, som
går i 7:an har berättat för oss.
Teknik
Det är stor skillnad för barn nu och barn då. Förr hade man
inte lika mycket teknik och då låg man inte i sängen och kollade
på sin mobil eller dator, man rörde sig mer och då mådde man
bättre psykiskt och fysiskt. Vissa använder mobil till arbete men
de flesta till att chatta med kompisar, scrolla på instagram, eller
kolla på Youtube.
Kläder
De flesta barn tänker inte på priset på
kläder utan att dom ska ha speciella
märken. Så istället för att köpa en jacka
för 400 köper man en jacka för 4000.

Foto: Homeira Tari

Dillan Irandost, Foto: Homeira Tari

Felicia Almqvist 4B

Siciid Omar, Foto: Jayhrol

Njut av din barndom
Abdullahi är 15 år gammal och vill berätta hur dagens ungdomar vill ha det hemma och utanför. Hur deras klädstil ska se ut
och om märkeskläder.
Dagens ungdomar har många saker, till exempel Snapchat,
Instagram, Facebook, som vi kallar för sociala medier. De har
även mobiler, Tv och datorer.

Att växa upp i Somalia

Tekniken har gått framåt.
De har också fina kläder och skor. De flesta ungdomar har olika
sorters märkeskläder som de kan välja mellan när de ska ha på
sig kläder.

Vi har träffat Siciid Omar som är 43 år gammal och kan berätta
för er hur han levde i 1980-talet i Somalia.

Dagens ungdomar har FNs barnkonvention som innebär att
man inte får man slå barn eller aga. Dagens ungdomar har det
mycket lyxigare än förr i tiden, de behöver inte i länder som Sverige oroa sig för krig, hunger, eller Brist på fred. De har resurser
som kan hjälpa de eller underlätta utbildning och skolan till
exempel... Internet.

Mohamed Hassan

Mohamed Hassan

Vi hade ingen skola alls som nutidens ungdomar har. Därför
tror jag att dagens ungdomar har lyxigt. Om de bara visste
vilken barndom vi hade och gått igenom skulle de uppskatta det
de har just nu.”

Foto: Homeira Tari

Ungdomarna nu vill saker som deras vänner eller andra personer har till exempel... kläder, mobiler eller skor. De tror att
pengar växer på träd. De vill säga att de
har lyxliv om man jämför med gamla
tiden. De har egen säng som de kan sova
i. De behöver inte sova på golvet med en
madrass som knappast minskar kylan.
De behöver inte jobba för att kunna
stödja familjen. De har en bättre barndom som de kan njuta av.

”Den veckan som jag började i skolan startades kriget. Vi var
tvungna att flytta till landet för att överleva. Vi brukade äta en
gång om dagen, Maten var dålig men dagens ungdomar behöver
inte uppleva sådana här saker. Vi hade slitna kläder och missfärgade kläder. Vi var tvungna att nöja oss med två par byxor
och två tröjor om året. Kriget kom närmare och närmare där
vi bodde i denna tiden. Vi var tvungna att gömma oss mitt i
skogen i några dagar. Vi hade boskap som vi (barnen) var tvungen och följa efter varenda dag och skyddade dem från rovdjur.
Om vi förlorade en så brukade vi bli slagna och inte få mat i en
dag. Vi hade inte elektronik eller tillgång till...tv, dator, mobil
och sociala medier.

Mohamed Hassan Skälltorpskolan
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Kameran Jamchi. Foto: Daniar Jamchi

Foto:Homeira Tari

”Jag tänker mycket på kläder
och utseende”

Yrke: Handledare i Göteborg stad

Man träffades oftare
Kameran är 54 år gammal och berättar hur det var förr i tiden,
med samhället, elektronik, kläder och pengar.

Daniar Jamshi är själv ung, spelar fotboll i Hisings Backa och
spelar gärna Fifa 20. Vad tänker han om dagens ungdomar?

Hur det var med elektronik från 1970 talet till 1990: TV var
begränsad mellan 18:00 till 00:00 och det fanns inte mobil eller
internet.

Dagens ungdomar

Dagens ungdomar får gratis utbildning och gratis vård. Jag
tänker för mycket på kläder och utseende. Dagens ungdomar
tänker också för mycket på kläder och nya grejer som är trendiga och dyra grejer.

Det enda som fanns var hemtelefon, enda sättet man kunde
skicka brev var via fax som är som en skrivare kopplat till hemtelefonen.
Kameran var laddad med en film som skulle framkallas senare.

Dagens trender

Med sociala livet: Det var bättre socialliv på grund av att det
fanns färre distraktioner som t.ex. mobiltelefoner och sociala
medier m.m. och man träffades oftare och vänskapen var också
mycket bättre.

Dagens ungdomar köper för mycket märkeskläder, många ungdomar kan känna sig utanför om man inte har märkeskläder.
Vissa ungdomar kan bli sugna på att köpa någonting dyrt som
deras kompisar har på sig.

För kvinnor var det sämre i samhället, Det var inte lika tillåtet
att kvinnor skulle jobba eller gå till skolan, de var för det mesta
hemmafruar.

Klandebarn konsekvenser för skolandebarn

Dagens ungdomar har för mycket frånvaro och konsekvenserna
kan leda till att du inte får ett jobb eller
kommer inte in på gymnasiet. Visa orkar
inte gå på lektionerna för att dom är
väldigt långa. Man får gå eller åka vart du
vill på rasterna men man måste komma
till lektionerna annars kan man få väldigt
dåliga betyg.

Kläder och klädstil: Det var inte märke man
tänkte på då det var mer kvalité och att ha
säsongs anpassade kläder.
Tjäna pengar: Man fick jobba för att få
pengar som skulle räcka till sig själv jätte
länge och man fick inte pengar av sina föräldrar så ofta.

Foto: Homeira Tari

Anes Memic 4 B

Stad: Kirkuk
Familj: Fru och 4 barn
Bott i Sverige: 30 år
Utbildning: Socialpedagogisk

Daniar Jamchi

Då: Pinnar, kull och krita

Lekar förr i tiden

Lekar förr i tiden var roliga, det fanns många lekar då. I skolan
lekte man . Man hoppade hopprep, Blindbock, Kurragömma,
man målade på marken med kritor, lekte kull , Nappa katten,
gå på styltor, led upp en dockor , kasta pinnen , Pantgömme,
med gosedjur och lekte med små dockleksaker.

Förr i tiden lekte man med kulor. Dom hade lekar till exempel
som hopphage och kinga aut. på vintern så åkte dom skridskor.
På rasten så ritade man gärna med kritor. Andra saker man
brukade göra var att bygga koja, ha snöbollskrig eller leka kurragömma. Om jag var barn utan skärm, då skulle jag bygga en
koja i skogen, ha snöbollskrig eller leka kurragömma. Jag skulle
också vilja hoppa hage eller leka kuregöma. Jag tror att jag skulle
bli rädd eftersom att dom brukade slå barn, det kallades för barnaga. Men nu gör man inte det längre eftersom det är olagligt.

Lekar förr i tiden var roliga, det fanns många lekar då. I skolan
lekte man. Man hoppade hopprep, lekte blindbock, kurragömma, man målade på marken med kritor, lekte nappa katten, gick
på styltor, led up dockor, kasta pinnen, pantgömme.

Källförteckning: Fick information i från google.

Man lekte med gosedjur och lekte med små dockleksaker.

Isabella Lo Truglio

Det här är alla lekar som fanns förr i tiden. Några lekar finns
också nu. Förr i tiden var det roligt för att alla fick vara med.
Förr i tiden så lekte man mycket, idag så leker man inte så
mycket.
Evelyn Herrea Jerez
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Foto: Homeira Tari

Mohamed Hassan och Daniar Jamchi,

Fakta om Kamran:
Land: Irak

Adriana Stojanovska, Dilan Irandost och
Alexander Berggren. Foto: Adriana Stojanovska

INTERVJU MED POLITIKERN

ALEXANDER BERGGREN
Frågorna som ligger högt på vår agenda och som kan vara relevanta för de unga är bl.a.: Trygghet, förebyggande områdesarbete, utbildning av föräldrar, övervakningskameror på brottsfrekventa platser, ökad belysning på torg, gångbanor, cykelbanor och
andra platser som upplevs som otrygga.

Alexander är med i det nya partiet Demokraterna (D) som
bara finns och verkar i Göteborg och Västra Götalands län.
Alltså inte SD.

Hur trivs du i det partiet du är med i?
Partiet har viktiga kärnfrågor och många trevliga och kunniga
personer så det är helt klart ett parti jag trivs i.

Vad försöker ni med eran politik ändra i Sverige?
Vårt parti arbetar utifrån intressena hos de som vistas och
verkar i Göteborgs kommun och Västra Götalands läns intressen
och försöker göra det bättre för dessa. Vi har många saker som
vi vill göra och om ni är intresserade så finns det mycket material
på vår hemsida.
Men det finns såklart många fler saker vi vill förbättra. Personligen är också min åsikt att mitt parti har haft en väldigt viktig
roll, och med all säkerhet även i framtiden, i att utmana de tidigare
partierna i Göteborg till att göra ett bättre jobb och föra en
bättre politik för de som bor och verkar i kommunen. De andra
partierna och deras politik har tidigare resulterat i många av de
problem staden har nu och har haft. Utmaningar som staden nu
måste lösa. Vi vill alltså se en mer ansvarstagande och engagerad
politik för Göteborgarnas skull.
Men om jag skall försöka sammanfatta vad vi vill förbättra och
utveckla i Göteborgs kommun så är det att se till att politiken
i Göteborg blir bättre och mer ansvarstagande för våra huvuduppgifter i vårt välfärdssamhälle (så som hälsa, utbildning,
trygghet etc.), både för de som verkar och för de som vistas i
kommunen. Helt enkelt prioritera pengarna bättre och där det
behövs samt gör mest nytta.

Vi vill minska barngruppernas storlek på förskolan, öka antalet
förskollärare, Byggnation av nya förskolor och upprustning av
befintliga, öka pedagogiska förmågan, både kunskap hos personal och med verktyg (t.ex. IT/digitalt) Grundskola, gymnasium
och utbildning.

Hur tänkte du kring barns rättigheter när du var liten?
Jag växte upp med många vuxna som såg till att alla barn hade
sina rättigheter. Dagens barn får mycket mer respekt eftersom
de vet mer än vad vi visste när vi var små. När jag var liten så
fick man inte sin röst hörd lika som det är idag, även om man
kunde säga vad man tyckte så var det inte så många vuxna som
lyssnade på än aktivt.

Hur är dina tankar kring barnkonventionen?
Jag tycker att barnkonventionen är ett bra sätt att få fram barn
och ungas åsikter och rättigheter. Självklarhet att alla i samhället
ska ha sin röst hörd. De problemen som finns är att man behöver vara 18 år för att vara med och rösta vilket gör att det blir
svårare för barn att få fram sin röst.

Hur tror du att barnkonventionen kommer hjälpa barn?
Jag tror att det kommer att hjälpa eftersom man kommer att se
barn som individer och inte bara som en grupp. Barnkonventionen gör barn får mer respekt.
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Vilka skillnader ger det att barnkonventionen blir lag?

Vad har ni för planer för barn och ungdomarnas hållbara
trygghet? Och vad tycker du är en trygg plats?

I grund och botten så är en lag ett misslyckande i samhället men
på samma sätt så är det ett framsteg till att det ska bli en självklarhet. Jag tror att det kommer att bli en självklarhet med tiden.

Vi har många tankar och planer för att både göra Göteborg tryggare och bättre för alla och även förbättra skolan, men utöver
det känner jag inte till att vi just nu har några specifika politiska
planer för barn och unga, även om vi självklart försöker tänka
på barn och unga i alla våra frågor som berör dem.

Varför tycker du att barnkonventionen är viktig?
För att den är jätteviktig eftersom alla har olika brister i olika situationer men i slutändan är vi alla människor. Alla barn ska ha
samma förutsättningar och inte vara begränsad eller ha en skada
av det som har hänt innan. Alla ska kunna bygga sina egna liv
helt själva.

Själv så tycker jag att en trygghet är en plats med många
människor. Ju mer människor det är vid, desto tryggare blir det.
Föräldrarna har också en stor påverkan på barnet. Om föräldern tycker t.ex. en plats är otrygg kanske man som barn inte får
vistas där eller så smittas föräldrarna känslor om otrygghet av
sig till barnet.

Finns det några delar av barnkonventionen som borde tas
bort, läggas till eller förändras enligt dig?

Dilan Irandost och Adriana Stojanovska

Den har fortfarande för många kryphål för att inte ta ansvar
över den. Den skulle kunna vara hårdare men just nu är den lite
mjuk, eftersom fler folk ska skriva på den.

FAKTA OM ALEXANDER

Hur tycker du att föräldrar ska ta del av barnkonventionen?
I dagsläget så ser inte många föräldrar sitt ansvar utan de lägger
ansvaret på skolan. Men föräldrarna måste även vara aktiva och
veta lite om deras barns rättigheter. Då och då ska föräldrarna
bli påminda om sitt ansvar och om att de behöver se till och
lära sina barn om deras rättigheter så att barnen förstår och kan
utöva sina rättigheter.

Namn: Alexander Berggren
Ålder: 28
Yrke: Civilingenjör
Parti: Demokraterna (D)
Uppdrag: Ledamot i stadsdelsnämnden Norra Hisingen
Intressen: Han är väldigt intresserad av musik, speciellt
trumpet. Alexander började med trumpet vid sexårsåldern och
fortsatt i 22 år. Alexander minns inte exakt tanken men det var
någon provdag vid kulturskolan där man fick pröva på massa
instrument där han började med trumpet.

Vilken lag tycker du är den bästa i Barnkonventionen?
Jag tycker om punkt 6 eftersom den handlar om att få rätt till
livet och utveckling, något som sett till världen inte är en självklarhet idag.
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Berättelser

DET FÖRBJUDNA RUMMET
Tuve bibliotek arrangerade en novelltävling. Sofia Dukuli vann kategorin för mellanstadiet.
Tävlingen gick ut på att skriva om skräck. Sandra Hällhed som är Ungdomsbibliotekarie
på Tuve bibliotek läste upp historien under läslovet, när biblioteket hade Halloween häng.
Sally ser en tygbit som sitter i Douglas hals. Hon drar
upp den. Douglas slutar genast att kvävas. Sally läser
texten på tygbiten.
”DU ÄR SNART SOM MIG” står det på tygbiten.
Sedan ser de dörren. Sally låser upp och de går in.

DET ÄR EN STORMIG NATT. Douglas kan inte somna,

han ligger och tänker på sin mamma som lämnade
honom ute på gatan en sådan här natt. Det hände för
tolv år sedan, Douglas var bara ett år då. Barnhemmets
personal hade hittat honom ute på gatan och tagit med
honom till barnhemmet.

Där inne luktar det mögel och instängt. Det finns ett
skrivbord, en stol, en säng , en garderob och en spegel
som det står någonting på. Douglas läser högt. ” DÖ”
står det på den. Texten är skriven med blod. I taket
hänger det ett blodigt rep och på golvet en blodig kniv.
Sedan ser de att det är någon som står framför dem.

Douglas tar upp mobilen och kollar klockan, den är
redan 23:24. Han gör ett nytt försök att somna. Till slut
somnar Douglas. Han drömmer en konstig dröm och
sedan vaknar han med ett ryck. Vad var det som hände?
Han tar på sig sina kläder och glasögon. Sedan går han
ner till matsalen. Alla sitter redan ner och äter frukost.
Det bor tjugofem barn på barnhemmet. Hans bästa vän
Sally har passat en plats åt honom. Sallys föräldrar sitter
i fängelse och det finns ingen släkting som kan ta hand
om henne. Hon kom till barnhemmet för tolv år sedan
precis som Douglas.
- Hej, säger Sally
- Hej, säger Douglas och berättar om drömmen.
- Vad läskigt, säger Sally. Att du började kvävas när den
där tjejen kom fram till dig, och att du drog fram en
tygbit ur din hals där det stod ”DU SKALL DÖ”.
- Ja, och en sak till... tjejen i drömmen såg ut som
tjejen på fotot i korridoren som leder till det förbjudna
rummet, säger Douglas.
- Vad konstigt, säger Sally.

- Hej..., börjar Sally men kommer inte längre för hon
inser att tjejen framför dem är hon från fotot, och så
inser hon att Douglas inte står bredvid henne längre.
Douglas hänger uppe i repet och tjejen från fotot svävar
bredvid honom, hon håller i den blodiga kniven och
säger:
- Din gammelfarfarsfar dödade mig här inne för
etthundra år sedan. Han och jag var bästa vänner precis
som ni två. Men så en dag lekte jag med ett annat barn
och han blev så avundsjuk och arg att han drog in mig
hit och dödade mig. Och nu efter etthundra år har jag
äntligen fått tag på dig Douglas. Nu skall jag döda dig
som hämnd för vad Stefan gjorde mot mig för etthundra
år sedan.
- Får jag fråga en sak? säger Sally.
- Vad? fnyser Spöktjejen.
- Varför heter detta rummet ”DET FÖRBJUDNA
RUMMET”? undrar Sally.
- För att jag spökar här och för att jag dog här, säger
tjejen.
- Vad heter du? frågar Douglas för att dröja tiden.
- Ann-Marie, säger spöktjejen. Men nu har vi snackat
tillräckligt länge, du skall DÖ OCH BLI SOM MIG.
När hon säger det skär hon Douglas rakt i
hjärtat.
- NEEEEJ, skriker Sally innan hon inser
att Ann-Marie är på väg mot henne också.

I flera dagar efter den stormiga natten drömmer Douglas
den konstiga drömmen. Men i varje dröm står det nya
saker på tygbitarna.
En vecka efter den stormiga natten bestämmer sig Sally
och Douglas för att gå in i det förbjudna rummet. De
två är äldst av barnen på barnhemmet och har bott där
längst, så de vet hur de skall få tag på nycklarna till det
förbjudna rummet. Det är nämligen så att alla nycklar
sitter ihop.
På fredag kväll klockan 00:25 går de sakta in i personalrummet och tar nycklarna. De går sakta genom korridoren och helt plötsligt ser de fotot på tjejen i Douglas
dröm. Hon har en svart klänning på sig. Hon har eldrött
hår och ett litet leende. Douglas börjar genast kvävas och

Av: Sofia Dukuli, Tuve
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Våra berättelser
Liam

När jag var...

Det var en gång en pojke som hette Liam. Han var 12 år och
bodde i Norra Sverige . I staden Kiruna. Hans mamma fick
ett bra jobb i Göteborg som sjuksköterska så familjen flyttade
till Göteborg där Liam började i en skola som hette Frölundaskolan. Där redan första skoldagen blev Liam mobbad i flera
dagar.

När jag var 0 år körde jag bil. När
jag var 1 år spelade jag fotboll och
var Ronaldo. När jag var 3 år blev
jag Messi, när jag var 4 år bråkade
jag med Aram. När jag var 5 år
lekte jag med en Yxa. När jag var
6 år så dödade jag Spiderman. När
jag var 7 år lärde jag mig att boxa.
När jag var 8 år lärde jag...

Sedan gick det en månad då bestämde han sig att prata med
sina föräldrar så han gick hem. Det var bara hans farbror som
var hemma. Han berättade för honom om det som hade hänt
och när hans föräldrar kom hem berättade Liams farbror att
Liam blev mobbad. Senare på kvällen kom Liams föräldrar
hem då berättade han också för sina föräldrar. De bestämde
att han skulle byta skolan så redan två dagar efter började han
i sin nya skola som hette Eriksboskolan, där fick han massa
vänner. Så han blev inte mobbad där. Och hans farbror fick
jobb som vaktmästare så ibland övervakade han Liam om han
blev mobbad eller inte.

Morteza Husseini 4A

Dagens bråk

En dag så försvann hans farbror Liam och föräldrar letade
efter hans farbror i månader till slut hittade de honom i ett
garage som någon hade råkat stänga. De tog hem hans farbror.
Han var sliten och han var trött och hungrig. De gav honom
mat och nya kläder.

Det finns två bråk, skolbråk och gatubråk. Vissa vill bara
bråka än att lära sig men på ett gatubråk kan inga hjälpa dig
förutom polisen. I ett skolbråk kan läraren eller rektorn hjälpa
dig. Och vissa kan heja på när det är bråk och då så är man
själv med i bråket.
Anes Memic 4B

Ahmed Ali Skälltorpskolan

Godis!

Matilda Keremesteveska

En konstig dröm
Jag hade en konstig dröm att jag körde
bil och körde till Kina på 2 minuter. Så
spelade jag fotboll i Kina och så gjorde
jag bicicletakrysset in. Sedan så gick jag
hela vägen från Kina till skolan, det tog
77 dagar. Jag var lite rädd att gå. Att jag
skulle träffa människor som kunde vara
elaka mot mig.
Teo Huseinbasic 4A

13

Foto: Homeira Tari

Världen är...Fullt av godis
Världen är...Mitt hem är gjort av godis
Världen är...Godis
Du är...Fullt av godis
Du är...Mitt hem gjort av godis
Du är...Godis

KINA

minuter. Efter det klädde jag på mig. Jag åt chips till frukost.
Efter det blev jag sjuk sedan var jag inte sjuk längre. Sedan åt jag
igen då åt jag sopa. Sen så gick jag till tandläkaren och därefter
till skolan. Efter det åkte jag till framtiden när IFK Göteborg
spelade mot Häcken IFK Göteborg och vann med 3-0. Sedan
kom Ronaldo och sprang på planen. Ronaldo brottades med
Messi. Messi vann. sedan kom Hulken och brottade ner både.
IFK Göteborg vann VM.
Charlie Bjurén 4A

JAG VAKNADE TIDIGT. Det var fortfarande mörkt ute! Men lång-

samt såg jag solen stiga upp. Jag hörde
mamma prata i telefonen. Jag undrade
varför för det var så tidigt men jag
glömde det sen. Jag gick ner och åt frukost och kollade på film, det var ganska
mysigt! Sen när jag har ätit frukost så
gick jag upp och borstade håret och
tänderna. Mamma hade slutat prata i
telefon så hon gick in till mig och sade
att vi skulle åka till några kompisar i
helgen! Jag hade inget bättre för mig så jag gick och packade för
vi skulle sova över. Sedan körde hon mig till skolan.

Foto: Homeira Tari

JAG VAKNADE 03:30 och då kollade jag på min telefon i 30

MIN MORGON BÖRJAR med en elefant som väcker mig sen så äter

Emilia Johannesson 4A

Efter nobelmiddagen och jag vann alla priser så åker jag till
skolan...

NÄR JAG KOM TILL SKOLAN så ramlade jag på isen och en annan

jag pizza till frukost.Sedan klär min apa på sig och jag klär på
mig. Sen rider jag på min elefant till nobelmiddagen i en banan
dräkt.

Emilia Ling 4A

JAG VAKNADE AV REGNET. Jag gick upp och tittade på tv. Det var

Alice i underlandet som spelades. Sen vaknade min bror. Jag
bytte om. Det var potatisbullar till frukost. Det smakade sött.
Sedan borstade jag mina tänder. Jag var glad men ändå väldigt
trött. Jag gick ut ur lägenheten. Jag gick till busshållplatsen med
min bror. Det var två bussar, vi hann till buss 45. När vi kom
fram så mötte min bror sina vänner. Jag gick till skolan där
träffade jag Matilda och Lena. Lena hade med sig sin boll så vi
sparkade lite boll. Efter ett tag så ringde det in.

morgon så ramlade min syster. Men när min syster ramlade så
gick hon till doktorn som sade hon hade brutit sin fot.
Nästa morgon så vaknade jag och ramlade från sängen. Senare
gick jag till skolan. Då föll min väska och den blev jätteblöt. Den
föll i en vattenpöl. Tredje morgonen så väckte min mamma mig.
För det var fotografering. Då så vaknade jag klockan halv 5. Sen
väntade jag i 3 timmar.
Medina Demir 4A

Nada Agub Al Obaidi 4A
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Min morgon i Backa
PAPPA VÄCKTE MIG, jag var ganska trött. Jag åkte till Mamma. Det

regnade gröna droppar och dom var varma. När jag var framme
så fixade jag frukost. Yatzy (min hund) var väldigt pigg och ville
ha min frukost. Sedan åkte jag till skolan. Jag såg hunden gå till
mig. Den slickade på mitt finger.

- Vi har slut på havre.
- Ok mamma.

Foto: Homeira Tari

Nu är det kväll, dagen gick snabbt, nu är det lördagsmys som vi
kallar de, hej då.

lat så sover jag 50 minuter till. Sedan så vaknar jag av att någon
skickar sms till mig med min konstiga sms signal.

Och på vägen så såg jag pingviner som drack vin.

Efter maten äter vi chips mmmm så gott med chips.

När jag kommer hem så ringer jag mina kompisar sen leker vi
massa roliga lekar sen går vi till Selma Lagerlöfs torg och köper
lite godis.

JAG VAKNADE MED att alarmet gick 07:30 men eftersom jag är så

Sen så gick jag upp och känner doften av pannkakor. Men då
gick jag och borstade tänderna. Sen när jag kom ut då gick
jag ner och åt pannkakor. Och sen så gick jag till skolan med
Mathilda. B.

När jag har ätit borstar jag tänderna och går till skolan. När
jag kommit hem så spelar jag lite Fortnite sen spelar jag pingis
hemma med min storebror sen så äter jag mat, det blev revben.
Idag är det lördag, det är äntligen helg. Till frukost blir det mjölk
och gröt, aha nu var proteindrinken slut menmjölk är också
gott. Sen spelar jag lite fortnite sen går jag till pingis träningen.

MITT ALARM RINGER.

Jag ropar på mamma.
Sen går jag ner och äter frukost.
Sen går jag upp och äter lite godis.
Sen bäddar jag sängen.
Sen går jag och borstar tänderna.
Sen går jag och tar på mig ytterkläder.
Sen väntar jag på en kompis.
Sen körde mamma oss till skolan.
Mathilda Bergström 4A

det är godare än gröt och proteindricka samtidigt, för inget slår
chips jaja nu backar vi bandet lite grann.
Nu är det frukost och denna gången blev det mackor och proteindrick.
- Var är gröten mamma?

Foto: Homeira Tari

Sedan åkte jag iväg till skolan men den
gick hem till mig när jag var framme.
Den gillade inte grönt varmt regn
tydligen. Det var nog en vän till Yatzy.
Sedan när jag kom hem var den där
med Yatzy. Yatzy hade bjudit in henne.
Beretta husse och matte. Dom bodde
nära den hunden.
Nellie Lindh 4A

I DAG ÄR DET FREDAG, det är min favoritdag för jag älskar chips,

Nic Popov 4A

JAG VAKNADE EN MORGON när en skrikande apa ringde mig. Jag

tog på mig kläderna jag hade dagen innan för att jag tyckte att
dom var fina. Sedan åt jag ett papper till frukost och det var gott.
Efter det tog jag mina nycklar och gick till bussen, där var det
en citron på marken. Sedan gick jag ut ur bussen och där stod
Gretagris och väntade på mig för att jag och Gretagris skulle gå
till skolan tillsammans.
Sara Kameraj 4A

Matilda Keremesteveska 4A
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Intervju med politikern

Marie
Brynolfsson
Ledamot i stadsdelsnämnden Norra Hisingen
Marie Brynolfsson är 39 år. Hon har två barn, som är 11 och 8
år gamla. Hon är med i Vänsterpartiet. Hon bor i Backatorp, det
har hon gjort i 8 år. Hon kommer ursprungligen från Motala
som ligger i Östergötland men flyttade till Göteborg när hon var
25 år. På fritiden sysslar hon mest med politik. Men när hon inte
gör det så vill hon vara med sin familj och följa med barnen på
deras aktiviteter. Marie tycker också om att läsa och vara ute i
skogen. Hon promenerar också mycket.
Hon tycker om Backa för att det finns både natur, fina lekplatser
och idrottsplatser att vara på. Sedan tycker hon väldigt mycket
om det nya biblioteket och stadsdelshuset, där det finns mycket
att göra. Samtidigt tycker hon att Backa behöver bli mer levande,
det måste finnas fler caféer, restauranger och andra typer av
mötesplatser där man kan träffas och möta sina vänner. Det kan
hon sakna.

Vad jobbar du med? Varför valde du detta jobbet?

- Jag är tjänstledig från ett jobb som enhetschef i äldreomsorgen.
Det jobbet valde jag för att jag tycker det är viktigt att alla äldre
ska få rätt till ett värdigt liv, och en meningsfull vardag. Just nu
jobbar jag som politisk sekreterare för Vänsterpartiet. Jag sökte
det jobbet för att jobba för en mer jämlikt och rättvist Göteborg
än det är idag.

Marie Brynolfsson. Foto: Alice Vernersson

Vad tycker du om familjen?

- Min egna familj tycker jag om jättemycket. Men om frågan
gäller vad jag tycker om familjen överlag så är mitt svar att ha en
trygg och bra familj tycker jag är jätteviktigt. Många har familjer
och mår bra, men för de som saknar familj, eller har familjer i
behov av stöd för att fungera är det viktigt att det finns hjälp att
få från samhället. Sedan tycker jag det är viktigt att poängtera att
familjer kan se olika ut och vem som är ens familj är upp till var
och en att bestämma.

Vad är det som du vill ändra här i Norra Hisingen?

- Jag skulle vilja ändra på flera saker, bland annat tycker jag att
det måste finnas fler fritidsaktiviteter för ungdomar. Jag tycker
dock att ungdomar själva ska komma med förslag till oss politiker vad de saknar för fritidsaktiviteter. Jag tror att ungdomar
oftast vet bäst vad de vill göra. Sedan tycker jag att det behövs
fler idrottshallar där man kan sporta om man vill det. Sen skulle
jag vilja ändra på att det är så långt och svårt att ta sig mellan
olika delar av Norra Hisingen, samt att det är stora skillnader
ekonomiskt mellan de som bor inom stadsdelen. Att jämna ut de
skillnaderna tycker jag är väldigt viktigt.

Kan du berätta lite om din parti?

- Jag tycker det är ett väldigt roligt parti att vara med i. Vi är
många som jobbar tillsammans för samma sak, och hittar på
många olika saker för att påverka. I ett parti som Vänsterpartiet
finns det många sätt att engagera sig. Det tycker jag är bra. Det
är också lärorikt att vara med i Vänsterpartiet tycker jag. Plus,
att få lära känna massor av roliga människor.

Hur tycker du världen har förändrats sen du var barn till nu?
- Det har förändrats både på ett bra och mindre bra sätt. När jag
var barn upplevde jag inte att det fanns samma typ av utanförskap som det finns nu, det var mer jämlikt. Samtidigt så har
många människor fått det bättre idag. Vi har en hög levnadsstandard i Sverige jämfört med många andra länder.
Sedan något som jag tycker har förändrats är det tuffa samhällsklimatet idag. När jag var barn fanns inte internet på
samma sätt. Idag upplever jag att det är tufft för barn som växer
upp med till exempel hat på sociala medier.

Vad försöker ni med eran politik ändra i Sverige.

- Vi vill förändra samhället, Sverige ska vara ett jämliktland.
Till exempel är det stor skillnad på hur barn klarar sig i skolan
beroende på vilka deras föräldrar är och vad de har för inkomst.
Vi vill att det ska finnas bra skolor, vård och omsorg för alla som
bor i Sverige, inte bara för de som är rika.
Vänsterpartiet står för en politik som handlar om människors
lika värde, och att inte storleken på din plånbok ska avgöra hur
ditt liv blir. I Göteborg till exempel blir människor som bor i
ett rikt område som Hovås hela nio år äldre än någon som bor i
Bergsjön.
I Sverige idag ser vi att de som är rikast drar ifrån och blir rikare,
samtidigt som många barn lever i fattigdom och deras familjer
inte har råd att köpa mat till dem. Det vill vi förändra.
Filip Cepevski , Dilan Irandost , Skälltorpskolan
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Erik, Najib, Mikael, Dilan. Foto: Homeira Tari

”Om alla är delaktiga blir samhället bättre”
Mikael är 48 år. Han har varit politiker, och är fortfarande med i partiet.
Han jobbar som lärare på Backaskolan.
Hur tänkte du kring barns rättigheter när du var liten?

- Tänkte inte så mycket för det var inte så många som pratade
om det.

Hur är dina tankar kring barnkonventionen?

- Barnkonventionen är massa med saker, så pratar man om
helheten blir det kortfattat men ska man prata om hela konventionen så blir det långt. Problemet är att vissa vill inte vara
delaktiga i barnkonventionen.

Hur tror du att barnkonventionen kommer hjälpa barn?

- Min fråga är att hur ska man straffa de som inte följer reglerna.
Det ska man fatta beslut om. T.ex. om man ska bygga en skola
borde man ha barnens åsikt om det. Mer barns åsikter innan
beslut fattas.

Vilka skillnader ger det att barnkonventionen blir lag?

Vi i Sverige har tidigare följt konventionen, men då den nu blivit
lag finns det sanktionsmöjligheter. Det vill säga att man kan
bestraffas om man inte följer den.

Varför tycker du att barnkonventionen är viktig?

Det är ju viktigt för att om alla är delaktiga blir samhället bättre
på långt sikt. Alla har det inte bra i Sverige, bara för att alla
tänker att Sverige är ett bra land betyder det inte att alla i Sverige
tänker samma. Alla mår också mycket bättre så man kan lägga
mer pengar på positiva saker. T.ex. Skolan, Fritidsaktiviteter,
bygga hus där man kan ha flera verksamheter i samma hus.

Finns det några delar av barnkonventionen som borde tas
bort, läggas till eller förändras enligt dig?
- Att man använder ett uttryck som ras för barnens vårdnadshavare.

Hur tycker du att föräldrar ska ta del av barnkonventionen?
- Där är det svårt som lagen är skriven just nu, det är väldigt
svårt just hur man ska nå alla som behöver nås.

Vilken lag tycker du är den bästa i Barnkonventionen?

- Punkt 2, den handlar om att man inte ska behandla folk orättvist oavsett vilken bakgrund de har.
Av: Erik Williamsson, Dilan Irandost, Adriana Stojanovska och Najib
Musse
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God dag far
Jag har varit på ditt jobb många gånger
men jag vet ändå inte hur du har det.
Jag har det bra på skolan iallafall.
Hejdå far!

Foto: Homeira Tari

Vi hälsar till en kär släkting
Min Farfar
Hej farfar, du må vara död men det stoppar mig inte från
att älska dig, när jag tänker på dig blir jag ledsen för att
jag önskar att du aldrig dog, jag har alltid en känsla för
dig!

Malte Voigt 4A

Jesper Olsson 4A

Kära Mormor och Farfar

Min gammelfarfar

Kära Mormor och Farfar jag saknar er två. Mormor jag
önskar att du levde så jag kunde krama dig. Farfar jag vet
att du inte kan svenska men jag älskar dig. Mormor och
Farfar, jag saknar er så mycket. Mormor jag vet att du
förstår och det är skönt. Jag älskar er så mycket!

Kära gammelfarfar, jag hoppas att du har det bra
där uppe. Jag älskar dig. Hoppas du har det bra med
mamma, pappa, Madelene, farfar, farmor och Martin.

Matilda Keremesteveska 4A

MVH ditt älskade barnbarnsbarn Mathilda

Jag har aldrig träffat dig men du har träffat mig, det har
iallafall mamma sagt
Mathilda Bergström 4A

Kära morfar

Hej farmor!

Du är världens bästa morfar fastän att du är död. När jag
tänker på dig blir jag glad men ändå ledsen för att du är
död. Du var som solsken alltid glad och varm. Om du
fanns skulle jag vilja träffa dig varje dag. Men jag vet att
du vakar över mig. Jag kan fortfarande inte förstå att du
är död. Om jag fick en enda önskan så skulle jag önska
att du levde.

Jag känner inte dig men jag önskade att jag gjorde, det
skulle vara kul! Jag har aldrig träffat dig. När jag ser dig
på bild så blir jag glad. Vi kanske ses någon gång? Du
kanske har sett mig någon gång fast vi inte har träffats
öga mot öga. Jag vet inte var du är men du vet var jag är.
Du ser väldigt snäll och rolig ut på alla bilder och jag har
hört så många historier om dig! Hoppas du har det bra
i himmelen! Vad gillade du att göra när du levde? Hur
mår du?

Kära farfar
Jag har aldrig träffat dig. Men jag önskar att jag hade det.
Jag brukar alltid tänka på hur du skulle ha varit. Du är
mycket mer värdefull än en mobil. Det känns som om
du vakar över mig. Det känns som att du står vid mig.
Du är världens bästa farfar.

Emilia Johannesson 4A

Nada Agub Al Obaidi 4A
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Hej, jag heter...

Det är roligt att göra volter. Min favoritdricka är Coca cola. En
dag i vecka kollar min familj på en ganska lång film. Den handlar om att dom ska segla över Atlanten.

Hej Jan du är jättesnäll. Du är den bästa
kusinen i världen. Har du lärt dig en
ny volt? Jag har lärt mig en ny volt på
mark.
Charlie Bjurén 4A

Foto: Homeira Tari

Min kusin

För två veckor sedan var jag i mitt rum och gjorde inget, sedan
ringde Max mig och frågade mig om vi vill spela Roblox, sen
gjorde vi det. Sedan kom min mamma och sade att stänga av
datorn och lägga på. Jag gjorde det och sade hejdå till Max. Hon
frågade mig om vi skulle bygga en koja?
Och jag sade um...ok...
När vi var klara med kojan kollade vi på filmer. Sedan lade jag
mig i min säng. Detta var det jaggjorde i fredagsmys för några
veckor sen. En gång var jag på Kos, det var fredag och vi hade
varitpå Mitites Hotel. Jag och mamma skulle åka till Kos Diving
Center med buss. När vi var därså var jag rädd för att båten var
läskig. Man blev knuffad och båten var så trång att det kändessom om man skulle ramla av.
Alexander D 4B

Medina Demir 4A

Hej jag heter Nada. Mitt namn betyder
ingenting på Svenska men på Arabiska
betyder det när en droppe faller på en
blommas blad. Mitt namn rimmar med
Pada. Jag gillar mitt namn.
Nada Agub Al Obaidi 4A

Lena du är en JÄTTE bra bästis tycker
jag!!! Jag har tur som fick dig som en
bästa vän. Du är cool, du är snygg, du är
snäll och du är min bästa vän. Jag tycker
att du är en lycka för mig och med det
menar jag att du ger mig tur.
Sara Kameraj 4A

Hej jag heter Yaxye och är tio år. Min
bästa vän heter Morteza. Han är bra på
fotboll och han är bättre på basketboll
och Tony är min andra vän och han är
bra på fotboll och basketboll.
Yaxye Malin 4A

Jag skulle vilja att mitt namn betyder räv. Jag kallas för Mathilda.
Mitt smeknamn är Matti. Mitt namn låter som ett svenskt namn.
Mitt efternamn är Bergström
Mathilda Bergström 4A
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Foto: Homeira Tari

Hej Medina du är så fin och söt.
Du är som en björn.
och du är så rolig.
Du har så fint hår.
Och fina ögon.
Du gillar inte kläder men du gillar skor.

ri

Min bästa kompis heter Malte V. Min favoritsport är fotboll.
Mitt favoritämne är bild. Jag har mamma, pappa och en syster.
Alla är jättesnälla. Mitt favoritspel är Fifa 20. Min favoritfilm
är Flash. Det finns många avsnitt. Min farmor, farfar, mormor
och morfar är jättesnälla mot mig. Min favoritmat är pizza och
kanelbullar men jag vet inte om det är mat. Jag tycker om att
göra volter. Jag kan göra en volt på marken och på en studsmatta
kan jag också göra.

Foto: Homeira Ta

Jag fyller år 2 maj. Jag bor på doppingegatan 9.

Foto: Homeira Tari

Jag tycker om många sporter. Jag går i fotboll, handboll och
pingis. Jag har många sporter som jag deltar i under veckan. Jag
har 6 träningar i veckan. Jag är 10 år gammal. Jag föddes 2009.

Jag heter Medina.
Mitt namn betyder en stad.
Jag kallas Medi.
Jag vill inte byta mitt namn, för det är så fint.
Mitt efternamn är Demir.
Jag fyller år den 19 december.
Jag gillar leksaker och pärlor
Jag heter Medina

Foto: Homeira Tari

Jag heter Charlie. Mitt namn tycker jag om. Mitt efternamn är
Bjuren och det rimmar med ren. Mitt smeknamn är Challe och
det rimmar med Kalle.

God jul och gott nytt år
önskar vi på

www.madeinbacka.com

