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Under Hösten fyller Made in Backa 10
år som också under åren har utvecklats
till Made in Tuve och Kärra också. Flera
tusen barn och ungdomar är uppväxta
med Made in och har fått möjligheten
att växa med sin stadsdel genom bland
annat att möta vuxna som påverkar deras
vardagsliv i Norra Hisingen och staden.
Våra barn och ungdomar har producerat
en tidskrift och har haft äran att hålla
tal över hela staden och även fått västra
Götalands regions pris för mänskliga
rättigheter.
Bra jobbat!
Första dagen på vår sommarverksamhet
hade vi Familjedag och ordnade många
roliga aktiviteter som planerades tillsammans med våra barn och ungdomar flera
veckor innan sommaren. Dagen blev
himla lyckad med 100 glada besökare.
Att fler föräldrar särskilt mammor
besökte oss var väldigt glädjande. Det är
mycket viktigt att föräldrar möter barnen
i deras fritid, uppmärksammar, bekräftar
barnen och tillsammans med oss bidrar
till en hållbar trygghet.
Under andra dagar hade vi skrivkurser,
föreläsningar, författarbesök, midsommarfirandet och mycket annat som
fotboll, Liseberg och Skara sommarlandsresa.
Författaren Ulrika Nandra hade skrivkurs för många barn och ungdomar och
under författarbesöket berättade för oss
om sin uppväxt, sina föräldrar, hedersproblematik, ett problem som finns i hela
världen i olika former och nivåer.

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.

Foto: Alma Todorovac
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Det bästa jag vet med sommaren
är att möta så många livliga barn,
ungdomar och kulturarbetare från hela
Göteborg. Det har känts härligt att
kunna lägga tid åt verksamheten, coacha
ungdomar och tillsammans planera och
leverera så många bra aktiviteter.

Barnen har skrivit intressanta texter om
detta som ni kommer läsa i detta nr av
Made in Backa. Journalisten och poeten
Louise Halvardsson hade också skrivkurs
och även läste några av sina fina dikter
under besöket.
Under midsommaren hade vi dansarna
och skådespelarna, Karolina Carlsson
och Marcel Gomes på besök. De höll tal
om midsommar och våra barn och ungdomar fick prova olika dansstilar.
Genom ett bra samarbete med vår
arbetskamrat Panteha Milanian som just
nu jobbar för Häcken fick vi möjligheten
att träffa några proffsiga fotbollsspelare
från A laget vilket gav väldigt mycket
glädje till våra besökare.
Våra sommararbetare har besökt och
intervjuat bland annat ungdomshandledaren Angelica Stoltz, Made in Ales ungdomscoach, Tommy Westers, ungdomar
från Ale och Anna från ungdomssatsningen i Hisingen.
Med all respekt och kärlek
Homeira Tari
Kulturpedagog och författare

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

Foto: Homeira Tari

Kevin

Ali Yousef

Ahmed Yasins

Med målet i sikte
Tre fotbollsspelare från häckens A-lag höll
tal om fotboll och vägen till deras lycka.
Ahmed spelade bra på sin första match med landslaget i Irak.
Han berättar att han var nöjd med sin prestation. Enlig Ahmed
så var AIK en stor klubb med många fans som förväntar sig
mycket bra prestation. AIK är Ahmed Yasins gamla klubb innan
han flyttade till BK Häcken. Men han berättar även att han
tycker att Häcken passar honom mycket bättre och att han gillar
att utvecklas hos Häcken.

Ali Youssef som var den tredje
fotbollsspelaren från Häckens A-lag
berättar att det är viktigt att satsa på
fotboll 150%.
Kevin berättar att hans favorit sätt att
göra mål på är genom långskott och
han säger även att Ali är väldigt bra
på att göra långskott.

- Man måste lägga ner mycket arbete ifall man vill bli en bra
fotbollsspelare och man måste offra mycket. Jag fick vara borta
ifrån min familj väldigt länge.

Kevin berättar att ifall man vill satsa
på fotbollen måste man vara motiverad och det blir man när man har roligt.
Så det viktigaste med fotbollen är att man
själv ska ha roligt för då kommer man samtidigt bli
motiverad och då kommer man vilja fortsätta att träna och göra
sitt bästa.

-Ibland var jag borta flera månader bara för att jag satsade på
fotbollen, säger Ahmed Yasin som spelat för Iraks landslag.
Han berättar även att ifall man vill satsa på fotbollen måste man
ha fotbollen i sitt sikte hela tiden och inget annat, som till exempel att gå fel väg, som den kriminella vägen.

Alla tre gillar Real Madrid och säger att den är bäst som fotbollsklubb och det gör dom eftersom det har spelat/spelar bra
fotbollsspelare där som till exempel Cristiano Ronaldo och
Hazard.

- Jag hade en barndomsvän som jag alltid umgicks med. Han var
min bästa vän. Han sitter inne i fängelset just nu och har gjort
det i flera år bara för att han valde fel väg i livet, den kriminella
vägen. Ifall han skulle valt den rätta vägen skulle han kanske
vara en väldigt duktig fotbollsspelare idag, säger Ahmed.

Alla tre säger att deras dröm som liten var att bli fotbollsspelare
och det har dom fått kämpa mycket för.

Ahmed uppmanar alla unga att lyssna på sina föräldrar så att de
inte hamnar i fel banor.

De tränar ca fem gånger i veckan och har en match om veckan.
De får vara lediga en dag men många väljer att ha egen träning
också som kan vara gym bland annat.

Ahmeds mål just nu är att komma med i landslaget och att spela
VM.

Barnen ställde mycket frågor och frågorna var allt ifrån deras
favoritlag, vilken bil de har till vad deras mål är just nu i livet.
När frågorna var klara fick alla barnen gå ut och spela lite fotboll
med fotbollsspelarna och även ta bilder med dom.

Kevin Yakob är 18 år och han berättar att han satsat på skolan
trots fotbollen men att det är många som väljer att inte satsa på
skolan. Jag satsade inte mycket för att jag ville bli bra fotbollsspelare men det är väldig viktigt att ta skolan väldigt seriöst.

Av: Sahar Pirouz
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INTERVJUER FRÅN

Foto: Hosen Al Berakdar

Foto: Homeira Tari

GOTHIA CUP

INTERVJU: JAMES

INTERVJU: UMESH SHAMREJ
Laget heter Utpel shelgvi global school och tränaren
Umesh shamrej delar med sig om hur matcherna har gått
i den här intervjun. Laget är från Mumbai, Indien och det
är tionde år i rad som dem spelar med i Gothia cup.

Vad heter du och hur gammal är du?
- Jag heter James och är 21 år gammal.
Vad har du för utbildning?
- Jag har en gymnasieutbildning och pluggar på universitet just nu.

Hur känns det att spela i Gothia cup?
- Detta är inte första gången vi spelar här utan vi har varit
med i flera år och det är lika roligt för varje år. Samt att
laget presterar bra varje år där vi kommer alltid vidare till
finaler och kvartsfinaler.

Vad jobbar du med och vad är din arbetsuppgift?
- Jag sitter i sekretariat i Backavallen
Hur ser du på Gothia cup i år?
- Gothia är alltid jätte kul för att det är alltid mycket olika
folk med olika kulturer som korsas pågrund av fotbollen.

Är det annorlunda att möta lag som är från Sverige?
- Ja absolut, här så är lagen mycket bättre än hemma i
Indien eftersom i Sverige så spelar barnen sen de var små
och har fina planer att spela på.

Vad tycker du bör förbättras med Gothia?
- Kanske att man uppmärksammar de som kommer från
andra kontinenter och korsar kulturerna mer än vad man
redan gör.

Hur är det att vara både tränare och som en ledare figur
under resan hit?
- Det är tröttsamt att resa hit med ett helt lag, dessutom är
det ett långt flyg och jobbig resa. Men jag är noggran med
mitt lag och går igenom strategier samt att vi har tränat
sex månader inför detta och det ger bra resultat.

Hur hjälper Gothia cup barnen och ungdomar?
- Tycker att det hjälper jätte mycket eftersom barnen
möter lag från andra länder som har annat fotbollsutbildning och annat fotbollstänk och det blir kul för ungdomarna.

Av: Hosèn Al Berakdar

Vad skulle du förbättra i området om du fick chansen?
- I området hade jag velat förbättra unga att komma in i
arbetslivet för att lära sig att ta mer ansvar. Ungdomar i
förorten får inte chansen att visa upp vad de kan utanför
sin förort.
Tycker du att personalen som jobbar här i Backavallen
fungerar bra?
- Jag tycker att det fungerar jätte bra eftersom det är
samma personer som ställer upp år efter år och det är kul
att jobba för sitt område.
Hur tycker du att fotbollen har hjälpt ungdomarna i området?
- Jag tycker att det hjälper ungdomar att komma ut från
Backa och ta sig ut på grund av fotbollen.
Av: Hosèn Al Berakdar
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INTERVJU:

Louise Halvardsson
Journalist och poet

Louise är författare och en estradpoet. Hon är 37 år. Hennes
första favoritbok som hon har skrivit heter ”Punkindustriell
hårdrockare med attityd”. På sin fritid gillar hon att skriva och
läsa såklart men också att träffa kompisar och springa ute i
skogen.

Vad inspirerar dig och när kom din första bok ut?
- Jag var 25 när min första bok kom ut som var Punkindustriell
hårdrockare med attityd och vad som inspirerar mig kan vara
en stark känsla av t.ex nyheter som kan göra mig arg och jag
vill få ut mina tankar om saker som sagts eller så brukar jag få
inspiration av vänner, om saker vi pratar om, jag tar mycket från
vad som händer i livet.

Det som fick henne att vilja bli författare är att hon kände sig
utanför, blyg och visste inte riktigt vad hon skulle säga till sina
kompisar men när hon väl visste vad hon skulle säga så hade
dom redan bytt samtalsämne. Så hon började skriva en dagbok
om sig själv och sina känslor sen blev det ganska tråkigt så hon
började hitta på historier t.ex att hon höll hand med en pojkvän/
flickvän och gick på skolgården fastän det aldrig hände.

Skulle du inte vilja bli känd?
- Jag vet inte om jag vill ha en massa skrivet om mig t.ex. skvaller eller massa rubriker men jag vill att folk ska läsa mina dikter
och böcker.
Vad tycker du om Jimmie Åkessons tal om HBTQ föräldrar?
- Jag blir faktiskt ledsen eftersom att han inte verkar påläst och
har inte all fakta, och det finns inget bevis att de barnen skulle
må sämre eftersom att det visas att dom barnen inte har något
olikt från andra barn.

Hon har inga barn och har aldrig känt den känslan av att vilja ha
barn men hon gillar såklart barn, hennes bror och vänner har
barn så hon gillar att vara med dom.
Vilken författare ser du upp till och varför?
- Jag ser upp till ganska många men om jag ska välja en så är det
Jenny Jägerfeld för att hon skriver tonårsböcker och om riktiga
saker som döden, självmord eller om andra svåra ämnen.

Vad tycker du som bisexuell om Pride?
- Att det är jättebra och lyfter upp folk med olika sexuella läggningar och olika sexuella identiteter kan visa sig. Pride är bara
en vecka och jag tycker att skolor ska prata om olika HBTQ-frågor och att det inte ska vara något konstigt eftersom att det är
naturligt och att det inte ska behövas en vecka för att visa att
Kärlek är Kärlek. Man bör inte göra det till något onaturligt.

Hur länge har du velat bli författare och vad är ditt mål
med ditt jobb?
- Ända sen jag var tonåring, fast när jag var liten ville jag bli
bibliotekarie fast det blev jag ju när jag bodde i England och mitt
mål är bland annat att ge ut en roman i höst och en diktsamling
om min mormor men jag tänker inte direkt 10 år in i framtiden,
jag kanske tänker 1 år in bara. Jag vill också fortsätta besöka
skolor och skriva dikter.

Vad skulle du ge för råd till någon som kanske vill bli författare?
- Att man ska våga, vara stark och vara sig själv men även respektera folk runt omkring dig.
Av: Ahmed, Mohammed, Hafsa, Selin, Hussien, Gadir, Monir, Fatima,
Mickey, Gagi, Abdi

Vad hade du jobbat som om du inte var en författare, poet eller
journalist?
- Jag hade jobbat som kanske bibliotekarie, skådespelare eller
musiker.
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INTERVJU:

Författaren och journalisten
Ulrika Nandra
Fotograf: Gazmend Sokol

Ulrika är författare och journalist
och har precis fyllt 48 år. Redan när
Ulrika var 12 år hade hon en dröm
om att bli författare och journalist.
Ulrika är en ensamstående mamma och hennes son är 10 år
gammal. Vi träffade Ulrika när hon hade skrivkurser för oss i
början av sommaren, och hon hade också en föreläsning om
heder och hedersförtryck som hon själv har upplevt och skrivit om.
När Ulrika var liten började hon skriva dagbok. Där skrev hon
om sina tankar och känslor. Ulrika berättade att hon hade en
svår uppväxt och att skriva blev som ett hemligt rum där hon
kunde vara sig själv och fick mycket styrka av att skriva i sin
dagbok och andra berättelser.
Ulrikas mamma kommer från Sverige och hennes pappa är
från Indien men han är uppvuxen i Afrika och han hade alltid
mycket spännande historier att berätta från sin barndom och det
inspirerade Ulrika och väckte nyfikenhet om andra kulturer och
hur människor har det i andra delar av världen. Ulrika bestämde
sig för att satsa på ett jobb där hon kunde både skriva och resa
och då var journalist det som kändes mest rätt. Men innan hon
studerade till journalist läste hon Freds- och konfliktforskning
på universitetet.

bestämde sig för att försöka hjälpa dom som har hamnat snett i
livet att lära sig hur skrivande kan vara ett verktyg för att arbeta
med sin egen personliga utveckling. Den här sortens skrivkurser
har hon på fängelser, som till exempel fängelset Kumla där dom
som har begått väldigt allvarliga brott sitter inne på de strängaste
straffen. När man skriver måste man tänka djupare och även
leva sig in i andra människor, därför är skrivande ett så bra sätt
att förstå sig själv och andra, säger Ulrika när vi intervjuar henne.

Hon har skrivit tre böcker och skriver nu sin fjärde bok. Ulrikas
böcker handlar ofta om teman som makt, mänskliga rättigheter,
migration, rasism, heder och rätten att vara sig själv och hur
svårt det kan vara att göra rätt val i livet. Ulrika har bott i Sydafrika, Spanien, New York, London och Bombay och har arbetat
som journalist för tv, radio och dagstidningar. När hon bott
utomlands har hon frilansat som det kallas vilket betyder att hon
skriver artiklar för flera svenska tidningar. I Sydafrika arbetade
hon på tv och radio, SABC, och är ungefär som Sveriges television, SVT här i Sverige. Ulrika försöker i sina böcker och texter
visa hur samhällen påverkar människor på olika sätt men också
hur människor själva kan påverka och förändra och skapa stora
förändringar i sitt eget och andras liv.

Ulrika tycker det är otroligt spännande att hålla kurser på fängelser för hon har sett att det här sättet att jobba med skrivande
faktiskt gör skillnad för de här kriminella killarna.
(Ulrika har hittills bara varit på fängelser för män).
Ulrika har alltid varit intresserad av att försöka förstå och skriva
om de som samhället inte gillar eller har svårt att förstå. Till
exempel vill hon förstå den som mobbar eller misshandlar och
skadar andra. Enligt henne är det viktigt att ta reda på vem
människan är bakom onda handlingar eller brott och ställa
frågan “Varför blev han/hon såhär” för det är på det sättet som
ett samhälle kan förändras till det bättre, tror hon. Nästan
alla fångar, (interner heter det egentligen) som hon träffat har
haft en tuff uppväxt och inte någon trygghet. Många har dålig
självkänsla som dom har försökt gömma genom att bli tuffa och
hårda, ta droger och göra kriminella saker eller slå och misshandla.

Ulrika har skrivit en bok om Indien som handlar om hur unga
tjejer och killar försöker frigöra sig från väldigt traditionella krav och förväntningar och leva ett modernare liv som de
själva väljer. Många unga indier vill helst kombinera lite av det
traditionella och lite av det moderna. Familjens roll är väldigt
stor i jämförelse med Sverige. Ulrikas texter bygger på intervjuer
med människor och om sanna historier. Hon tror att hennes
intresse för det hon skriver kommer från sin egen relation med
en traditionell pappa.

När Ulrika berättar om hur det är att möta dom i fängelset så
ser/hör man att hon förstår fångarna och hur dom känner. Hon
tror att det är därför som hon inte känner sig rädd. Flera gånger
har hon sett dom börja gråta när de läser upp vad de har skrivit
under kursen.

Ulrika som tycker väldigt mycket om att skriva och berätta
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Fotograf: Sahar Pirouz

Ulrika fick barn med en iransk man men lever inte med honom
idag. Hennes pappa accepterade inte den iranska mannen
eftersom hon blev gravid utan att vara gift och att han har en religion som hennes pappa inte kunde acceptera. Det ledde till att
hennes pappa inte ville se henne mer. Det är över tio år sedan
som Ulrika träffade sin pappa senast.

Ulrika är författare och journalist och i denna intervju fick vi
reda på lite mer om henne, hennes liv och karriär.
Ulrika berättade om heder i sitt besök. Hon förklarade att heder
ibland kan vara jobbigt. Hon sade själv att hon hade blivit utsatt
för dåliga saker till exempel att hennes föräldrar tvingade henne
att ha på sig en dräkt fast hon själv inte ville. Jag tycker själv att
man inte ska utsätta någon för dåliga saker för att behålla sin
heder, säger Ulrika. Respekt är om hur man behandlar andra
och hur man blir behandlad själv. Man ska respektera och inte
ta på andra människors kroppar utan tillåtelse.

Ulrika har gått igenom mycket under sitt liv, men genom att
skriva känner hon sig stark och hoppas inspirera andra och att
hennes arbete får fler att förstå de stora problemen med hedersförtryck och annan makt. Hon önskar att alla unga människor
kunde känna att de duger jättebra som dom är, och att även om
livet är tufft ibland så är det viktigt att aldrig ge upp, och att
aldrig låta någon sätta sig över dig.

Av: Gadir Shaker och Sahar Pirouz

Heder och respekt

Heder

Heder är människors uppskattning av andra familjer eller
t.ex. människans personliga värde. Normer tillhör också
heder p.g.a. tjejer och killar. Respekt är när någon respekterar en annan person, att när man värdesätter en annan
persons egenskaper, t.ex. att man ska ha respekt för äldre
för att de är äldre och t.ex att man inte ska kalla folk för
dåliga saker eller att man ska ha respekt till personer. Det
negativa med heder är hedersvåld, när någon förbjuder
en från att bära tajta kläder ute, eller att i vissa familjer
ifall man bryter en familjeregel så kan hela familjen få ett
dåligt rykte. Det som jag tycker är dåligt med respekt är
när man förväntas endast visa respekt till äldre pga deras
ålder när man egentligen borde respektera människor
oavsett egenskaper.

Heder eller ära är ett sociologiskt begrepp kopplat till
social status och handlar om människors uppskattning
av andra och sig själv. De som har förlorat sin heder riskerar att bli utstött, bli utsatt för hämnd medan folk med
mycket heder kan leda till makt och andra privilegier.
Andra synonymer till heder är till exempel gottnamn,
ärlighet och moral. Motsatta ord till heder är oärlighet,
vanrykte.
Anonym

Heder och respekt av Mona Abdi
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Intervju med Made in Ale
Tommy Westers (ungdomscoach) och journalisterna Vanessa 16 år,
Josefin 15 år, Petra 17 år, Hanna 17 år & Nour 17 år.
Foto: Homeira Tari

Hur fick ni ungdomar jobbet med Made in Ale?
Varför sökte ni dit?
- Det är feriearbete i Ale kommun. Antingen så mailade vi kommunen eller pratade direkt med Tommy för att få jobbet.
Vi tyckte att det verkade roligt och intressant.
Vad fick er att vilja starta Made in Ale?
- Det var svårt att inte starta Made in Ale efter att ha jobbat med
Made in Backa och sett ungdomar bli positivt påverkade och
lära sig så mycket. Det tog tre år i Ale innan jag kände att nu kan
vi starta, säger Tommy Westers.
Hur många barn är det som kommer till er?
- Vårt Made in Ale är i två delar; vi har redaktionen med unga
journalister och grafiker som jobbar med tidningen. Sedan har
vi sommarveckor på Klöverstigen och dit kommer ca 40 barn
varje dag och är med på roliga aktiviteter.

Tommy Westers och journalisterna på
Made

in Ale.

Allt inspirerat av Made in Backa.
Varifrån kommer era resurser?
- Från kommunen som betalar feriearbetet, men också sommarlovssatsningen som står för det mesta av våra möjligheter att
aktivera barnen på Klöverstigen.

Alebyggen (som Bostads AB Poseidon) och hyresgästföreningen
hjälper till med lokalen som vi använder på Klöverstigen. Vi har
flera starka samarbeten, som till exempel med vår kommunikationsavdelning, och det är bra för utvecklingen av Made in Ale.

Har du märkt någon skillnad på när du jobbade i Norra Hisingen
och nu i Ale? Vad för skillnad?
- I grunden är arbetet med ungdomarna ganska likt, det är
ungefär samma utmaningar. Största skillnaden är stödet från
ledningen, från chefer och politiker. De backar upp ungdomsarbetet mycket bättre. Ungdomarna i Ale kan bidra till mer
förändring i Ale eftersom de har mer kontakt med politiker.

Vad tycker ni ungdomar om arbetet och vad har ni för arbetsuppgifter?
- Vi tycker det är roligt men flera av oss gillar inte att skriva. Nu
när vi har börjat med detta jobb har det väckt intresse för skrivandet. Det är kul att vi bestämmer hur tidningen ska bli, säger
Petra. På Klöverstigen har de ungefär likadant som Made in
Backa har på sommaren. Varje dag träffar ungdomarna som är
aktivitetsledare alla barn och de bestämmer aktiviteter tillsammans.

Ledningen i Norra Hisingen hade vunnit mycket på att prata
mer med ungdomarna.
Finns det ungdomar som jobbar med Made in Ale?
- Ja, det finns just nu 17 ungdomar som är med; 10 aktivitetsledare,
5 journalister och 2 grafiker.

- Det är jättebra och viktigt att vi är ute i området på sommaren och lär känna alla barnen och skapar ett roligt sommarlov
tillsammans med de som är hemma.

Hur tror du Made in Ale kommer utvecklas av personalen men
också av ungdomarna?
- Först ska vi bli färdiga med det första numret av tidningen och
våra första sommarveckor. Sedan utvärderar vi och kollar då på
vad som fungerade bra och vad som behöver utvecklas. Vi hoppas
att ledningen ser hur fantastiskt det här arbetet är och att de vill
att vi ska fortsätta med fler nummer. Det kommer de nog, och
Made in Backa har ju visat i tio år att det är superbra! Just nu
har de inte resurser till att boka t ex författare, fotografer och
föreläsare. Men de försöker sitt bästa och hoppas att kunna göra
mer sådant i framtiden.

Våra barn och ungdomar är framtiden och den måste vi ta hand
om, säger Tommy Westers
Av: Mounir Dib, Gadir Shaker, Selin Yilmaz , Gagi Sokoli,
Mohammed Hussein, Daniel
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Foto: Sahar Pirouz

Ungdomssatsningen
Anna Hildesson är 27 år gammal och har jobbat på ungdomssatsningen i ett år (sen 2018). Anledningen till att hon valde
att börja med ungdomssatsningen är för att det lät väldigt kul,
enligt henne. Anna brukar på sin fritid läsa böcker, hänga med
sina vänner, cykla och bada mycket.
Hon berättade att ungdomssatsningen satsar på ungdomar och
utbildar dem till ledare och gör olika aktiviteter här i Hisingen
och runt i Göteborg.
Enligt Anna ungdomssatsningen blir större och större runt om
men de har inte ett huvudkontor eftersom dem är utspridda runt
om i Göteborg. Så de har flera olika kontoren t.ex i Kärra, Säve,
Angered osv.

Ledarskapsbildningen liknar Made in Backa och man har möjligheten att bli en ledare och sen bli en vikarie för olika fritidsgårdar efter utbildningen som är en termin (minst 1 gång i vecka
har man möteslektionen).

Ungdomssatsningen har haft olika aktiviteter som fotboll Friday
och Hisingsfestivalen
De har också medierelationer och att om ungdomar har intressen till radio, tv eller tidningsredaktion kan kontakta och
försöka skapa fram något.

Av: Selin & Gadir

Odlingen i Backa Röd
Grundaren av odlingen i Backa Röd är en man som heter
Mustafa Suleyman och är 63 år gammal. Mustafa är kurd från
Irak. När han bodde i Irak så jobbade han som soldat.

Mustafa flyttade till Sverige när han var lite äldre. Hans pappa
ägde mycket mark i Irak som man odlade på men när värmen
dödade växterna så gick det inte att odla mer, därför valde han
att flytta till Sverige och fortsätta med sitt arbete här. Just nu
jobbar inte Mustafa med något annat än odlingen.
Mustafa berättar att hans intresse för skördandet finns eftersom
han tycker att det är uppfriskande. Han berättar att han tyckte
om processen sker, när växterna växer och blir klara för att
skörda, det är som att se på ett barn som växer upp.
Han berättar att de grönsakerna han brukar odla är lök, bönor,
koriander osv. Mustafa säger att han försöker även att odla frukter om det går.

Foto: Dilan Irandost

Han och de andra som odlar får hjälp av Poseidon för att kunna
utföra sitt arbete. De brukar ha städning av odlingarna tre
gånger om året. Allt som är “dåligt” återbrukas till nästa gång
som de ska odla. De vill slänga så lite som möjligt.
På eftermiddagen brukar han tillbringa fyra till fem timmar till
odlingen och han brukar vara där varje dag. Det betyder att han
lägger ner mycket tid och ansträngning för att få detta att funka
och det gör han eftersom han tycker om gemenskapen här. Han
berättar att det är människor från olika länder som är med och
odlar till exempel från Iran, Irak, Turkiet, Thailand och Eritrea.
Av: Sahar Pirouz, Dilan Irandost och Fatame Shaker
Skälltorp och Backa Torpskolan
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Intervju med Mats från Poseidon
Idag så intervjuade vi några ungdomar från Bostad AB Poseidon och även deras arbetsledare.
Mats är 48 år och har jobbat med sitt jobb i tre år. Han är miljövärds - ordnare och han är som en spindel i nätet för miljövärdar
som jobbar ute. Han tycker att kollegorna är bra och ungdomar
sköter sig bra. Det bästa med jobbet är att det är ett fritt jobb och
man kan vara ute mycket, säger Mats. På gymnasiet gick han
på Lindholmen. Han tycker att det positiva med jobbet är att
man träffar trevliga människor och nackdelarna är nedskärning
men Poseidon kommer förbättra detta genom miljöhus som
ska byggas väldigt snart i Backa och förhoppningsvis kommer
problemet med nedskräpning minska. Mats hobby är dart då
han tränar och tävlar i det.

Han tycker arbetsmiljön är väldigt bra och alla lyssnar på varandras åsikter, och alla har varierade arbetsuppgifter.

Foto: Monir Dib

Charlie är 17 år och börjar snart tredje året på gymnasiet. Han
tycker att kollegorna är roliga och sköna och att han har en trevlig chef också. Det han brukar göra dvs arbetsuppgifterna han
har är att klippa gräs, rensa ogräs, vattna blommor och ta hand
om i trädgården. Han trivs i jobbet och trivs med kollegorna och
att allting inte behöver vara så seriöst hela tiden.

Mats Naversjö , Miljövärd på Poseidon

Foto: Monir Dib

Hussein är 16 år och bor i Backa, han går i el och energiprogrammet på Lindholms gymnasium och han ville gå
där eftersom han tycker att det är intressant. Han tycker om
arbetsplatsen och trivs där. Han får klippa gräs, rensa ogräs och
slänga sopor. Han tycker arbetsmiljön är bra och han tycker om
att träffa nya människor på jobbet. På fritiden brukar han träna
boxning och fotboll. Hans roll på jobbet är olika. Han kommer
ifrån Irak men är född i Sverige.

Adam Irandost är 17 år och är ursprungligen kurd, svensk och
egyptisk och är född i Sverige. Han brukar inte se sina kollegor så
mycket eftersom han jobbar ofta i kontoret. Men han tycker att
kollegorna är underbara och han mår väldigt bra på sin arbetsplats. Det bultar i hjärtat för arbetet. Han ansökte för att börja
jobba här och han går på Bräckegymnasiet i bygg och anläggning linjen. Han tycker om alla och tycker att alla har sina fördelar och nackdelar. Han tycker även att säkerheten är väldigt bra.
Av: Sahar Pirouz
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Charlie Holmqvist

Hussein Younes

Foto: Monir Dib

Adam Yesilova är 16 år och bor i Backaplan. Han tycker att
jobbet är rolig och varierande. Han går i samhällslinjen på
gymnasiet och det ligger i Skåne. Han spelar fotboll på fritiden.
Han tycker om kollegorna och tycker att hans chef är snäll. Hans
ursprung är svensk och turk. Han trivs på jobbet och brukar
klippa gräs och plocka sopor.

Intervju med Angelica Stoltz, ungdomshandledare i Tuve
Fotograf: Gadir Shaker

Angelica Stoltz är 43 år och bor i Kärra. På sin fritid tar hon
hand om sin familj. Hon jobbar som ungdomshandledare och
valde detta jobbet för att hon älskar att jobba med barn. Om hon
inte jobbade med barn och ungdomar skulle hon kanske jobba
som veterinär. Just nu jobbar hon i ett stall i Säve där barn från
hela Göteborg kan åka dit för att prova på att rida häst.
Hon träffar varje dag cirka 30 barn.
Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det bästa med mitt jobb är att kunna ge barn och ungdomar
möjligheter till ett bra liv.
Vad är det värsta med ditt jobb?
- Det värsta med mitt jobb är nog att jag måste gå på en massa
möten.
Vad tycker du om Backa?
- Jag har jobbat i Backa i 20 år och det känns som mitt andra
hem. Det är också väldigt fint.
Vad tycker du man ska satsa mer på i Backa?
- Jag tycker man ska satsa mer på barn, ungdomar och öppna
alla fritidsgårdar igen.
Vad tycker du om att det ska bli fler vakter/poliser i Backa?
- Jag tycker inte att man ska satsa mer på vakter och poliser på
grund av att det inte är en lösning.
Varför tror du staten lägger mycket tid med olika
resurser i Backa?
- Jag tycker att det ska vara mycket fler resurser i Backa och att
man ska fokusera mer på andra saker och barnen.

Vad vill du ändra på i framtiden?
- Att folk tänker till mer på klimatet för våran planet.
Av: Gadir Shaker, Ahmed Rebahi, Annas Fakre

Foto: Homeira Tari

Intervju med ungdomshandledare
Ajnour Redzep i Tuve
Vi har intervjuat Ajnour Redzep som är ungdomshandledare
och är 41 år gammal. Han har jobbat som ungdomshandledare
i drygt 20 år och älskar sitt jobb. Det bästa med jobbet enligt
honom är att man får träffa barn och ungdomar. Han skulle vilja
jobba som ungdomshandledare tills han går i pension. Om han
inte kunde vara ungdomshandledare skulle han vilja bli fastighetsmäklare eftersom han gillar möten med människor.

Ajnour känner att han har väldigt bra relationer med ungdomar och att de tillsammans har ett gott samarbete med olika
verksamheter i stadsdelen. De jobbar på att försöka få bort “vi”
och ”dom” så att det ska förbli ett vi.

Nu på sommaren jobbar Ajnour mycket med utomhusaktiviteter. Under resten av året planerar han mycket och brukar vara på
besök på olika skolor. Det positiva med fritidsgården är att det
är bra och konsekventa öppettider.

Av: Micky och Charlie
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Familjen betyder allt för mig, de gör så jag mår bra, så jag är
glad. Utan min familj hade jag aldrig varit där jag är just nu.
Min familj finns alltid där för mig när jag har mått dåligt och
varit ledsen. När jag är med min familj känner jag mig trygg
för då känner jag mig inte ensam. Då har jag någon att prata
med.

Gillar du din familj?
Ja, jag gillar min familj för att de betyder mycket och det är de
som tar hand om mig.

Det jag gillar mest är när jag åker utomlands med familjen för
då kan jag släppa alla tankar och bara njuta av semestern. Det
som är bra med att åka utomlands med familjen är att då får
jag mer tid med till exempel min pappa som alltid jobbar från
morgon till kväll.

Skulle du vilja ha andra föräldrar och varför?
Nej, jag vill inte ha andra föräldrar för att de tar hand om mig
och de har gett allt jag behöver.

Vad gör din familj för dig?
De ger mig mat, kläder och ett ställe att bo på. De gör allt som
man vill.

Jag tycker att det är bra att ha en familj för de betyder mycket
för människor. Familjen gör allt för alla.

Av: Morteza Bashardust

Av: Issa Khodr, Brunnsboskolan

Folk svarar olika på vad en familj är, någon säger att det är
kärlek, en annan säger att det är trygghet eller en säkerhet.
Familj är vad de än är för dig men familj är inte bara med folk
som man delar blod med. En familj kan vara vem som helst
till exempel kompisar, föräldrar, kusiner, husdjur eller mor och
farföräldrar.

Jag blir glad när jag ser min familj glad och trivs bra med
varandra. Det tycker jag är bra för att det är många familjer
som inte gillar sin pappa eller mamma/dotter eller son. Jag
tycker att jag har ett bra liv för att jag trivs med min familj och
vänner. Men det viktigaste för mig är min familj.
Vi äter med varandra, vi pratar med varandra, vi gör saker
som en bra och glad familj gör.

En familj är viktig för att den är där för dig och är där för dig
oavsett vad.
Allas familjer är olika, några har en mamma, pappa och
syskon, några andra har skilda föräldrar där en av föräldrarna
eller båda gift om sig och att man får nu en bonus förälder
och kanske för bonus syskon. Någon kanske är adopterad eller
bor med en ensam förälder.

Jag önskar att alla människor ska ha en familj för utan familj
kommer livet inte vara lika bra.
Av: Annas Fakre, Brunnsboskolan

Men det är fortfarande familj oavsett. Folk kommer och går
men familjen stannar och är nog det viktigaste som finns.
Anonym
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Jag har intervjuat min mamma som arbetar på Norra Hisingen.

Min mamma heter Noual och är 49 år och kommer från Irak
Hon studerar och på sin fritid och går hon till biblioteket och
lånar böcker på svenska för att förbättra sin svenska. Hon har
två barn och trivs mycket med sina barn. Hon tycker mycket
om Sverige. Hon vill bara bo i Sverige för att hon tycker att
Sverige är det bästa landet.

Vad heter du?
- Renas Redha
Hur gammal är du?
- 30 år gammal.
Var kommer du ifrån?
Jag är född i Irak men uppvuxen i Backa.

Hon jobbade i Irak på en bokhandel i tretton år.
I hemlandet läste hon ekonomi. Det hon vill förändra i Sverige
är kriminaliteten. Det hon tror kommer hända i världen om
100 år är att det kommer vara fred och det kommer inte vara
krig och inget som förstör jorden..

Vad arbetar du med?
Jag arbetar som verksamhetsutvecklare inom dekor äldreomsorg och hälsa och sjukvård.
Vad är det bästa med ditt jobb?
- Att få vara med och utveckla samt samordna verksamheter.

Av: Annas Fakre, Backa Röd

Vad har du för intresse?
- Att promenera i skogen och läsa böcker.

Känslor

Vad är din favoritmat?
- Spagetti och köttfärssås.

Jag blir glad när jag gör andra glada. Till exempel gör jag
någon glad genom att ge dem något, trösta någon eller hjälpa
någon. Jag blir ledsen när jag ser någon annan ledsen, när jag
känner mig hjälplös eller när något tar slut.

Vad är din favoritbok?
- Gråt i mörker, Björn Borg.

Jag blir tacksam när jag får se någon bli behandlad bra eller
när jag blir välkommen eller när folk är snälla.

Av: Daniell Ali, Backaskolan

En gång så gav jag pengar till en hemlös och han blev glad.
Av: Dilan Irandost, Skälltorpskolan

Min familj

Mitt namn betyder…

Min familj betyder allt, de hjälper mig när jag har det dåligt
och behöver hjälp. Jag har kul med min familj men när min
familj behöver hjälp så hjälper jag eller min bror. Det jag älskar
med min familj det är när vi åker utomlands då släpper jag
alla dåliga tankar som är hemma istället och då njuter jag av
semestern.

Jag heter Ahmed och mitt namn betyder ledare. Om jag fick
välja så skulle jag vilja heta Eden. Jag tycker om mitt namn
eftersom min familj är snäll.
Vad gillar ni att göra med era familjer?
Jag gillar att ta det lugnt och vara med dom. Jag gillar även
att utföra olika aktiviteter med, som tillexempel gå i området
Backa eller åka till Liseberg.

Av: Morad Fathuddin

Skolan

Långa skoldagar gör mig arg för att jag alltid är trött när jag
kommer hem. När jag kommer hem efter en lång dag vill jag
ta det lugnt och kanske sova lite. Det finns så mycket tid till
det eftersom att läxorna bara ligger där och väntar på mig.
Jag tycker att man istället ska ha korta skoldagar utan en
massa långa rester så att man kan göra läxor och ha fritid
efter skolan. Jag tror att elever kommer att bli nöjda och även
lärarna eftersom att eleverna har mer tid till läxorna. Den fritid
man kunde haft dras istället undan från de långa resterna. De
korta skoldagarna låter eleverna faktiskt välja vad de vill göra
på sin fritid.

Jag har alltid roligt när jag är med min familj. Vi har roligt när
vi tittar på film.
Av: Ahmad Rebahi
Gillar du din familj?
Ja, jag gillar min familj för att de tar hand om mig.
Vad tycker du om din familj?
De är snälla och gör allt jag vill, de betyder mycket för mig.
Skulle du vilja byta familj?
Nej, för att jag älskar dem, för de betyder allt för mig.
Av: Alessandro Coures

Av: Micky Negatu, Skälltorpskolan
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EN KILLE som heter Renaldo bodde ensam med sin mamma. Han

flyttade från sitt hemland för elva år sedan. Det var inte ett ställe
att växa upp eller klara sig men när man kommer till Sverige och
inte kan språket så känns det lite eller mycket pinsamt. Pappa har
fortfarande kontakt med sin son men har inga samtal med sin ex
fru men sonen ska åka ner till hemlandet som han inte varit i sedan
2008. Det känns jätteroligt för killen. Ännu roligare att träffa pappa,
och sonen hade en plan att försöka få tillbaka sina föräldrar ihop
men han hade sådan känsla att det inte kommer gå. Han frågade
mamma en gång: hur bråkade du och pappa?

MIN DRÖM är att min familj skall bo i en villa. Där ska det finnas

en stor pool och det ska finnas ett bowlingställe och en bio och
tre köksutrymmen. På trädgården ska poolen vara och en stor
tv som är gömd under marken och sedan så kommer den upp
när man klickar på en knapp. Det ska finnas ett godisrum och en
stor bowlingrum. Jag skulle vilja ha villan i Dubai för att det är fint
där och för att det finns fina utsikter. Mitt rum ska vara två våningar
och det ska vara lika stort som halva huset. I mitt rum så ska jag ha
en dubbelsäng och en laptop och mormor.

Hon sa att hon inte har bråkat med pappa. Att de inte var rätta för
varandra. Det lät lite konstigt men det ska bli spännande och höra
pappas del av berättelsen. Att leva utan en pappa är inte trevligt
men jag är hellre med mamma än pappa. Älskar ju båda men
mamma ligger alltid före.

Det bästa med min familj är att alla i min familj är snälla mot
varandra och alla umgås med varandra och att vi gör massor med
varandra.
- När jag tänker på min familj så tänker jag på när vi sitter i en
restaurang och har en bra middag med min familj.

Av: Dilan Irandost

- Jag drömmer om att få körkort snart och att jag vill bli smalare
och att vi inte ska kasta skräp. Vi ska inte förstöra naturen och att
djuren ska få slippa få i sig massor med skräp.
- Min största dröm är att min familj mår bra varje sekund, minut,
timma, månad och varje år.

FRÅN TJEJER som inte tror att de är bra på att sjunga och rita, till

min flickvän som inte tror att hon är söt och snäll. För varje gång
hon inte tror på sig själv så säger jag att hon är vacker, en person
som aldrig har hört det lyser som en sol. Hon gör mig glad och
överlycklig men samhället och deras normer påverkar alla. Här
ska man vara och man ska vara med. Vänner som lämnar mig för
”coolare kids”.

Av: Nadia Benzoubir

ska tjäna massa pengar och ha ett stort hus och en vacker fru och
några barn. Och det bästa med min familj skulle vara att dom bara
är sig själva. Och min drömbil är Lamborghini och en fördel är att
den ska vara svart och guld. Jag vill bli bättre fotbollsspelare än
Neymar, Messi och Ronaldo tillsammans så länge jag tjänar mycket
pengar och tar hand om min familj så skulle jag må bra. Och jag
skulle vara världens bästa fotbollsspelare.

Vi lär oss att vara emot varandra och att vara bättre än alla andra.
Varje dag jag ser en som inte tror på sig själv, säger jag varje dag
ser jag en som inte tror på sig själv, jag säger varje dag att man ska
vara duktig och stolt jag är. När jag ser de får jag ett blödande ljus.
Uppmuntra tjejerna även killarna som inte lär säga nej till allt skit
”grupptryck” gör mot en person. Det är aldrig vårt fel det är bara
hur vi bygger upp vårt system och vad vi tycker och tänker. Vi är vår
egen propaganda som lurar oss själva men också alla oss.

Av: Alessandra Caceres

Av: Daniel Svensson

MIN DRÖM är att bli fotbollsproffs och spela för Barcelona. Och jag

drömmar

tankar
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MÅNGA FAMILJER i Sverige har en annan bakgrund. Många har

flyttat från andra länder till Sverige för att få ett bättre liv.
Men tyvärr så uppstår det enkelt kulturkrock. Många föräldrar
som flyttar till Sverige med sina barn brukar oftast ha svårt att
släppa kulturen och reglerna från hemlandet. Det har resulterat
till många konflikter hemma. Barn som flyttat till Sverige vill
gärna passa in med svenska barn, men eftersom föräldrarna inte
är vana med så mycket frihet på grund av att de själva som barn
var begränsade så ger dom själva inte sina egna barn den friheten dom behöver för att kunna passa in i det svenska samhället.
Det tycker jag är fel eftersom det kan resultera till att barnen
blir utfrysta och till och med mobbade på grund av det. Det kan
även leda till en dålig relation mellan föräldrarna och barnen och
med bråk hemma kan det leda till psykisk ohälsa i familjen. Men
om man kollar åt andra sidan och lägger sig själv i, till exempel
pappans perspektiv, så kan man förstå att det kan vara svårt för
pappan att sänka sin heder och bryta kulturen. Av egna erfarenheter som en tonårstjej med ett ursprung från Mellanöstern
så vet jag hur det är att när man har lite stränga föräldrar. Och
jag har väldigt många svenska vänner och jag vill gärna kunna
passa in med dom men samtidigt måste jag ha respekt för mina
föräldrar.

Jag vill inte att barn ska behöva välja mellan två kulturer för det
kan som sagt skapa psykisk ohälsa, kränkningar, mobbning osv.
Så vad ska man göra för att lösa detta? Jag tycker att föräldrarna
som tagit sina barn till ett annat land för att dom ska få ett bättre
liv, ska även kunna ge barnen den frihet och inte ställa så mycket
stress och press på barn. Föräldrar ska kunna ha en balans och
det kommer att resultera till ett lyckligare familjeliv med att
lugnare miljö hemma.
För att mamma är en som har lidit när du föddes, varje gång du
gör något så är det mamma som lidit. Jag har gjort massa problem som jag skulle vilja radera från mina minnen om jag kunde.
Det tog tid för mig att förstå att mamma alltid vill mitt bästa och
att hon går genom mycket för att du ska klara dig, hennes barn
kommer alltid i första hand men det blir svårt när barnet inte
visar respekt eller hänsyn till de, inte för att det blir fel om man
inte kan handskas med sin föräldrar. Men mamma är alltid den
första, hon har burit dig i nio månader haft ont, så mamma ligger
etta för mig.
Utan mamma skulle det varit tufft, det känns tufft när mamma
reser utomlands. Mamma är den som håller ihop familjen.
Av: Mohamed hussen

MIN DRÖM är att bli fotbollsspelare i Real Madrid. Min favoritspelare

Min drömfamilj
vad och att man inte behöver dölja saker. Min drömfamilj bor i en
stor vit villa med en pool och en fotbollsplan utanför huset. Vi ska
också ha en stor studsmatta, min pappa ska vara egen företagare
och min mamma ska vara flygvärdinna. Vi ska ha ett hus i Spanien
som vi ska åka dit varje år. Jag ska ha en lillebror som är grym på
fotboll och som ska spela i real Madrid p06. Varje år som vi ska åka
till Spanien så ska min lillebror spela med i Real Madrid.

är Neymar och Mohammed Salah. Jag gillar fotboll eftersom att
jag tycker att det är roligt och intressant. Min favorit fotbollslag är
Real Madrid eftersom att jag vet att det är världens bästa fotbollslag. Nu så spelar jag i en klubb som heter Hisings Backa FC. Att bli
fotbollsspelare är en av mina drömmar. Min andra dröm är att få en
bra familj, fint hus och att min familj ska bli lycklig. Och jag hoppas
att jag ska få lika bra familj som jag har nu. Men det största av allt
hoppas jag på att få en utmärkt familj som jag har nu och att bli en
professionell fotbollsspelare.

Av: Issa Khodr

Av: Sema

DET BÄSTA med min familj är att man kan prata med dom oavsett
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Intervju med Rebin Rada, ungdomshandledare i Backa
Foto: Homeira Tari

Idag så träffade vi Rebin Rada. Han berättade lite om sin familj.
Han jobbar med ungdomar och spelar fotboll. Vi är fyra tjejer
som har intervjuat Rebin Rada.
Vad betyder din familj för dig?
- Min familj betyder kärlek och trygghet.
Vad är det viktigaste i din familj?
- Att alla mår bra och att alla är friska.
Hur många är det i din familj?
- Vi är fem syskon och mamma så totalt är det sex personer
i min familj.
Vem ser du upp till?
- Min mamma, för hon har uppfostrat fem barn nästan hela sitt liv.
Av: Dior, Shahed, Sema och Linda

Festen på MBB
Vi grillade och hade våfflor och dricka. Men det bästa var
gemenskapen och att få umgås med sina grannar. Det var även
många ungdomar som ställde upp och hjälpte till med väldigt
mycket. Syftet med festen var att medborgarna ska vara med och
ta fram aktiviteter. Och Budskapet var att ungdomarna skulle
arrangera en sommarfest som var för alla åldrar, 0 och uppåt.
Alla skulle känna sig välkomna!

Mötesplatsen är ett Community Center där alla kan mötas över
gränser utifrån intressen. Dansa Line Dance t.ex. Här finns olika
åldrar och kulturer. Dagen skall vara en trevlig dag för boende i
området och för andra intresserade.
Vad tycker du om den här festen ungdomarna planerat?
- Jag tycker att det är kul att se ungdomar hjälpa till och lära sig
så mycket och dagen har varit fantastisk, säger pappa Daniel 49 år.
- Festen har varit roligt och istället för att sitta hemma och spela
så kan man umgås och ha roligt på rätt sätt, säger Ibrahim 16 år.
Av: Mounir Dib, Brunnsbo
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Foto: Mounir Dip

Idag den 15 juni 2019 var det fest på MBB (mötesplats Backa
och Brunnsbo). Festen planerades av ungdomshandledarna och
de aktuella ungdomarna i området. Vi bjöd in många lokala
artister och poeter. Till exempel så uppträdde Yasmin Omar och
Treeze som båda bor i området.

SOMMARLOV
MITT SOMMARLOV kan kännas både kort när det är slut,

JAG HAR ALDRIG i mitt liv rest till ett annat land men den

men det kan kännas långt när det börjar. Det kan kännas
olika saker i olika tillfällen.
Jag brukar åka ganska sent på semester. Jag åker vid slutet
av Juli. Då brukar det kännas långt för att man längtar så
mycket, då känns det långt. Men när det känns kort så är
det när semestern är slut.

här sommaren ska jag resa till Turkiet. Jag vet inte hur det
kommer att vara, tips om vad man kan göra där?
1. Man kan gå ut och spela fotboll
2. När det regnar ute och man inte har något att göra så
kan man ha party hemma.
Ett tips när man vill busa där?
1. Lägg tejp på kranen så kommer det att sprutas vatten
överallt

Denna sommar ska jag åka till min syster som bor i Helsingborg i två veckor med min andra syster.
Av: Rand Altaweel

2. Fylla ballonger med vatten och sen kasta ner dom från
balkongen.
Av: Dilan

HEJ, JAG HETER RAYAN , jag brukar vara ledig under som-

marlovet och vara med familjen. När jag har inget att göra
så går jag ut och spelar fotboll.
När det är varmt brukar jag åka till Liseberg eller åka och
bada. Jag brukar grilla när det är varmt med familjen och
med våra kompisar. Jag brukar ha mycket tid på sommarlovet för att göra saker som är roliga med kompisar och
familjen. Under sommarlovet brukar jag spela fotboll.

HEJ, JAG HETER EMICIO och är elva år. Det är roligt att

ha sommarlov. Man går ut och leker med sina kompisar
och har roligt. Nästa helg ska jag åka till Liseberg och åka
massor med karuseller. I söndag var jag och fiskade men
jag fick ingen fisk, men det var ändå roligt att fiska. Idag är
det första gången jag är i Made in backa och det är redan
roligt att vara här.
Av: Emicio

Av: Rayan

SOMMAREN I BACKA är konstig, rolig och komplicerad.

I Backa är det ganska stökigt men Backa är som en stor
familj. I mitt område, Gåsagången så känner nästan alla
varandra. Alla spelar fotboll med varandra i Gåsagången
och andra sporter och aktiviteter. Jag brukar spela basketboll där med mina vänner.
I Backa är ingen normal men det gör alla till speciella
personer. För att om alla är normala så är ingen speciell på
sitt egna sätt!

JAG TYCKER SOMMARLOVET är perfekt långt, och jag tycker

sommarlovet är väldigt roligt för att det finns Made in
backa. Det är Made in backa som gör min sommar för att
de har massa aktiviteter och Gothia Cup finns också så jag
går dit efter made in backa med mina vänner. Alltså jag
tycker att mitt sommarlov är perfekt, och jag spelar Gothia
cup varje år med mitt lag och så spelar jag tv spel om jag
inte vill vara ute.
Av: Alessandro Laceras

Foto: Gagi Sokoli

I backa så finns det mycket skräp överallt som till exempel
plast, folie, papper och annat men alla göt sitt bästa att
städa och plocka upp efter sig.
Av: Yasmine Benzaoubir
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SOMMARLOV
HEJ, JAG HETER LEON och jag brukar gå till Made in backa

HEJ, NU HAR SOMMARLOVET börjat och jag förväntar mig

ett långt lov. Jag kommer att spela fotboll och vara med på
Gothia cup. Mina fem bästa tips för sommarlovet är

på sommaren. Made in backa är ett ställe som är öppet
i tre veckor där man kan göra olika aktiviteter som till
exempel fotbolls turnering, basket turnering, vattenkrig
dansstop med priser och skrivkurser . Jag tycker att den
roligaste aktiviteten är fotbolls turnéring för jag gillar
inte basket. Jag rekommenderar Made in Backa för att
jag tycker att det är roligt. Alla behandlar varandra med
respekt och att man alltid har något att göra.
Om man är ensam och inte har mycket pengar och en
dator eller mobil då kan man spela och prata med vänner.

1. Spela tv spel
2. Grilla
3. Spela fotboll
4. Åka till Liseberg
5. Gå till Made in backa.
Om dina vänner inte är hemma kan du passa på att umgås
med någon i din familj, då du kan grilla på en lekplats,
perfekt för småsyskon.

Av: Nadia Benzoubir

Av: Leon Keivisto
JAG ÄLSKAR SOMMARLOVET för att det är jättevarmt och

det finns många saker man kan göra. Den 13:e juni började mitt sommarlov. När jag kom hem efter skolavslutningen så tänkte jag för mig själv ”vad skönt med sommarlov”
Sommarlovet är ganska långt. Vad kan man göra under
alla veckor? Jag brukar umgås mycket med min familj, äta
i en fin restaurang eller bada i en sjö. Jag kommer testa
något nytt som jag aldrig har gjort innan, till exempel
fiska. Jag tycker det är bra med långt sommarlov. För man
kan koppla av från skolan. Det finns många saker man kan
göra på sommarlovet åka till Liseberg. Man kan köpa guldpass och åka till Liseberg när man vill.
Av: Daniell Ali

DET VIKTIGASTE JUST NU är naturen för alla håller på

att kasta en massa plats och skräp. Djuren i havet och i
världen och så äter dom det och så fastnar det i deras hals
och så dör dom. Min systers ankor fyller tre år snart. Jag är
så taggad.
Sommarlovet brukar vara tråkigt när man inte har något
att göra. Men jag har Liseberg kortet så jag brukar gå dit
men det kostar mycket att äta mat där, det finns bara max
där och det blir dyrt ifall man ska gå många gånger dit.
Det är därför jag går 2/3 gånger i veckan. Mina fem bästa
tips när det är tråkigt på sommarlovet är att Gå till Liseberg om man har råd.
Gå på picknick med sina vänner.
Köra vattenkrig,

UNDER SOMMAREN ska jag åka till Algeriet och hänga med

mina vänner i Sverige. Jag ska åka till Skara sommarland,
Stockholm och Liseberg. Jag kommer också vara med
min familj och göra massa roliga saker. 6 Juli ska jag åka
till Skarasommarland med mina två vänner och hennes
familj. Jag kommer åka till skara sommarland två gånger
detta året. Jag tror att
jag kommer ha ett
bra sommarlov med
min familj och mina
vänner.
Av: Yasmine Boumai

Gå på en promenad,
Sova hos en kompis.
Bus jag brukar göra mot min syster, på natten brukar jag
och min syssling måla på min syster. Vi brukar fylla i
hennes ögon bryn så att det blir till ett ögonbryn haha.
Ifall någon ser denna text, jag vill bara säga snälla tänk på
naturen, vi måste tänka mer på naturen.
Av: Nathan Tareke
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SOMMARLOV
HEJ JAG HETER IYOBEL och är 12 år gammal. Nu är det

UNDER SOMMARLOVET så ska jag resa utomlands med min

sommarlov vilket är helt okej, mitt sommarlov är det bästa
som finns. Jag lever livet, för två veckor sedan var jag i
Stockholm, snart ska jag spela Gothia Cup och efter det
ska jag till Stockholm för att jag ska ha en triansk fest. Jag
har extremt bra vänner, det dåliga med dom är att de är
grovt hjärndöda, en moral människa tänker innan han gör
något fast mina vänner gör först och tänker senare. Detta
med kärlek är bara dumt att man ska vara 12 år och ha en
flickvän. Mina kusiner kommer till Göteborg idag så jag
kommer visa dom menyn men kommer inte kunna vissa
dom hela Göteborg för att det är den andre största staden i
Sverige så vi har inte tid med det.
Jag har aldrig varit ensam eller så är jag ledsen när jag är
ensam.

mamma och kanske min pappa i en vecka under månaden Augusti. En månad innan det så ska jag åka till Skara
sommarland med mina vänner. Jag ska åka till Stockholm
för att träffa kusiner. Vi kanske ska åka till Grönalund, när
vi kommer hem så ska jag vara ute med vänner och åka till
Liseberg, många gånger för jag har gult pass, min kompis
kommer resa utomlands så jag kommer sakna henne
jättemycket.
Så det är mitt sommarlov.
Av: Alice

JAG KOMMER FRÅN TURKIET , Istanbul. Jag gillar att bada

Av: Iyobel

med mina kusiner och att spela fotboll och kolla på fotboll.
Mitt favoritlag i Turkiet är Galatasaray för enligt mig är
det många bra spelare och de vinner matcher och cuper.
Min favoritspelare i Galatasaray är Belhanda för att han
sätter många mål. Jag tycker att det är roligt att äta turkisk
mat på stranden men mest föredrar jag min mammas mat.
Vi åker mycket till bröllop med min släkt och det är alltid
roligt. Jag brukar ta hand om mina små kusiner och vi
brukar leka tillsammans.
Av: Tarik Najat, Ellen Key

JAG BÖRJADE med att gå till Made in backa och sedan

så ska jag spela Gothia Cup. Sedan ska jag vara med min
familj och mina kusiner i skara. Jag ska simma med mina
vänner och kusiner, vi ska också åka till Liseberg.
Vi ska vara ute och spela fotboll. Jag ska gå till mina kusiner och min mormor. Vi ska gå ut och äta med familjen.
Av: Ahmad

Dikter

MITT SOMMARLOV är jätteroligt och spännande. Under

sommarlovet är jag med min familj och mina vänner. Idag
spelar jag fotboll i gården och i mitt fotbollslag vid namn
Hisingsbacka FC. Den 15 Juli startar Gothia Cup och ett
tusental lag runt hela världen ska spela och Hisingsbacka
är en utav lagen. Jag och mina vänner ska gå med Made in
backa till skara sommarland. Under sommarlovet ska jag
åka med min familj till Liseberg, skara sommarland och
simma med många saker.
Av: Issa Khodr
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Av:Sahand fathi
Frid och frihet är bra,
vänner och kärlek vill vi ha,
krig är något ingen vill ha,
världen ska alltid må bra.
Av:Daniel
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Berättelser
Ensamhet
OKEJ, VART SKA JAG BÖRJA , jag heter Sara Ibrahim och jag

ska berätta om när jag var liten. När jag var liten blev jag ofta
mobbad för att jag var mycket smartare än dom i min ålder.
Jag blev kallad begåvad utav dom andra i min klass. Jag var inte
som dom andra i min klass, jag hade mycket mer motivation
och determination till att jobba. Dom i min klass kallade mig
för tönt och glasögonorm fastän jag inte använde glasögon, men
det ska enligt dom signalera att jag var en nörd. När vi var på en
klassresa spelade dom andra eleverna ett spratt på mig, dom la
vatten ovanför dörren med en lina som dom band fast på dörren
så att när jag öppnade dörren så rann det vatten över mig.
Jag struntade i det eftersom att jag ändå inte kunde påverka
något så var det bara att strunta i det och ta nya tag. Jag kom
hem efter 3 dagar och in till mitt rum där min storebror Younes
satt. Han hade ett stort leende på sina läppar och sa: ”Hej Sara,
hur gick det på klassresan?”
Jag svarade: ”Det gick bra tills några få elever spelade ett spratt
på mig”

DJUPT I NATTENS DOFT , så hör jag sången av de ljusa.

De som är blinda som behöver visdom. Dem som önskade
mycket är dem som har förlorat minst och dem som önskar
minst har förlorat mycket. Vi alla känner någon som har det
svårt, men det finns dem som vi tror har det enkelt för dem,
men allt kan vara sanning och lögn.
Vi och alla väntar på dem, dem som står bredvid porten önskar.
Att dem som är långt borta är ändå så nära. Porten där vänner
och andra kommer.
Där de sista adjö är, men en viss tid som kommer vi hamna
där snart. Så vara andras in och lev ett sitt liv.
Av: Sami Khodr

DET VAR EN GÅNG jag och mina vänner reste till Spanien i två

Av: Mona Abdi, Backa Röd

veckor. Vi åkte ditt på studentresa, vi hade väldigt roligt.
Vi bodde på 5 stjärnigt hotell i huvudstaden, Madrid. De två
veckorna hyrde vi mopeder, jet ski, båtar och andra saker, vi
gjorde massa olika saker aktiviteter. Vi åkte till Madrids bästa
badhus, vi kollade på Barcelona mot Real Madrid i Santiago
Bernabeu. Vi åkte till olika stränder, vi åkte runt i Spanien från
stad till stad. I hotellet fanns det spa, det var lyxfrukt och lunch.
Det var de två roligaste veckorna i mitt liv.
Av: Leon Koiviato

BECAUSE WE DON’T TALK anymore does not mean I have forgot-

JAG SKA RESA till Alicante i Spanien med bil. Först så åker jag

”Va, kom så går vi till skolan imorgon” sade Younes.
Nästa dag skjutsade Younes Sara till skolan och dom gick till expeditionen och pratade, Younes berättade om att Sara inte hade
några vänner och att eleverna spelade spratt mot henne, hon sa
också att varje gång hon går till skolan vill hon alltid gå hem så
fort som möjligt för att undvika allt och alla. Det slutade med att
Sara fick ha hemskola och hon levde lyckligt i alla sina dagar.

ten about you. It doesn’t mean I no longer care, the truth is I still
do care about you. I do my best to check up on you, to see how
you are doing, to see if you are ok. Everytime I get the urge to
talk to you, it suddenly hits me, that we’ve been strangers. You
don’t want me in your life. Hence the reason that im not part
of your life anymore, but even though everything’s changed, I
just want you to know im still here and will always be here, still
land you on my shoulders and ears, I dont care what it is or what
im doing, dont hesitate to talk to me because most of the time
I wish you were talking to me, I just miss your presence, I miss
you being my bestfriend , I just miss you in general.
Av: Hafsa Labhaibi

över Tyskland sedan över Nederländerna och till sist Spanien.
Jag åker förbi Barcelona och så är jag i Alicante. Vi går upp till
huset som vi har hyrt. Det finns en pool och en jättefin utsikt
över havet. Jag är där i några dagar tills jag ser en stor buffé som
heter ”la Spanien” jag åt där varje dag efter att jag hade simmat.
En vecka senare när jag hade varit där i en vecka så åkte jag
hem. Först så åkte jag förbi Barcelona sedan
stannade jag och åt i paris och fortsatte
förbi Belgien. Det var jättefint sedan sov
jag i Belgien. Dagen efter så åkte jag förbi
Nederländerna, Tyskland och
Danmark. Sedan var jag i Göteborg och min släkt bjöd in mig
på tårta.
Av: Mose Al-tayyar
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DET VAR EN GÅNG en kyckling som hette Chik. Han ville spela

fotboll och umgås som alla andra djur. Men han hade så krokiga
fötter, och han blev så ledsen varenda gång han tänkte på fotboll.
Det fanns ingenting som kunde hjälpa honom, han hade gått
till många läkare men ingen kunde hjälpa. Men hans föräldrar
lovade honom att han en gång skulle spela fotboll med de andra.
En gång skulle Chik spela fotboll med de andra. Det var strax
efter läggdags, Chik skulle sova men plötsligt hörde han ett ljud
i trädgården, han kollade igenom fönstret och han såg ett ufo.
Chik fick panik, han gick ner till hans föräldrars sovrum men
ingen var där. Sedan kom han ihåg att hans föräldrar var ute och
festade. Då bestämde han sig för att gå ut för att se efter.
Han gick till ufot och såg att någon öppnade dörren, han gömde
sig bakom några buskar. Då ser han utomjordingen. Han blev
rädd och sprang in igen. Men den jagade honom och sen snubblade han, sedan står den där. Den tog in honom i sitt rymdskepp
och snackade på ett språk han inte förstod. Sedan tog den en
konstig apparat och lade den över sin mun, då kunde han förstå

DET VAR EN GÅNG en kille som hette Ahmad han gick i ett lag

som hette BK Toppen. Han gillade att spela fotboll. En dag när
han hade en cup som hette Gothia Cup så kom det sponsorer
från andra länder och frågade honom om han ville börja i deras
fotbollsakademi, han blev berömd. Han och hans föräldrar
flyttade tillsammans. Föräldrarna behövde inte jobba. De fick
tillräckligt med pengar från akademin, men om han blev skadad
så skulle de få dubbla med pengar. Föräldrarna tog ett beslut att
dom skulle flytta ihop. Dom var stolta över sitt barn men även
om föräldrarna var skilda så flyttade dom ihop och levde lyckliga.
Av: Ahmad Khodr

vad den sade. Den sade att den var här för mig, och han blev
chockad och sade, för mig? Då sade den, ja för att fixa dina ben.
Då sade Chik, men det går inte. Då svarade utomjordingen, jo
jag kan bara sätta dig i en maskin så kommer dom bli raka igen.
Chik satte sig i den, efter tre minuter så gick han ut och då var
de raka igen.
Chik blev så glad, men då sa utomjordingen att Chik måste
hjälpa honom med en sak. Att få ufot i luften igen. Då sa Chik,
”såklart jag kan hjälpa dig med det”, eftersom han hade hjälpt
Chik. Då sa utomjordingen att han måste köpa gurka. Chik frågade varför han inte har gjort det. Utomjordingen sade att han
inte kan gå in i affären och köpa för då blir han gripen. Så Chik
gick in i affären och köpte många gurkor. Sedan malde de ner
det, för det var som bensin. Då startade de motorn och så tog
utomjordingen farväl och åkte bort.
Nästa dag så gick Chik till närmsta
klubben och spelade och lärde känna nya
kompisar. Men hur han fick benen raka
var ännu en hemlighet.
Av: Amil Basic, Ellen Key skolan

DET VAR EN GÅNG en kille som heter Isak han är proffs på fotboll,

han ska spela i Spanien och möta Barcelona FC och han hatar
Barcelona. Han hatar mest Suarez för han bits och nu ska han
spela. Han är ny, han är mest rädd för att få rött kort men när
han väl spelar får han gult kort och Messi fick frispark och han
gör mål och det står FC Barcelona 1 och real Madrid 0. Och Isak
skjuter förbi hela laget och skjuter på mål och det blir mål och
matchen är slut. Efter en månad köpte Barcelona FC honom,
snip snapp slut så var sagan slut.
Av: Fatima shaker

DET VAR EN GÅNG en fotbollsspelare som hette Mussainno, han

spelade i landslaget, Brasilien och han var bra på att skjuta i mål
och att dribbla och han var snabb.
Musa Khodr, Brunnsboskolan
MIN DRÖM ÄR att bli en bra fotbollsspelare och att bli en bra rap-

pare och att få en familj. Jag vill ha fina barn och mycket pengar
och många barn.
Av: Ahmed Hussein

21

Berättelser
DET VAR EN GÅNG en pojke och hans familj

MARCUS RINGDE MIG och fråga om jag ville komma hem till

som skulle till en kompis. De hade jätte
roligt men när dem skulle gå var det mörkt
och barnen var rädda, de såg fem
clowner som omringa dom och
dom sprang så fort dom kunde
till sin kompis. Sedan försökte de
komma till bilen och de klarade
sig. De hoppade in i bilen och
körde iväg till Brunnsbo och
dom kollade bakom sig, de såg
clownerna och körde fortare och
clownerna följde efter. Familjen lura
bort clownerna och de åkte hem slut.

honom.
’’Visst’’, sa jag.

Marcus lade på och jag började gå till honom.
Jag knackade på dörren och han öppnade dörren men han hade
ett konstigt beteende. Jag brydde mig inte så mycket men jag
tappade inte ögonen på honom. Vi var i hans rum och han börja
fråga konstiga frågor som:
’’Har du någonsin tagit droger?’’
eller
’’Vill du ta droger?’’.
Han ville typ bekräfta något. Tillslut så sa han något som jag inte
ville höra.

Av: Mohamed Issa

’’Jag köpte lite narkotika och vill du ta med mig?’’
MIN MAMMA VAR GRAVID. Vi hade ingen mat hemma så vi bodde

hos min mormor. Min pappa var hemma själv, han hörde steg i
korridoren. När han skulle sova så hörde han pling på en lampa,
han kollade bak men såg inget han hörde den andra lampan
plinga, men ingen var där. Efter några veckor så kom jag hem
men min mamma var kvar. Jag lekte i mitt rum, min pappa
duschade. När han var klar så var jag borta. Han letade och
letade tills han hittade mig under täcket i mitt rum. Han undrade varför jag var där. Jag sa att jag hörde hans steg så jag ropade
på honom men han svarade inte.
Om det inte var hans steg vems var det då?
SANN HISTORIA!
Anonym

Jag visste inte vad jag skulle göra. Han är ju min kompis men
alla säger ju att droger är dåligt. Men det kanske är okej för
Marcus är ju min kompis. Tankarna gick fram och tillbaka.
’’ Varför inte…?’’, sade jag med nervös röst.
Jag tvekade jättemycket men det var försent, Marcus hade redan
tagit upp drogerna och jag kunde känna mitt adrenalin pumpa i
mina ådror. Helt plötsligt så slog jag ut dom ur hans hand och sa
’’Det är mig eller drogerna!’’.
Jag gick ut ur rummet, ner för trapporna och ut ur dörren. Jag
började att gå tillbaks hem till mig. Nästa dag så ringde Marcus.
’’Förlåt, jag var bara nere och på dåligt humör. Vi kan väl fortfarande vara vänner?’’
’’Självklart.’’ sa jag.
Och utan att jag visste det så räddade jag någon från droger.
Av: Amil Basic

DET VAR EN GÅNG en kille som hette Aden. Han ville vara bäst på

allt men han kunde inte det. Men han var bra på det mesta. Han
blev mobbad för att det hade spridits rykten om att han ville bli
bäst på allt. Han försökte och försökte men tillslut så förstod han
att det var omöjligt. Han berättade om detta till sina föräldrar
och de blev stolta över honom. Nästa dag så var det en ny dag
för honom.
Av: Amil Basic
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Berättelser
mycket pengar, jag vet vad jag ska göra med pengarna, jag ska
köpa ett hus och bil och ge pengarna till min familj. Jag vill
hjälpa dem fattiga för att alla ska må bra därför vill jag ge fattiga
pengar. Jag vill spela med fotbollslaget i Real Madrid. Varför vill
jag spela med Real Madrid? För att det är ett känt lag så folk kan
kolla på mig. Jag vill spela med mitt landslag Marocko för att jag
vill göra min familj glad för att jag älskar min familj..
Av: Elias Zemmale, Ellen Key skolan

EN GÅNG när jag var i Skara sommarland med min familj så

tappade jag bort mig själv. Jag var jätterädd och ledsen. Jag gick
till personalen som jobbade där och sa att jag hade tappat bort
mina föräldrar. De ropade ut min mammas namn i högtalare
och sen kom mina föräldrar till kassan. Jag och min pappa och
mamma gick och badade men typ efter 3 timmar gick vi hem
men min mamma hittade inte sina nycklar in till huset så då
behövde vi gå hela vägen tillbaka till skara sommarland och leta
överallt . Men sen gick vi till fikastället där
de åt. Det var en familj som var på vid
ett annat bord som låg nära men familjen
sa att de som jobbade där tog nycklarna.
Så vi gick till kassan och frågade vart
nycklarna var. De som jobbade där gav
nycklarna tillbaka.
Av: Walid Omer

VAD SOM GÖR MIG arg är när barn bara skriker eller gråter, eller

OM TRE VECKOR börjar Gothia Cup. Lagen är inte helt satta än,

men jag hoppas att jag är med. Detta kommer att vara en spännande cup. Jag har längtat jätte länge för den här cupen. Jag och
mitt lag har tränat hårt, min position är topp. Jag kommer köra
mitt bästa och jag ska göra min tränare stolt över mig på grund
utav att jag vill bli känd. Alla i laget tycker om mig och vi ska
vinna Gothia Cup.

när mamma säger kom hem tidigt, och jag hatar när någon retar
mig. Men det som gör mig glad är när jag är med mina vänner
eller när mina kusiner kommer och besöker oss. Men om någon
håller på och bråkar med mina vänner... det kan göra mig arg.
Men varje gång jag retar någon nu då blir jag glad. Men jag kan
bli arg på mamma när hon säger att hon inte har pengar på sig,
eller när mamma klagar, men varje gång min mamma är snäll
då blir jag positiv. Men jag blir irriterad när min mamma och
pappa bråkar, då blir jag irriterad. Men när jag är med mina
småbröder då kan jag bli snäll och arg, men när jag är hemma
hos mormor då är jag glad. Men när min mormor ringer mig
när jag är med mina vänner och säger till mig kom hem till
mig…

Av: Tarik Najat

Av: Abdi Hassan

DET FINNS två personer som jag beundrar. Jag tror att ni redan

NÄR OSMAN var 8 år gammal och hade skolavslutning bad han

vet vilka, men om ni inte redan visste så är det mina föräldrar. Mina föräldrar heter Zeinab och Abdullahi. Mina föräldrar
är de viktigaste personerna i mitt liv.
De försörjer mig och resten av min familj och har alltid stöttat
mig. Både under svåra och lätta tider. Dom har lärt mig allt jag
kan ända sen jag var liten. Jag vet att de kommer att fortsätta
med det framöver. Mina föräldrar har lärt mig att jobba hårt för
det jag vill göra och att aldrig ger upp både på fotbollsplanen
och utanför.

sina föräldrar att inte komma. Han tyckte att det var pinsamt
och ville därför inte ha de där trots att många andra hade med
sig sina föräldrar. Mamma Nadja och pappa Ali ville förstås vara
med och se deras son sluta i 2:an men de respekterade Osman
och valde att stanna hemma. Hans föräldrar ser ut och beter sig
annorlunda jämfört med hans kompisar föräldrar.
Av: Osman

Av: Zaki Abdi
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MIN DRÖM ÄR att bli fotbollsproffs. Jag vill bli det för att tjäna

Intervju med Mohammed Khodr
- Ungdomshandledare i Kärra
Hur gammal är du?
- 35 år.

Vad tycker du om Made in Backa?
- Jag tycker att det är bra.

Berätta om dig själv?
- Jag är uppvuxen i Brunnsbo, är gift och jobbar med ungdomar.

Känner du att det blir en förändring?
- Ja, jag vill skapa möjligheter och roliga minnen för ungdomar
som de kan ha med sig livet ut.

Hur många barn har du?
- Jag har två söner.

Vill du fortsätta med detta jobb?
- Det tar mycket på en, det tar tid och är krävande och jag vill
hålla på med det så länge jag orkar och har möjlighet.

Vad heter dina barn?
- Sami och Musa.
Varför valde du detta jobb?
- Jag gillar att jobba med ungdomar och försöker göra
någon nytta.
Har du alltid velat jobba med Made in backa?
- Nej, jag ville bli handbollsproffs när jag var yngre.
Hur länge har du jobbat med barn?
- 10 år.
Vart har du jobbat?
På Fritidsgård och som fältassistent och fotbollstränare och
på ideella föreningar.
Vad tycker du om din familj?
- Jag tycker bra om min familj för att vi bryr oss om varandra.
Vad brukar du göra på din fritid?
- Umgås med mina barn, gå ut med och promenera eller spela
fotboll med mina barn.

Har du några tips eller råd för de som vill jobba med ungdomar?
- Man ska behandla dom som om de var ens egna barn och
man ska försöka vara rättvis och förstå att alla inte har samma
förutsättningar.
Hur känner du om tryggheten här i området?
- Generellt tycker jag att det är lugnt och tryggt i området.
Vad tycker du om familjens roll när det gäller tryggheten
om barnen?
- Familjen har en stor roll men tyvärr är inte föräldrar med sina
barn så mycket ”som att vara med på deras träningar och deras
utveckling i skolan”.
Vad skulle du förändra i området om du kunde?
- Jag skulle vilja att föräldrarna är med sina barn mer i skolans
utveckling och i fritiden. Det är inte många föräldrar som är
engagerade eller orkar inte att vara med sina barn samt att föräldrarna ska finnas där för barnen när det går dåligt för det är då
det behövs, så det inte går snett.
Av: Napia, Lorin, Evin, Rand, Saba, Dilan Irandost

www.madeinbacka.com

