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OMSLAGSBILDEN. Främre raden fr v: Azra 
Yagci, Sofia Espiga, Adis Basic, Jonathan 
Berndtsson, Songül Yagci, Paulina Lager 
Löfgren och Patrick Gladh. Flickorna längst 
bak till höger är Patricks döttrar Ingrid och 
Sophia.

Det är väldigt viktigt
att vi bemöter nyanlända 
med vänskap, kunskap
och förståelse
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SOMMAREN är här med den doftande och 
behagliga skönheten, körsbär och äppleträ-
dens vackra blommor och luftens behag-
liga värme och goda doft. Havet snurrar i 
smekande och mjuka vågor och blåser bort 
dimmans deppiga gråa täcken och ropar på 
solens ljusa, glada och charmiga värme.

Under hösten 2015 och våren 2016 har 
vi träffat över 200 hundra ensamkom-
mande barn som nu bor i olika delar av 
Göteborg. Det är väldigt viktigt att vi be-
möter varandra med vänskap, kunskap och 
förståelse istället för fördomar som skapar 
rasism och fientlighet.

Elever och ungdomar i Norra Hisingen 
har deltagit i skrivkurser och föreläsningar 
och lite annat. Under våren har också 
många barn och ungdomar från Backa-
skolan valt att skriva om aktuella problem 
som rasism och mobbning. I sina texter ger 
de förslag på hur vi kan skapa ett tryg-
gare samhälle genom att agera mot dessa 
problem. Elever från Brunnsboskolan har 
också undersökt och skrivit om olika jobb.

Över 160 elever har fått träffa den 
efterlängtade författaren Mårten Melin 
på Backa kulturhus. Mårten berättade om 
sitt författarskap och läste ur sin senaste 
bok. Barnen ställde många vettiga frågor 
till honom. Ungdomar som jobbar under 
helger med Made in Backa också gjorde en 
intervju med honom som ni läser i detta nr.

Norra Hisingens stadsdelsnämnd har 
fått ny ordförande. Han heter Patrick 
Gladh och några av Made in Backas ungdo-
mar välkomnade honom med ett besök och 
sina intressanta frågor.

Stort tack till lärarna Mikael Jacobsson, 
Jenny Nyass och David Jason, journalister-
na Elin Schwartz och Mathilda Andersson, 
författaren Peter Gissy, samt förstås alla 
ni ungdomar som har jobbat med detta 
nummer.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare
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Vi har intervjuat
…Patrick Gladh, ny ordförande i Norra Hisingens stadsdelsnämnd

Vi har träffat Patrick Gladh på vår fri-
tidsgård, Kultan. Han är 44 år och ny 
ordförande i Norra Hisingens stads-
delsnämnd. 

Patrick kommer från Billingsfors som har 
2000 invånare. Därifrån flyttade han till 
Karlstad och nu bor han i Rödbo. Han är 
rektor på halvtid i Angered-gymnasiet. Andra 
halvan är han ordförande i Stadsdelsnämnden 
(SDN)Norra Hisingen, som representant för 
socialdemokraterna.

Om Patricks jobb

Stadsdelsnämnden ansvarar för t ex skolor, 
bibliotek, fritidshem och äldrevård. Vill man 
söka pengar till någon förening kan man göra 
det också. 

Det är 3 500 personer som arbetar inom 
dessa områden och i slutändan är det Patrick 
som ansvarar för alla.

Hans jobb innebär att leda politiska möten 
där de fattar olika beslut, han förhandlar och 
möter även allmänheten. Eftersom han bara 
har jobbat med detta i elva dagar när vi inter-
vjuar honom, har han svårt att säga vad som är 
positivt med jobbet.

– Men jag tror att det blir kul att få jobba 
med ungdomarna.

Det han tror kommer vara jobbigt är att 
behöva fatta beslut om omhändertaganade av 
barn och ungdomar, om det av olika anled-
ningar blir nödvändigt.

Om ensamkommande

Patrick säger att han vill hjälpa  ensamkom-
mande ungdomar genom att först ge dem tak 
över huvudet, en  trygg plats. Därefter är det 
viktigt att de får komma igång med sin utbild-
ning så fort som möjligt.

Om han själv hade behövt fly, till t ex 

Spanien, så hade han sökt sig till ett område 
där andra svenskar bor, för där känner man sig 
trygg. 

– Det är så de ensamkommande också kän-
ner, tror jag.  Därför kan det bli så att det finns 
många i samma område.

Patrick tycker att de ska få bo var de vill 
men då måste de ansvara för sitt boende själva.

Många människor tror att de som kostar 
mest är de ensamkommande ungdomarna 
men enligt Patrick är det vi som har bott här 
hela livet som kostar samhället mest. Sverige 
har inte betalat för dagis, barnbidrag, flera år i 
skolan och allt sådant för de ensamkommande 
barnen. En dagisplats kostar 110 000 kr per år, 

en grundskoleplats 90 000 kr och en gymna-
sieutbildning 30 000 - 90 000 kr/år.

– Jag själv kostar mer i månaden än vad en 
ensamkommande kostar. 

Det kostar också staten väldigt mycket att 
vi föder få barn och att vi blir mycket gamla.

Om bostadsbristen

Det han säger om bostadskrisen är att proble-
met inte är brist på pengar utan att det är en 
jättelång process för att kunna börja bygga, det 
tar ungefär 4-5 år.

– Problemet är markytan som behövs. Som 
ni vet så behövs det tillstånd för att bygga och 
eftersom det ofta överklagas så det kan ta flera 
år innan man kan börja bygga. 

– Men om vi inte sätter igång och bygger nu 
så kommer ni inte kunna flytta hemifrån när 
ni blir äldre. 

Det är många politiker som inte har den 
bakgrunden som Patrick har. Han har jobbat 
inom skolan länge, det gör att han kan vara 
mer  insatt i vissa frågor. Han gillar att prata 
med folk och höra deras frågor för det hjälper 
till mycket tycker han.

Om kortare liv i Angered

Det finns stor skillnad mellan stadsdelar i Gö-
teborg. Patrick säger att ojämlikheten dödar. 
– Att växa upp i ”fel” stadsdel är lika farligt 
som rökning. Om man t ex jämför Angered 
med Västra Hisingen, där de rika bor, så lever 
människorna i Angered i genomsnitt nio år 
kortare. En enorm skillnad!

Om skolmaten

När vi frågar om skolmaten och att de som har 
specialkost får sämre mat säger han att hans 
äldsta dotter har varit vegetarian sedan hon var 
4 år och det kom hon på själv.

Patrick tycker att alla borde äta samma mat 
för det skulle göra allt mycket bättre.

– Man borde ha en mat som alla kan äta.

Om sport och personal

Han tycker även man bör lägga mer pengar på 
tjejer som vill vara med i en sport. Alla är lika 
mycket värda oavsett om de är tjejer eller killar.

Det han skulle vilja göra innan han slutar är 
att se till så det finns tillräckligt med personal 
t ex på fritidsgårdar och annat.

Sofia Espiga
Songül Yagci

Azra Yagci
Paulina Lager Löfgren
Jonathan Berndtsson

Adis Basic
Backa Fritidsgård / ung Helg

Made in Backas reportrar tillsammans med Patrick Gladh och hans båda 
döttrar.

”Det är inte de
ensamkommande

som kostar mest...”

FO
TO

: H
O

M
EIR

A
 TA

R
I

3



BAC A

4

R A S I
SäG ifRåN
OcH REAGERA!
RASiSM är när man sär-
behandlar någon för hans 
eller hennes hudfärg, kul-
tur, vilket land de kommer 
ifrån eller om de tillhör en 
annan folkgrupp.

Oftast kränks personer 
(som kanske egentligen är 
jättesnälla människor) för att 
de ser annorlunda ut.

Rasism måste inte vara 
att man kränker någon med 
ord utan också att man tänker 
rasistiska tankar.

Rasism kan leda till att han/hon 
känner sig mindre värd. Det kan till 
och med leda till att personen tar livet 
av sig. 

Rasism är också att personer som inte 
har ett utländskt namn får jobb och bostad 
lättare.

Nu när det kommer så många flyktingar till 
Sverige har det skett en hel del rasistiska brott. Till 
exempel har en massa hus som flyktingar ska bo i 
bränts ner så de inte kan bo där. 

Det har varit attacker och fula texter på nätet mot 
flyktingar.

För att stoppa rasism ska du fundera på hur du pratar 
till olika människor, säga ifrån och reagera, lära dig mer 
om rasism samt vara mer engagerad.

Felicia Mäkk
5A, Backaskolan

RASiSTER
Vill HA UPP-
MäRKSAMHET
RASiSM betyder att det 
finns de som tycker att 
vissa andra människor 
är mindre värda än de 
själva.  De flesta brukar 
använda sociala medier 
för att trakassera andra 
på ett rasistiskt sätt. 
Syftet med att sprida 
rasism på nätet är att få 
andra att kommentera 
elaka saker om vita eller 
mörka personer och att 
de inte har lika värde 
som andra. 

Många rasister vill 
ha mer uppmärksam-
het och få flera att stå 
vid deras sida och tycka 
likadant som de gör.

Linnea och Stella
5B Backaskolan

GRYMT OcH fEl!
RASiSM är att diskriminera någon efter hudfärg, kultur, 

landet man kommer ifrån och ens folkgrupp. Rasism kan leda till 
att vissa personer får fördelar bara för att de har ett svenskt namn och 

ett svenskt utseende. Andra som har ett namn som inte är svenskt och 
inte ser svenska ut kanske inte får lov att göra vissa saker. Rasism är grymt 

och fel.
Fredagen den 29 januari samlades män i mask på Sergels torg i Stockholm. Männen delade ut lappar där 

det stod att flyktingar ska straffas för att de har begått brott. De verkade ha samlats för att slå personer med 
utländskt utseende. Tidningar skrev att männen kommer från klubbar och brukar slåss vid fotbollsmatcher.

Dagen efter blev det en demonstration om att många ensamkommande ungdomar som kommer till Sverige 
och också bråkar. Inrikesministern Anders Ygeman är orolig över alla rasistiska grupper som sprider hat och oro.

– Alla ska ha rätt att gå på stan utan att vara rädda, sa han.
Ensamkommande i Stockholm fick den helgen rådet att hålla sig inne.
Polisen har tagit fast 14 män från Polen som hade järnrör, yxor och andra vapen med sig. De var på väg till 

ett hem för ensamkommande flyktingungdomar och tänkte slå dem och tända eld på hemmet. Några av män-
nen var med på en demonstration mot flyktingar.

I Örkelljunga i Skåne brann ett hus där det var planerat att flyktingar skulle bo. Ett fönster var krossat 
och det luktade bensin i källaren. Ingen var som tur i huset när det började brinna. Bara i år har det 

brunnit i 15 hem för flyktingar.
 Rasism är farligt och helt onödigt. Alla människor har ett likavärde.

 Rasism kan stoppas genom att vi sprider kunskapen om att alla människor är likadana och 
genom att vi lär känna människor från olika delar av världen. 

Det finns djupt dold rasism idag, men rasismen var värre förr. Då kunde man köpa en 
mörkhyad människa och göra i princip vad man ville med den. ”Neger” sa man. ”Det är 

ju bara en neger så han/hon har inget värde.”
Koncentrationslägren under andra världskriget är också exempel på rasism. 

Hitler och hans anhängare började lite försiktigt övertala tyskarna att ju-
dar var smutsiga och äckliga djur. Romerna, homosexuella, politiska 

fångar och vissa mördare blev också transporterade till koncentra-
tionslägren. Ungefär 6 miljoner judar mördades och 7 miljoner 

andra människor. Det här kallas förintelsen.
 Vi vill inte att detta ska hända igen, så kom och var med att 

stoppa rasism!
 Ruth Lindblad
5A Backaskolan
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S I S M
GANdHi STOPPAdE föRTRYcK 
MEd fREdliGA MEdEl
dET fiNNS MåNGA personer i världen som har försökt stoppa rasism, t ex 

Nelson Mandela, Rosa Parks, Malala och Mahatma Gandhi.
Jag ska berätta om Mahatma Gandhi, som egentligen hette Mohandas Karam-

chand Gandhi.
Mahatma betyder stor ande, man kallade honom för det för att man såg honom som 

en andlig ledare. Mahatma kämpade för rättigheter, han ville få bort fattigdom och att 
kvinnor skulle få mer rättigheter. Han ville också skapa harmoni.

Han föddes i Indien den 2 oktober 1869 och mördades den 30 januari 1948 i Indien. 
Gandhis familj var en välbärgad köpmansfamilj. I Storbritannien utbildades han till 

advokat. Han bodde i Sydafrika ett tag men sedan flyttade han tillbaka till Indien 1914. 
Gandhi var den första som gjorde motstånd mot tyranniet i Indien. Han ville inte 

använda våld så han grundade Satyagraha som stod för motstånd mot tyranni.
Gandhis motstånd mot att slåss gjorde så att Indien blev självständigt. I Indien 

hyllas han som nationens fader.
Han sa att den viktigaste striden var att man skulle besegra sina egna demoner, 

rädslor och osäkerheter.
När han gick sin nattliga promenad till ett bönemöte i New Delhi blev han 

skjuten. Mördaren Nathuram Godse och hans medbrottsling Narayan Apte 
dömdes till döden (de hängdes). Godse mördade Gandhi för att han tyckte 

Gandhi hade försvagat Indien.
Anastasia Thissiadis

5A Backaskolan

ROSA PARKS VäGRAdE ATT flYTTA SiG föR EN ViT MANROSA PARKS föddes 4 februari 1913. Hon kämpade aktivt för att de svarta i USA skulle ha samma rättigheter som de vita. Hon blev känd över hela världen 1955 när hon greps av polis  för att hon vägrade lämna sin plats på bussen till en vit man. Händelsen fick mycket stor betydelse och bidrog till att den antirasistiska medborgarrättsrörelsen blev stark. Rosa Parks fick  två av USAs  finaste utmärkelser 1996 och 1999. Hon dog 24 oktober 2005.
Dennis, Pontus, Edis 

5A Backaskolan
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”föRSöK läRA KäNNA 
MäNNiSKOR fRåN
ANdRA läNdER”
JAG HAR VAlT att intervjua Björn Lind-
blad. 
Vad tycker du om rasism?

Jag tycker väldigt illa om att man för-
trycker människor för att de har en annan 
hudfärg, kommer från ett annat land eller 
har en annan religion.

Har din åsikt om rasism ändrats under din livstid i 
så fall hur?

Den har definitivt förändrats med den 
stora invandringen till Sverige. När vi 
inser att det är människor som flyr till 
Sverige för att de inte kan bo kvar där de 
bodde i förut så har man större förståelse.

Kan du ge några exempel på rasistiska brott som 
begåtts nyligen?

Nej, det kan jag inte säga att jag kan. Jag 
menar att ett sorts rasistiskt brott är kri-
get i Syrien och förtrycket av folkgrupper 
och kristna i många länder.

Vad kan man göra för att motverka rasism?
Tänka efter hur man uttrycker sig är 
viktigt och att försöka lära känna män-
niskor från andra länder och med andra 
religioner.

Ruth Lindblad
5A Backaskolan
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Skolan för Moa
MOA tycker att skolan är läskig, tråkig 
och jobbig. Varje dag när hon kommer till 
skolan står flera och skrattar och pekar på 
henne. Det tycker hon är jättejobbigt.

I klassrummet vågar hon inte svara på 
frågorna för hon är rädd att alla ska skratta 
om hon svarar konstigt, barnsligt eller fel.

På rasten är hon helt ensam för ingen 
vill vara med Moa. Ingen vill ens säga hej 
eller ge en snäll blick. Alla blickar är is-
kalla, hårda och vill få Moa att börja gråta.

I bamba är hon själv, på lektio-
nerna är hon själv och på idrotten 
blir hon alltid vald sist.
 eller...
MOA älskar skolan. Hon tycker den är 
spännande, rolig och kul. Varje dag när 
hon kommer dit står skolkamrater och 
hälsar och vinkar till Moa.

I klassrummet är det en bra stämning 
och alla är glada och vågar säga vad de tror 
är rätt svar även om det är helt fel.

På rasten är hon med sina vänner och 

om det är någon som är utanför så bjuder 
de med henne eller honom.

I bamba är hon med 
sina vänner, på lektionen 
är hon med sina vänner 
och på idrotten väljer de 
inte själva längre för då 
blir det så mycket bråk.  

Aimee Ås
5A Backaskolan

 varje dag i Sverige!
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ENliGT fRiENdS mobbas 60 000 barn när 
de är i skolan.

Det finns olika sorts mobbning t ex 
kränkningar på nätet, man kan säga olika 
fula saker om någons hudfärg, religion, 
kön, ålder och vilket land någon kommer 
ifrån.

Skolan förebygger och har rastvakter för 
att vakta så att inget händer.

Jag kan gå fram och säga ”nej det här är 
inte rätt” och om någon känner sig ensam 
kan jag gå fram och prata med personen 
eller så kan man göra andra saker så att den 
personen inte känner sig ensam.

Om jag blir mobbad måste jag gå till en 
fröken eller magister och säga vad som har 
hänt och om någon annan blir mobbad kan 
man gå fram och säga: Stopp! Det här är 
inte rätt. 

Det finns barn 
som blir mobbade i 
ett år och man kan 
bli mobbad ännu 
längre. Därför ska 
man stoppa mobb-
ning så att ingen 
behöver bli mobbad.

Artin Roosta Azad
5A Backaskolan

UNGEfäR 60 000 barn blir 
utsatta för mobbning i Sverige. 
Varje dag. Det finns olika 
typer av mobbning till exem-
pel att man fryser ut andra, 
ignorerar dem. För att stoppa 
mobbning på Backaskolan har 
vi trygghetsgruppen, rastvak-
ter och vi pratar om det på 
lektionerna. Det jag kan göra 
så att ingen blir ensam eller 
mobbad är att jag säger till 
mobbaren sluta (stopp) och så 
ska jag låta alla vara med så att 
de inte ska vara ensamma.

Om jag blir mobbad skulle 
jag säga till en lärare om vad 
som har hänt så att de kan 
prata med personen.

Stefani Cepevska
5A Backaskola

RUNT 60 000 barn blir mobbade i Sverige. 
Det måste stoppas. Och för att stoppa 
mobbning krävs det att så många som 
möjligt hjälper till. Det finns så många 
olika typer av mobbning, t ex kan man bli 
mobbad i skolan eller på nätet. Mobbning 
är vanligast i årskurs 3-6.

Om man ser eller vet någon som är 
mobbad så ska man säga till en vuxen. Och 
om man är mobbad måste man prata med 
en vuxen, eftersom mobbning är svårt att 
lösa på egen hand. Och så är det viktigt att 
skolan få reda på det så att lärarna hjälpa 
till.

Mobbning handlar ofta kränkningar 
och eleverna tycker att de vanligaste är:
 Taskiga kommentarer 
	Elaka blickar och miner
	Fysiska kränkningar

Alla måste hjälpa 
till för att försöka 
stoppa mobbning, 
föräldrar, lärare och 
elever. Men det är 
inte bara de som 
måste hjälpa till, 
mobbarna måste ju 
också försöka.

Annika Möller
5A Backaskolan
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iNNE i HAllEN 
där  jag träffar Leif  
Sjöqvist finns det väl-
digt många pokaler, 
många bord, hyllor 
och bilder av laget, 
tränare och spelare.

Leif är 57 år och har tränat Hisingsbacka FC 
i 27 år.  Han har också jobbat som mentalskö-
tare och habiliteringspedagog. När han var liten 
ville ha bli bonde.

Hans jobb är att träna lag, planera utflykter, 
resor och liknande. Han är också projektansva-
rig för klubben. Han trivs väldigt bra med laget och med sitt jobb. 

– Det är fritt och man möter många trevliga människor på jobbet. 
Tiden som tränare har utvecklat  mig som människa.

Vi frågade honom om hans lön och han 
tycker att den är okej. 

De som vill bli professionell tränare går i 
UEFA Advanced i två år. 

– Det roliga med att vara tränare är att ha 
förmågan att styra 30-40 personer. 

Den enda anledningen till att han är trä-
nare i HBFC och inte ett annat lag är att hans 
äldste son spelade i HBFC.

Hans favoritspelare är Diego Maradona 
och han kommer att träna HBFC tills han 
dör.

När han var liten så var han dålig på fot-
boll fast han gillade att titta på. Han var bra i handboll och basketboll. 
Hans söner har spelat fotboll och handboll.

Mohammed A 7B Brunnsboskolan

Jag har JOBBSKUGGAT
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Mårten Melin besökte 
Backa kulturhus och mötte 
160 barn från Backaskolan 
och Brudbergsskolan. Han 
berättade om sin barndom, 
om sina böcker och läste ur 
sin nya bok som kommer 
ut om några månader. 

Mårten är en 44-årig författare 
som kommer från Huddinge 
utanför Stockholm. Hans pappa 
är från Sverige och hans mamma 
från Danmark. 

När Mårten var liten var han 
ofta i biblioteket, hans föräldrar 
läste mycket och han fick många 
böcker och serietidningar i 

Mårtens råd till dig som vill bli författare:

”Skriv – och fortsätt
att skriva hela tiden...” 

present. Därför har han alltid haft 
böcker omkring sig och han tror 
att det var så han fick sitt intresse 
för att bli författare. Vad han kan 
komma på har han aldrig velat 
jobba med något annat. 

Mårten har skrivit 44 böcker. 
Hans första heter Mera glass i 
däcken och hans senaste bok Lite 
mer än en kram. Boken han är 
mest nöjd med och som snart 
kommer ut heter För alla blir 
bättre när de övar. 

Oftast handlar hans böcker 
om kärlek och övernaturliga 
grejer. Han skriver mestadels för 
målgruppen 11-12 år.

Hans tips för den som vill 
bli författare är att skriva, att 
fortsätta skriva hela tiden för till 

slut kommer det bli något bra. 
Mårten håller skrivarkurser för 
barn och ungdomar och han gör 
ofta författarbesök. 

Mårtens hobby är att titta på 
film, samla på gamla leksaker 
och umgås med vänner och 
familj. 

Trygghet för Mårten är att få 
vara den man vill och göra det 
man vill, så länge man inte ska-
dar någon annan. Han känner 
sig som mest trygg när han går på 
stan tillsammans med sina barn.

Mårtens förebilder är folk som 
vågar protestera mot orättvisor.

Sofia Espiga 
Songül Yagci
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Alexander Rannanjärvi fick jobbet att komma fram och intervjua Mårten. Det var många barn somn passade på att be om Mårtens autograf.



BAC A

NAMN: Stefan Gustafsson

ÅLDEr: 44 år

YrkE: Områdeschef inom grundskolan och 
särskolan, rektorernas närmsta chef

INtrESSEN: Hur barn och ungdomar lär sig på 
bästa sätt, läsa böcker, se bra filmer & fotboll

8

Varför är
det så många
som KlAGAR
på skolmaten?

Många elever klagar på ma-
ten som serveras i skolorna 
som tillhör Norra Hising-
en. Därför bestämde 
jag mig för att intervjua 
någon som har svar på 
varför situationen ser ut 
som den gör.

Vad arbetar du med? Vad gör du på ditt arbete?
Jag arbetar med att styra och leda, områden 
och skolor. Jag stödjer rektorerna i deras 
ledningsarbete. Sedan har jag även ansvar för 
ekonomin som inom området. Det handlar 
om ungefär 700 miljoner. Vi styr verksam-
heterna så att eleverna lär sig mer och att fler 
elever får godkända betyg.
Ett annat ansvar jag har är någonting som 
heter skolskjuts och det är ifall ett barn bor 
långt från skolan så ska barnet ha rätt till 
skolskjuts. Jag har även ansvar över vilka 
barn som ska gå i särskola.

Vad är positivt respektive negativt?
Det positiva är att man får träffa väldigt 
mycket människor som är intresserad av att 
göra allting bättre för eleverna. Det finns 
mycket idéer om hur saker och ting ska kun-
na bli lite bättre hela tiden. Det finns inte 
så mycket negativt förutom att man ibland 
tycker att förändringen går lite långsamt.

Vad tror du att eleverna tycker om skolmaten?
Det är nog ganska blandat. Vi gör under-
sökningar som heter elevenkäter, där vi tar 
reda på hur våra elever uppfattar skolmaten. 
Detta kollar vi på varje år. Resultaten kan 
variera lite år från år. Ofta är det de yngre 
eleverna, som går på lågstadiet som är posi-
tiva till skolmaten och tycker att den är god. 
Från årskurs 5 till 8, börjar man bli kritisk 
och negativ till skolmaten.

Tyvärr är det många som klagar, vad tycker du om det?
Jag själv har varit ute och ätit maten i skol-
restaurangerna och då tycker jag faktiskt att 
maten varit god. Jag tittar på alla enheterna 
i årskurs 8 och om det är en av skolorna där 
eleverna inte tycker att maten är god, då får 

man ta hand om det på den skolenheten. Det 
är rektorns ansvar att försöka göra saker och 
ting bättre. Jag tror att det är viktigt att man 
har matråd på skolan, så att man fångar upp 
elevernas uppfattning om skolmaten. På så 
vis blir det ett samtal mellan eleverna och de 
som lagar maten samt de som har ansvar för 
maten. Vi har olika kök som lagar maten och 
därför kan det vara olika förutsättningar. De 
flesta skolorna får maten lagad direkt i egna 
kök medan andra skolor får maten levererad. 
Detta påverkar maten. Vi jobbar även för att 
förbättra skolmiljöerna, bygga bättre kök 
och få bättre utbildade kockar.

Hur planerar ni kostnaderna för skolmaten? Hur mycket 
satsar man egentligen på den?

Vi budgeterar varje år. Ofta är det fasta be-
lopp över vad en lunch kostar. Det som ingår 
i en måltid är råvarorna, men den största 
kostnaden handlar om personalen, dvs de 
som lagar maten. Eftersom både lönerna och 
livsmedelskostnaderna ökar varje år, så får 
vi kompensation för det. En lunch kostar 
ungefär 29-30 kronor.

Varför tror du att många klagar på skolmaten?
Jag tror att själva maten i sig kan vara god 
men det är lätt att klaga på den. Vi vet att 
ibland när man uppfattat att det är stökigt i 
en matsal, så känner man inte vad det är 

man äter. Mat 
är ofta förknippat 

med att det  ska vara en 
trevlig stund. Att få sätta sig, koppla av och 
känna på smakerna. Är det lite stökigt och 
stressigt mellan lektionerna, så är det lättare 
att säga att maten inte var god men egentli-
gen menar man att själva matstunden inte 
var bra.

Vad är framtidsplanerna? Blir det en förändring?
Framtidsplanerna är att utveckla skolorna 
och försöka förbättra förutsättningarna 
för att laga bättre mat. Vi har jobbat med 
ekologisk mat dom senaste åren. Detta för 
att våra politiker vill minska klimatpåver-
kan. Det har lett till att vi har ekologiska 
menyer ett antal dagar i veckan och detta 
ingår i våra framtidsplaner. Även vegetarisk 
mat ska ingå. Det ställer nya krav på de som 
lagar mat.

Ajla Radoncic
Backa fritidsgård
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EN MåNdAG klockan 14.00 stegade jag in på 
Lollos Restaurang & Pizzeria och kände direkt 
lukten av pizza.

Jag träffade en av de anställda, som heter 
Mutaz Monguoza. Jag ställde frågor för att 
jag hade en skoluppgift och Mutaz berättade 
att han gillar att jobba i restaurangbranschen 
och han känner att han trivs här på Lollos. 
Hans kollegor säger att han är väldigt bra på 
matlagning och service och att han passar bra 
för jobbet.

 – Tja, jag tycker om att jobba här. Jag får 
träffa nya människor och fråga hur deras dag 
har gått.
Vilka för- och nackdelar finns det när man jobbar på en 
pizzeria?

– Det är mycket stress. Man måste vara 
koncentrerad på jobbet så att det inte tar för 
lång tid. Gästerna vill äta snabb för att hinna 
tillbaka till sina jobb. Ibland kan det hända att 
något går fel så att man tappar kontrollen men 
för det mesta är det helt perfekt.
Funkar det med dina kollegor och kunder?

– Ja, det fungerar bra. Jag har inte har haft 
några problem sedan jag började här.

Mutaz säger att det är viktigt att man är 
seriös och har ett gott humör annars kan man 
påverka kunderna och kollegorna negativt  och 

kanske hela restaurangen. 
– Man får försöka vara på bra humör. Inte 

vara hängig eller komma försent.
Lollos Pizzeria har bra service, tycker jag. 

Restaurangen är rätt så färgglad och inte bara 
svart och vit. Det är ett ganska litet ställe men 
det är en fin restaurang. Personerna som arbe-
tar på Lollos är väldigt snälla oavsett om de har 
bråttom eller inte. På en skylt kan man kan se 
vad det är för rätter som serveras. De har också 
reklamblad där det står vilka rätter de har. Jag 
tycker att pizzorna har komiska namn. 

Tarkan Bal
7A Brunnsboskolan

9 saker vi vet 
om Göteborg

1

2
3

4
5

Liseberg är den största 
nöjesparken i Sverige och 
där får vi många besö-
kande personer, mest i 
sommaren.

 IFK Göteborg och 
Häcken är från Göteborg.

Göteborg är känt för sina 
spårvagnar och det finns 
även en spårvagn som har 
en speciell plog.

Pewdiepie är från Göte-
borg.Han har prenume-
ranter på Youtube. Han 
bor i England.   

Scandinavium är en inom-
husarena.

Gamla Ullevi är hemmap-
lan för IFK Göteborg.

Hisingens hjärta är 
Backaplan. Där finns en 
plats för alla barn och även 
vuxna som kallas för Lek o 
Buslandet. Det är en plats 
man kan ha roligt på.

Göteborg är känt för sina 
restauranger med mat 
från nationer.  Den mest 
kända Thai- restaurangen 
är Göteborgs Wok som har 
öppen buffé.

Håkan Hellström är sta-
dens mest kända sångare. 
Hans låtar handlar mest 
om Göteborg.

Azur
Elias

5B Backaskolan
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Jag har JOBBSKUGGAT

…Mutaz som arbetar
på restaurang
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Hur gammal är du?
Snart 32.

Varför är du här med Made in Backa?
Jag är här för att jag jobbar som journalist 
och tycker det är viktigt att det inte är bara 
vuxna som hamnar i media, det är viktigt att 
barn och ungdomar också får hamna i media 
för att de har väldigt mycket viktigt att säga.

Vad är det som gjorde att du valde att bli journalist?
Först valde jag det inte riktigt utan gick på 
gymnasiet och läste en inriktning som hette 
samhälle. Men då så skulle min kompis byta 
klass till en inrikting som heter journalistik 
och då bytte jag också klass. Det var jättero-
ligt att gå den linjen på gymnasiet. De hade 
gjort vårt klassrum till en tidningsredaktion, 
vi fick egna datorer och det fanns fyra telefo-
ner och digitalkamera. Vi fick intervjua folk, 
till exempel olika kändisar och lärare. Efter 
gymnasiet ville jag plugga vidare på univer-
sitetet för att bli journalist men då hade jag 
för dåliga betyg och för dåligt resultat på 
högskoleprovet. Men efter några år var det 

inte längre lika många som ville bli journalis-
ter och då kom jag in!

Varför ville du bli journalist?
Jag tycker att det är viktig att skriva om 
orättvisor. Till exempel skillnader mellan 
tjejer och killar och vilket land man kommer 
ifrån. 

Vad är det som är roligt med att vara journalist?
Man får veta mycket om vad som händer i 
samhället och man får träffa många olika 
personer som gör olika saker, som er till 
exempel. Man kan träffa politiker, musiker, 
vanliga familjer och jag har skrivit väldigt 
mycket om människor på flykt. Jag har träffat 
människor som är papperslösa och intervjuat 
dem. Man får vara med och påverka saker. 
Jag tycker det är viktigt att skriva om orättvi-
sor till exempel att tjejer behandlas sämre än 
killar och att man behandlas olika på grund 
av vilket land man kommer ifrån.

Är du nöjd med ditt yrke och med det du gör?
Jag är supernöjd och man får vara med och 

påverka saker med att vara journalist.
Vad är trygghet för dig?

Det är att inte vara rädd. Att vara med perso-
ner jag gillar och att ingen säger något elakt 
på internet eller i verkligheten.

Är du trygg i Backa?
Ja, jag känner mig trygg i Backa och har varit 
med Made in Backa i Backavallen. Men jag 
bor inte i Backa.

Trivs du bra här i Göteborg?
Jag trivs jättebra! Jag har bott här från det att 
jag var 19 till 30 år.

Jobbar du med något annat?
Ja, jag jobbar med kurser för kvinnor som har 
olika religioner.

William Magnusson Lundstedt
Adam Hennioui

Melissa Crothers
Aimee Åhs 

Ruth Lindblad
5A Backaskolan

För Elin är det viktigt
att skriva om orättvisor

William

Adam
Melissa

Ruth

Aimee
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Elin kollar hur det går för Adam 
Hennioui med skriverierna.

BAC A
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5 dåliga / konstiga
saker med vänner

Jag har JOBBSKUGGAT
…min pappa som är däckmontör

dET VAR en lördag eftermiddag 
då jag jobbskuggade min pappa på 
Best drive. Det var roligt. Det var 
väldigt stort där, de hade många 
rum. I rummen var det däck av 
många olika modeller. Jag kände 
lukten av målarfärg och plast. 
Väggarna var vita och gråa. Det 
var ganska nymålat. Jag hörde 
maskinerna och verktygen. Deras 
kontor var litet och fint med en 
lejontapet. De hade kaffemaskin 
och ett litet kök där.

En däckmontör fixar t ex 
punkterade däck. Det krävs inte 
så mycket för att bli däckmontör, 
men det är ett ganska tufft jobb. 
Många däck är tunga så man får 
vara stark. På lagret finns många 

 De frågar om vad som har hänt och det kan vara både 
negativt och positivt. Det beror på hur man mår och 
hur man känner i hjärtat.

 De kan överreagera på olika sätt, för alla har olika 
personligheter och det beror också på om du har en 
bra vän som kan förstå dig eller inte.

 Ibland vill våra vänner göra oss så lyckliga men det vill 
vi inte eftersom vi kanske vill vara ensamma en stund 
så vi kan hjälpa oss själva.

 Ibland kan de upprepa en fråga flera gånger och det 
kanske får oss att må dåligt och tänka negativt.

 Alla frågor som vi får från våra vänner eller från 
okända personer måste alltid ha ett svar. Men det kan 
vara lite svårt för oss att alltid svara.

Vilda  5B Backaskolan

1
2
3
4
5

Min mormor
MiN MORMOR kommer från Kroatien. När hon gick 
i skolan kände hon sig otrygg med en person i skolan. 
De två bråkade och den som min mormor bråkade 
med ljög för henne men de blev vänner till slut.

– Om man blev utsatt för ett brott fick man 
springa och be om hjälp. Men om man inte kunde 
springa så var det bäst att man ropade på hjälp, säger 
mormor.

Hon tycker att hon känner sig lika fri i Backa som 
i Kroatien. Men hon tycker också att Kroatien borde 
ha lika fina trähus som Sverige har.

Ruth Lindblad 5A Backaskolan

Rast och Mat
MAN äter ungefär 2 000 skolluncher under sin skol-
tid. Många av dem tycker jag är goda fast ibland inte. 
Jag tycker om spaghetti och köttfärssås, broccolisås 
och pasta och mycket mer.

I min skola får man vegetariskt minst en gång i 
veckan. Vår mat är så miljövänlig det går.

Jag tycker det borde finnas en handbollsplan på 
skolan, mer bollar och iPads. Jag tycker inte att det 
behövs mer än det på skolan. Det är viktigt att gå ut 
på rast för att få mer luft och röra på  kroppen. Då 
orkar man mer på lektionen.

Tilde Ahlström 5A Backaskolan

olika sorters däck som man måste 
hålla koll på, vilken modell o.s.v.

Det är viktigt att man är vänlig 
för att komma in i jobbet för de 
gillar att ha en trevlig personal. 
Personalen får inte vara otrevlig 
mot kunderna.

De behöver också anställda 
som är duktiga med datorer för de 
behöver minst 2-3 sekreterare. De 
har också kontakt med Best drive i 
andra länder.

När jag och pappa fikade i de-
ras vita och nya kök så frågade jag 
honom hur länge han har jobbat 
på Best drive. 

- Jag har jobbat här i 11 år. 
Varför valde du just jobbet som däck-
montör?

Jag har alltid velat jobba med 
bilar och då fick jag chansen att 
jobba med däck. 

Hur känns det att jobba på Best drive? 
Jo, det känns väldigt bra, jag 
trivs här.

Är det jobbigt att fixa däcken? 
Det var ju jobbigt först i början 
men sedan blir man van. 

Vad behöver man göra för att bli 
däckmontör?

Jag läste på mycket om däck och 
så fick jag lära mig att köra lastbil 
för de stora däcken, så jag fick 
skaffa en lastbilskörkort.

Var det svårt att lära sig allt?
Det var ganska jobbigt att läsa 
på om alla däck och vilken 
modell de är och när det är bra 
att använda. Det var ju svårt att 
komma ihåg allt.

För pappa verkar det vara 
roligt att vara däckmontör för 
han har jobbat med däck ganska 
länge, men jag skulle helst inte bli 
däckmontör.  Jag gillar bilar men 
jobbet passar nog inte mig. Jag 
satsar på att bli fotbollsspelare.

Burak Maolod
7A Brunnsboskolan



BAC A

FO
TO

: A
zR

A
 Y

A
g

c
I

TRYGGHET är något alla behöver, oavsett om man är ute och går mitt i natten, 
eller om man bara går och handlar. Trygghet är det som får oss känna bekväma i 
stunden.

Trygghet kan man behöva då och då, och trygghet är faktiskt väldigt viktigt. 
Det behöver vi för att känna oss säkra. Det är många i världen som känner sig ofta 
inte trygg. I länder med krig så är det många människor utan hem och som är på 
flykt, och dem behöver trygghet.

Otrygghet känner man t.ex om man kanske ligger och sover och har sett 
någon skräckfilm, då kan man få känslan att någon tittar på dig. Men för att få 
otryggheten att försvinna så kan man bara tänka på något trevligt eller roligt 
minne.

Otrygghet känner man ibland när man är ensam hemma. Då kan man kanske 
få en känsla att något kommer att hända. Otrygghet är något ingen vill känna. 
Om man känner sig otrygg finns det 
olika anledningar. Det kan t ex vara 
att man är mobbad, eller att man har 

sett en skräckfilm, eller bara man 
flyger eller är längst upp på ett 

högt hus.
Emil Lindgren
5A Backaskolan

12
Trygghet Om någon

är ny
i skolan

MAN SKA VARA snäll och man ska sitta med 
sin nya klasskompis. Man ska gå tillsammans 
och man ska vara med sin nya klasskompis på 
rasterna, prata med nya kompisen och gå till 
skolan tillsammans.

William Magnusson 5A Backaskolan

JAG TYcKER att man ska vara snäll och väl-
komna den nya eleven som har kommit från en 
annan skola. Man borde säga till eleven att du 
är trygg i denna skola. Om jag skulle kommit 
till en annan skola skulle jag vilja att de andra 
eleverna lät mig ha studiero.

Adam Hennioui 5A Backaskolan

JAG TYcKER att man ska säga hej eller fråga 
personen om den vill vara med i någon lek eller 
något annat. Och så ska man vara snäll och 
man inte ska mobba andra. Om jag kom till en 
ny skola tycker jag att eleverna ska vara snälla 
mot mig, jag vill inte bli mobbad eller hotad. 
Om man vill ha sin skola trygg så kan läraren 
hjälpa de som inte har det bra eller har svårt med 
något. Och eleverna kan också hjälpa till att 
låta andra få vara med.  För det ska vara tryggt i 
klassrummet så alla eleverna får studiero.

Stefani Cepevska 5A Backaskolan

OM EN NY ElEV har börjat i klassen så ska 
man vara snäll mot den personen och ta 
hand om honom eller henne så att de känner 
sig trygga i klassen. Om det skulle vara jag 
som kom till en ny skola så skulle jag vilja att 
eleverna i klassen skulle göra så att jag kände 
mig trygg i skolan och att ja tyckte att det är 
en bra klass. Lärarna och eleverna kan göra så 
att skolan blir bättre genom att prata om hur 
eleverna kan göra skolan bättre. För att det 
ska vara tryggt i klassrummet så kan man göra 
så att det är vara arbetsro och att alla får den 
hjälp som de behöver.

Melissa Crothers 5A Backaskolan

Så här kan Backa bli bättre
JAG TYcKER att Backa skulle bli bättre om det fanns fler papperskor-
gar så att vi slipper slänga burkar, papper, matavfall, påsar och annat 
skräp ute på gatorna.    

Det finns ju ungdomar och också vuxna som slänger skräp och 
målar/sprejar graffiti på väggar, garage eller lekplatser.

Så jag tycker det hade varit bäst om vi hade olika slags vaktmäs-
tare ute på gatorna som plockar skräp och tvättar bort graffiti. 

Varje gata borde ha två lekplatser med gungor, rutschkanor, klät-
terställningar och sand. Det borde också finnas fina bänkar där man 
kan sitta efter en promenad. Man skulle kunna ha picknickplatser 
där familjer och kompisar kan sitta.

Anastasia
5A Backaskolan
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i fEBRUARi kom fyra ungdomar 
i Backa på att de skulle göra en 
fotbollsturnering för ungdomar, 
för skojs skull. Och de satt i tre 
månader, tre roliga månader och 
planerade en stor turnering för 
hela Göteborg. De planerade att 
turneringen skulle vara i Tuvehal-
len och de ville ha en utbildad 
domare. De fick kontakt med en 
domare.

Till slut kom dagen alla 
hade väntat på, den stora dagen, 
fotbollsturneringen. Det var 
fint väder och solen lyste. En 
perfekt dag. Fotbollslagen var 
ivriga, de ville bara in på plan och 
spela. Alla var glada och positiva, 
matcherna gick bra och det gick 

ganska smidigt.
Domaren, Shahab Sarmadi 

som är 29 år, tyckte att alla var 
glada och hade stort fotbollsin-
tresse och det gjorde honom glad.

Shahab var 25 år när han 
utbildade sig till domare. Han har 
gått två av fem stegutbildningar i 
Göteborgs fotbollsförbund.

– Jag valde att bli fotbolls-
domare för att det är en bra 
ledarutbildning, man blir kvar i 
fotbollsfamiljen, får uppleva god 
sammanhållning, utvecklas som 
människa, håller sig i fysisk trim 
och har roligt.

Nu när han är domare tycker 
han att det är lärorikt och utveck-
lande. Hans framtidstankar är att 

fortsätta vara fotbollsdomare så 
länge han utvecklas som män-
niska och matchledare.

Shahab tyckte att turneringen 
var lyckad. Det gick bra, alla var 
glada och positiva.

Tack Betty, Victoria, William 
och Aman som ordnade turne-
ringen. Det var en bra idé och ni 
har kämpat jättemycket!

Paulina Lager Löfgren
Backa fritidsgård

Fyra från fritidsgården
ordnade fotbollsturnering

Jag har JOBBSKUGGAT

dET äR EN VARM solig dag. Det blåser i 
gräset och man känner vinden i håret. Jag 
står nära utslagningsbanan. Där står många 
människor och tränar golf. Det står en grupp 
vid andra sidan av planen som tränar och 
slår ut boll efter boll medan tränaren 

som heter Maria Magnusson visar hur de ska göra för att 
bli bättre.

Jag undrar om jag får ställa några frågor. Hon 
svarar ja och berättar att hon jobbar som golf-
tränare.

– Jag hjälper spelare i alla åldrar att bli 
bättre på golf, säger Maria. Man hör en su-
sande boll en bit bort.

Jag får reda på att jobbet som golftränare 
passar golfintresserade personer som älskar att 
hjälpa andra.
Vad det bästa är med jobbet?

 – Att få jobba utomhus och få träffa många 
glada människor.

När jobbar du?
– Jag jobbar ofta på sommaren när andra är lediga och ibland blir det 

sena kvällar.
Utbildningen som behövs för det här jobbet är något som kall-

las högre tränarutbildning. Det tar runt tre år. Ämnena som ingår är 
golfteknik, pedagogik, psykologi, ekonomi, kroppens fysik, med 

mera. Ibland åker också golftränare på golfresor till andra 
länder.

Vad är golfresor?
– Det är när vi har golfträning i andra länder 

med våra elever, svarar Maria.

Jag tror att det här jobbet passar människor 
som gillar att vara ute, resa mycket, hjälpa 
andra och spela golf. Så det passar inte mig för 
jag är inte så golfintresserad.

Men det var roligt att följa med och se hur 
jobbet funkar.

Emil S
7A Brunnsboskolan

…Maria som är golftränare
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Du kom en lång väg men det var 
inte den rätta vägen
De som vet, vet men de som inte 
vet kommer aldrig få reda på det

För att hitta din prins eller prin-
sessa är det meningen att du ska 
pussa en groda. Inte pussa alla i 
hela dammen.

Emma Travljanin
 på Kultan

02:34

Känslan när du går förbi mig och bara ger mig den blicken,
den blicken som åker rätt in i min själ
ok...om jag hade någon
Ja, jag tänker på dig igen
och ja, jag försöker övertala mig själv att det är en fas
men innerst inne vet jag att det bara är en del
av mina sorgsna tankar

Du sårade mig,
Du gick till henne för hon var bättre,
för du visste att jag skulle vara kvar,
du visste att jag älskade dig så mycket
att jag inte bara kunde lämna dig, men nu är jag tom.
Ibland måste du glömma hur du känner
och komma ihåg vad du förtjänar

Klockan är 2.34 och jag tänker på dig. Jag kan inte sova, 
jag gråter och tänker på hur jag hatar mig själv, hur jag vill 
glömma allt, hur jag vill försvinna härifrån. 
Kommer du komma ihåg mig som tjejen som gjorde allt för 
dig, som gjorde allt för att du skulle vara glad, som älskade 
dig mer än vad hon älskade sig själv, det bästa som hade hänt 
henne, eller kommer du komma ihåg henne som tjejen du var 
tillsammans med?

Christine
på Kultan

BULLSHIT!!!

14
den våren som gick förbi, 
grenarna, de var mina pulsådror,
de blommmade som tusen blommor för mina soliga dagar

det var vackert när kråkorna kraxade nyheten om min framtid
Men i slutet av vintern insåg jag att mina grenar var borta

Vad kall den är relationernas luft
det är så kallt att jag har glömt mig själv
och stannat kvar i hoppet om en ny vår

Nu är en ny vår
Men jag har förstått att mina grenar bara var bränsle

Kråkornas största dröm var att sitta på grenarna och kraxa
Men de är uppeldade

det som är kvar är kroppen
som ska besökas av min mor

I åratal har ensamheten varit min största fritid
den fritid som fångar dig med galler

det hörs inget ljud förutom tystnaden
I denna gallercell syns bara skuggor

jag befinner mig i en cell som har en luft som mitt hjärtas yta
jag befinner mig i en cell där gallren är människor som låtsas 
att de bär ansvaret att skydda mig

Ordet HjÄlp belastar mitt huvud

Nu är jag i den åldern som njuter av att veta
om en sanning som åter ljugs för mig

Mörkret faller och gör tystnaden ljusare imorgon

Vad fort min barndoms garv försvann
Vad tidigt mina osagda dagar kom fram

Ali Hossein Ahmadi
Ensamkommande

De säger att jag är för ung för att älska dig. 
Jag säger att det är bullshit.

Mitt hjärta hoppar över ett slag
varje gång jag ser dig.
Jag blir helt stel och skakig.
Jag vet inte hur jag ska gå runt dig
Du är helt enkelt för mycket för mitt hjärta.
Men ibland är för mycket helt okej

Du sårade mig så mycket
att jag har glömt
hur det är att vara glad.

Aida
på Kultan
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Varför ska du lägga dig i det jag 
gör? Lägg dig i det du gör.

Det är modigt att le när hjärtat 
gråter.

Jelica Kozoderovic
Brudbergsskolan

Jag måste tro på att styrkan kommer 
annars blir jag aldrig hel.

Jag är inte perfekt. Ingen är perfekt. 
Var den du är och inte den du vill att 
de ska tro att du är.   

Tro på dig själv,
var dig själv,
låt ingen annan ändra på det.

Anna
på Kultan

Kärlek
KäRlEK är något som man blir glad av. Man 
tänker bara på den personen inget annat. 
Man tänker på personens ögon, leende, det 
bubblar i magen och man tänker inte på 
något annat.

Kärlek behöver inte alltid vara bra utan 
den kan ge konsekvenser också. Det kan 
vara att man stärker en vänskap eller bara 
förstör den.  Den kan göra att man gråter i 
pölar eller är glad och positiv hela tiden. 

Kärlek behöver inte alltid vara till en per-
son utan den kan vara till en sak eller sport. 
Den kan vara även till ett djur.

Merve och Fanny
Brudbergskolan

KENYA är ett 
litet (bara 
något 
större än 
Sverige) 
land i 
Östra 
Afrika 
som har 38 
miljoner invånare. Det 
finns 42 olika 
stammar. Ke-
nya har en pre-
sident och en 
vicepresident. 
Landet har 47 
landskap, varje landskap styrs av 
en guvernör. Kenya är ett utvecklingsland.

Man börjar i skolan när man är 6 år. 
Årskurs 1-8 heter Primary school. Därefter 
kan man gå High school årkurs 1-4. Efter 
High school får man välja mellan college och 
universitet. Det är betygen som avgör var man 
kan börja.

Det är svårt för de fattiga att gå i high 
school och uppåt.

När man byter från primary  till high 
school blir många mobbade. Om man mobbar 
någon kan läraren slå eleven.

I de stora städerna är skolorna ungefär som 
våra klasser, men i de fattiga/avlägsna städerna 
har de knappt klassrum.

Det finns mycket vilda djur, till exempel le-
jon, leoparder, elefanter, zebror och krokodiler. 
Ibland stör djuren undervisningen. Christine 
har själv sett en elefant.

Christine föddes i ett fattigt område. En 
dag kom en man och gav Christine ett stipen-
dium så hon kunde gå i skolan.  

Melwin Svensson
5A Backaskolan

Christine berättar 
om sitt hemland

Kenya

Frihet
EN SAK som jag tycker att alla 
människor borde ha är frihet, 
friheten att få en liten paus från 
det hårda livet, friheten att kunna 
göra något roligt utan att någon 
förstör allt, friheten att sluta jobba 
eller plugga ett litet tag.

Om någon mår dåligt någon gång 
så kan det vara bra med lite frihet 
från allt.

 

Kärleken
behövs
KäRlEKEN behövs, om en män-
niska inte får kärlek så får inte den 
bra självförtroende. Den får inte 
heller många vänner, inget glatt 
och allt blir bara negativ.
Kärlek behöver inte betyda att 
man är kär och det betyder mycket 
mer än så. Utan kärlek i livet blir 
det allt bara negativt.

Vem ska man 
egentligen
lita på?
dEN MAN ska lita på måste vara 
en snäll människa. Det är svårt att 
veta vem man ska lita på bara ett 
enda fel kan förstöra allt.

Min dröm
MiN dRöM i livet är att skaffa mig 
ett jobb som jag kan bli sten rik på. 
Jag vet typ att alla vill ju bli rika 
men jag vill inte bara det. Jag vill 
också bli känd och öppna folkets 
intresse. Och om det gick skulle 
jag skapa fred och dela med mig av 
mina pengar till de fattiga.

Lika värda?
i SKOlAN finns det alltid folk som 
får mer uppmärksamhet än andra. 
Alla säger alltid att alla är lika 
mycket värda men jag tycker inte 
att folk visar att de tycker det.

Adishka Tari
på Kultan

Christine Sinore.
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HiSiNGSTAlANGEN är ett samarbete mel-
lan Hisingens kulturskola och bibliote-
ket i Tuve, som en gång i månaden ger 
ungdomar som sjunger och/eller spelar 
chans att framträda för publik.
Vi åkte dit för att lyssna när Betty Da-
niel, som är elev på kulturskolan Backa, 
skulle sjunga.

Betty är en 14-årig tjej ifrån Skäll-
torpsskolan som vill bli artist. Hon 
började sjunga redan som liten och för 
mer än fyra år sedan började hon ta sång-
lektioner för att utveckla sin röst mer. 

Mariana Horvath är 59 år och Bettys 
musiklärare. Hon har jobbat med musik 
sedan 1982 och var sångare tills 2004 
då hon fick barn och därför sluta hon 
sjunga. 

– Det är roligt att ha Betty som elev 
eftersom hon är så begåvad. Röstmässigt 
är hon lik Beyonce. Jag tror att Betty 

kan bli något stort inom musiken. Och i 
Sverige har man många möjligheter.  Om 
man bara vill så kan man lyckas.

Mariana berättar att tanken med 
Hisingstalangen är att man ska få känna 
på artistlivet lite.

Betty har med Marianas hjälp 
förberett sitt framträdande ända sedan i 
november. 

Inför uppträdandet tyckte Betty att 
det kändes bra och spännande. Men hon 
var också nervös, även om detta inte var 
första gången hon skulle uppträda. 

Hon har alltid gillat musik. Det var 
det som fick henne att börja sjunga. Hon 
skulle vilja bli artist och komma så långt 
som möjligt inom musiken. 

Sofia Espiga
Songül Yagci

Adis Basic
ung Helg

Betty satsar på att bli artist
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Röstmässigt är 
hon lik Beyonce
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