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Vad har vi för rättigheter och skyldigheter?
Har alla i Sverige samma rättigheter 
och skyldigheter? I historien har 
olika grupper fått kämpa sig till sina 
rättigheter. Först år 1919 fick kvinnor 
i Sverige rösträtt. Sveriges ursprungs-
befolkning, samerna, fortsätter än 
idag att kämpa för sina rättigheter 
och mot de orättvisor staten utsatt 
dem för.  

Barns rättigheter kan man läsa om i 
Barnkonventionen. Dessa ska gälla 
oavsett vilket land barnet lever i, eller 
vilken kultur eller religion barnet 
har. Samtidigt har Sverige fått kritik 
för att barns ekonomiska och sociala 
bakgrund påverkar vilka rättigheter 
barnet har. Detta är såklart allvarligt 
om vi vill ha ett samhälle där alla ska 
ha samma möjligheter att utvecklas, 
utbilda sig och göra sin röst hörd.

Det är då bra att minnas att vi alltid 
behöver kämpa vidare för att få våra 
rättigheter tillgodosedda. Barn och 
ungdomar behöver också engage-
rade vuxna som lyssnar på dom och 
de verktyg som finns för barns och 
ungdomars inflytande bör alltid prio-
riteras. Det kan vara elevråd, ung-
domsråd eller andra sätt som barns 

och ungdomars åsikter kommer fram 
på. Om barns och ungdomars egna 
tankar om rättigheter och skyldighe-
ter kan du läsa om på sista sidan.  

Medan detta skrivs pågår en stor 
strejk i Stockholm som spridits till 
flera andra städer, också Göteborg. 
Det är unga ensamkommande som 
kämpar för att få stanna i Sverige. 
Deras kamp bygger på att de vill ha 
samma rättigheter och möjligheter 
till ett liv i trygghet som alla andra. 
Flera texter i tidningen handlar om 
just rätten att få stanna i Sverige. På 
sidan nio kan du läsa Reza Sarbaris 
öppna brev till statsministern och på 
sidan femton skriver Mohammad 
Yousefi om rätten att få bli bedömd på 
ett rättvist sätt av migrationsverket. 

Jag vill tacka alla som medverkat i 
våra kurser, kursledarna Mathilda 
Andersson och Malin Biller, före-
läsarna Seroj Ghazarian och Bile 
Hashi. Jag vill också tacka lärarna 
Jenny Andersson och Lena Börjesson 
på Glöstorpsskolan. 

Rebecca Cabrera,  
redaktör
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Vad heter du?   
Jag heter Farhiyo Abukar.  

Vilken skola går du på? och vilken klass?  
Jag går i Glöstorpsskolan, jag går i 8:an.  

Vad är det bästa med Göteborg?  
Liseberg är det bästa med Göteborg.  

Vad är det som är mindre bra med Göteborg?  
Det som är mindre bra med Göteborg är att det blåser.  

Berätta om en betydelsefull person i ditt liv. varför är den här 
personen viktig för dig?  
Min betydelsefulla person är min mamma därför att jag 
älskar henne mycket, för hon jobbar mycket för mig. Min 
mamma tar hand om mig. 

Vad heter du?   
Jag heter Asho Aadan  

Vilken skola går du på? Och vilken klass?  
Jag går i Glöstorpsskolan och jag går i årskurs 8.  

Vad är det bästa med Göteborg?   
Det bästa med Göteborg är att jag kan gå till centrum, 
Slottsskogen på sommaren och gå till biblioteket.  

Vad är mindre bra med Göteborg?  
Det som är mindre bra med Göteborg är att det regnar och 
snöar mycket. Jag gillar inte det så mycket.  

Berätta om en betydelsefull person i ditt liv och varför?  
Min betydelsefulla person i mitt liv är min mamma för att 
jag älskar min mamma och familj.  

Vad gör du på helgerna och varför?  
Jag tittar på tv för jag tycker det är roligt.  

Har du något syskon?  
Ja, jag har 6 syskon.  

Vilket ämne i skolan är ditt favoritämne?  
Musik, för att jag gillar att sjunga och dansa.  

Vad vill du jobba med när 
du blir stor? Varför?  
Jag vill bli sjuksköter-
ska för att det är min 
dröm..  

 

Asho

Farhiyo

Av: Asho Aadan  och Farhiyo Abukar

Möt två elever

Foto: Tuva Gahnström och Destiny Murén

3



17
0

31
3-

0
0

1-
14

0
 M

aj
 2

0
17

, Adishka Tari

 har intervjuat

Hur gammal är du?
– Jag är född 1969. 

Kan du beskriva vad du gör på jobbet? Hur ser en dag ut? 
– Jag kommer hit till gården. Jag och mina kollegor har 
ett uppdrag från nämnden och det är olika från år till 
år. Vi gör planering av aktiviteter som vi sedan utför. 
Dagarna kan se olika ut det beroende på vilken dag det 
är. Är det lov och barn och ungdomar är lediga från 
skola har vi aktiviteter utanför fritidsgården. Vanliga 
dagar har vi aktiviteter på fritidsgården såsom tevespel, 
fotboll, biljard, se film eller bakning.

Vad brukar ni göra mer på fritidsgården?
– Ungdomarna kommer hit och lämnar sina önskemål 
om vad de vill göra. Ett eller två av förslagen brukar 
vi göra sen på fritidsgården. Det är också vanligt att 
ungdomarna gillar att chilla och att prata med oss i 
personalen. 

Tycker du om ungdomar och ditt jobb?
– Jag har jobbat många år med barn och ungdomar och 
jag trivs jättebra 

Vad är bäst med ditt jobb?
– Det bästa är att träffa barn och ungdomar som är 
väldigt glada, de ger mig mycket energi. 

Varför ville du jobba med ungdomar och hur blev du ung-
domshandledare?
– Från jag var liten hade jag intresset att arbeta med 
barn och ungdomar. Innan jag började jobba här på fri-
tidsgården jobbade jag på olika skolor och där studera-
de jag mycket psykologi och pedagogik. Efter det, 2010, 
hamnade jag som ungdomshandledare här i Tuve.

Hur beter sig ungdomarna mot dig? 
– Det jag gör mot dem får jag tillbaka, kanske inte nu 
men när de blir äldre får jag kärlek tillbaka och det är 
det som gör mitt jobb mycket roligare. Jag tycker  
jättemycket om dem. 

Vad har barn och ungdomar för rättigheter och skyldigheter 
här på fritidsgården?
– De har rättigheten att bli sedda. De har rätt att ta del 
av alla aktiviteter vi har utan att vi favoriserar. De har 
rätt att behandlas lika och de har också sina skyldighe-
ter att de ska behandla varandra med respekt. De har 
också skyldighet att vara aktsamma mot fritidsgården 
och material som vi har här. 

Vad har barn och ungdomar för rättigheter och skyldigheter i 
samhället tycker du?
– Vi har allmänna regler som riksdagen bestämmer och 
vi har också kommunala regler som ger dem rättigheter 
och skyldigheter. Som ungdomshandledare jobbar vi 
mot att ungdomarna ska lyckas i samhället och bli bra 
medborgare

Finns det några rättigheter och skyldigheter barn och  
ungdomar borde ha som de inte har idag? 
– Barn och ungdomar behöver mer resurser för att de 
är vår framtid. Det är de som ska ta hand om oss när vi 
blir äldre.  

Vill du säga nånting till ungdomars föräldrar?
– Idag är det väldigt svårt att hinna med allt som 
förälder, att göra allt för sina barn. Det kan vara både 
tidsmässigt och kanske om man har andra problem, 
så som till exempel skilsmässa, men om jag ska säga 
någonting vill jag säga, kämpa. 

Vad vill du säga till barnen?
– Vi jobbar ständigt med vardags-
språket när de kommer hit och 
att det inte ska ske mobbning på 
fritidsgården eller på andra ställen. 
Vi arbetar förebyggande för att de 
ska respektera andra och bete sig 
som de själva vill bli behandlade.

Mayas Jasem

Ahmed Idiriss  
ungdomshandledare

Fo
to

:  
Re

be
cc

a 
Ca

br
er

a

Fo
to

:  
Re

be
cc

a 
Ca

br
er

a

Fo
to

:  
Al

in
 G

ul
a 

oc
h 

Em
m

a 
Tr

av
lja

ni
n

 har intervjuat

4 5

Sedan första april arbetar Daniella Rozas som ungdoms-
handledare på Backa fritidsgård på Norra Hisingen. Alin 
Gulla, Adishka Tari och Emma Travljanin har ställt några 
frågor för att få veta mer om henne.

Vad heter du? 
– Daniella Rozas.

Hur gammal är du? 
– 25 år gammal.

Var kommer du ifrån ursprungligen och vilken stad? 
– Mina föräldrar är chilenare men jag är född och 
uppvuxen i Halmstad.

Hur gick det i skolan? 
– Jag hade väldigt svårt i skolan men det  
upptäckte de snabbt, i grundskolan.  

Vad är du utbildad till och varför just  
den utbildningen? 
– Jag är utbildad till fritidsledare och varför jag 
valde just den utbildningen är för att jag älskar 
att jobba med människor. Sen vill jag inspirera 
ungdomar och lyfta deras idéer och projekt de 
vill göra, så det var nog därför som jag ville bli 
fritidsledare. 

Vad har du för familj?
– Tre systrar, en bror, mamma och pappa.

Hur var du som liten?
– Som liten var jag väldigt blyg och väldigt nyfi-
ken, aktiv och glad. Jag skrattade hela tiden. Min 
mamma brukade alltid fråga hur jag kunde vara 
så glad klockan fem på morgonen. 

Var du politiskt 
insatt som ungdom?
– Nej, det var jag inte. Jag hade inget intresse alls. 
Det väcktes lite senare men egentligen inte poli-
tiskt utan mer runt samhället.

Vad är det bästa med området där du växte upp?
– Så som i alla städer känner jag att man har den 
gemenskapen att alla känner alla. Det var ett bra 
område.

Hur var din uppväxt?
– Jag är uppväxt med en ensamstående mamma. 
Vi hade det inte så bra ekonomiskt ställt. Min 
pappa var inte så mycket involverad som jag hade 
hoppats på. Vi fick hjälp av socialen med pengar. 
Men annars var det bra. Sen hade jag jättefina 
systrar som hjälpte mycket. De var mycket äldre 
så de hjälpte alltid till hemma och så vi kunde åka 
till andra städer. Jag hade jättemånga vänner så 
det var också bra.

Vad ville du bli när du blev stor som 
liten?
– Jag ville bli veterinär, jag älskar 
djur.

Alin Gulla, Emma Travljanin 
och Adishka Tari

Daniella Rozas  
ungdomshandledare

Ahmed Idiriss arbetar med ung-
domar på Tuve fritidsgård.  Mayas 
Jasem har ställt frågor om hur man 
blir ungdomshandledare och hur det 
känns att jobba på fritidsgård.

Intervjuer med två 
ungdomshandledare
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Bile Hashi jämförde att komma till ett nytt land med att köra bil 
på så vis att när man kör har man sitt tidigare liv och sin kultur 
med sig i backspegeln, men man måste också minnas att kolla i 
sidospeglarna och vara närvarande i nuet. Sen måste man också 
blicka framåt, mot framtiden. Han pratade också om sitt förfat-
tarskap och sitt bokintresse för eleverna. Linnea Husberg och 
Claudia Backebrant har intervjuat Bile. 

 Hur var det att ta sig hit?  Är det någon anledning till att det blev just 
Sverige?  Hur var det att först komma hit?  Blev du bemött på ett bra sätt?
– Det var mina föräldrar som valde Sverige. Och jag är glad att 
det blev just Sverige. Ett modernt och mänskligt land som tog 
emot oss och som lät mig vara en del av det. Idag ser jag mig som 
svensk med andra erfarenheter. 

– Det var annorlunda i början. Då var allt nytt, annorlunda och 
främmande för mig. Kulturen, språket, människorna stadsar-
kitekturen allt var annorlunda från mina tidigare erfarenheter. 
Men genom nyfikenhet, hårt arbete och målmedvetenhet tog jag 
mig förbi alla utmaningar.  

– Idag, trettio år senare från när jag först landade i Sverige kän-
ner jag mig hemma på Hisingen i Göteborg. Det är här jag kallar 
hemma. 

Vad fick dig att vilja skriva? Var det något du alltid velat göra eller var det 
något som senare fångade ditt intresse? Hur är det som yrke?  Lever du 
på ditt författarskap? 
– Förutom mitt författarskap arbetar jag som ekonom och 
ansvarig utgivare till tidskriften SomaliTimes. Och reser runt 
i landet för att föreläsa och inspirera ungdomar. Då brukar jag 
prata mycket om vikten att ha ett mål i livet samt fördelarna med 
att läsa mycket och att skaffa sig en utbildning. 

– Jag har alltid tyckt om att skriva, redan som barn skrev jag 
dagbok och korta kärleksnoveller. Genom sagovärlden som min 
mormor lärde mig om fick jag stor fantasi, och tillsammans med 
mitt språkintresse började jag skriva korta noveller som jag stolt 
bad mina kompisar läsa. 

– Jag debuterade som författare 2000, och sedan dess har jag 
skrivit 21 romaner. Vilket betyder att jag skriver en eller två 

Först språket  
Det handlar om min framtid 
här i Sverige. När man bor i 
Sverige får man först lära sig 
språket i samhället och sen kan 
man kan göra någonting. För 
att bli polis måste man kun-
na svenska och engelska. Jag 
hoppas att min framtid blir bra. 
Då kan jag hjälpa dem som inte 
kan språket när de kommer till  

             Sverige.  

Nour Agha Akrami 

Jag vill bli lärare 
Jag drömmer om att bli lärare. 
Varför vill jag bli lärare? För att 
det är ett bra jobb. Jag vill job-
ba med barn och ungdomar. 
Jag vill läsa på gymnasiet och 
sen på universitetet. 

Hussein Musavi 

Universitetet
Jag drömmer om att läsa på  
universitetet. Nuförtiden fo-
kuserar jag på svenska språket 
och på att klara gymnasiet. 
Svenska språket är inte svårt 
men behöver tid och fokus. 
Jag vill integrera mig svenska 
samhället och vill vara som de 
andra.  
I Sverige gäller det att kämpa 

och alltid visa vad du kan och vill. Jag är en aktiv tjej 
som vill vara någon viktig. 

Som tonåring gillar jag att umgås med mina kompisar. 
Tills nu har jag inte börjat att tänka killar, det är för 
tidigt tror jag, men i framtiden vill jag bilda en stor 
familj. Familjen är nummer ett i min värld. 

Farhiyo Abukar

böcker per år. Jag brukar samla information till boken under 
vintern och sedan brukar jag sitta och skriva på sommaren när 
jag är ledig från mitt arbete som ekonom.

Vad för typ av böcker skriver du? Vad skriver du helst om? Har du ett 
budskap med dina böcker?
– Mina böcker är skönlitteratur och handlar ofta om människor 
som har flyttat från sina hemländer och möter utmaningar i det 
nya landet. Det kan handla om utmaningar att anpassa sig i den 
nya kulturen (där många kulturer möts) eller det kan handla om 
att möta sig själv i en ny form. 

Var får du inspiration till att börja skriva dina böcker
– Det finns inte någon inspirationsbank där författare hittar 
sina bokidéer. Inspiration får jag ibland genom en promenad i 
skogen, eller genom att läsa 
en tidningsartikel, eller om 
jag hör två personer prata på 
spårvagnen. Inspiration finns 
överallt och ingenstans. Den 
kommer plötsligt, det gäller 
att uppmärksamma! 

 Kan du nämna någon bok som du 
blivit berörd av?
– Jag läser mycket själv. Och 
funderar mycket om andra för-
fattares skrivstil. Jag gillar inte 
alla men en del författare inspi-
rerar mig. Henning Mankell är 
favoritförfattare. Han skriver så 
elegant och enkelt. Jag har läst 
många av hans böcker. 

 

har intervjuat

3röster om
framtidsdrömmar

1. Läs och läs mycket: Genom att läsa 
kommer ditt ordförråd att växa och det 
blir enkelt för dig att uttrycka dig och du 
lär dig uttrycka saker och ting på många 
olika sätt. 

2. Skriv och skriv ofta: Ta för vana att 
skriva några rader/sidor varje dag.  
Träning ger dig färdighet, gå på kurser 
och fundera över andras skrivstil när  
du läser.

Bile Hashis tips för dig  
som vill bli författare

Kulturen med      
       i backspegeln
Författaren, föreläsaren och ekonomen Bile Hashi föreläste för introduktions-
klasserna på Glöstorpsskolan i våras. Han pratade bland annat om vad som kan 
vara viktigt att tänka på när man kommer till ett nytt land och en ny kultur.

Tuva Gahnström          Destiny Murén

Linnea Husberg             Claudia Backebrant

Text:

Foto:

Foto: Tuva Gahnström och Destiny Murén
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Hej Stefan Löfvén!     

Hur mår du? Jag är Reza Sarbari, jag kom
mer 

från Afghanistan och nu är jag i Sverige. Jag bor 
 

i Göteborg.   

Kan du hjälpa mig?   

Om du kan hjälpa mig, tack så mycket! Jag  

behöver bara uppehållstillstånd. Om du ger mig 

det, vore det jätteroligt. 

Varför det är viktigt med uppehållstillstånd för 

mig? För att just nu har jag jättemycket stress 

och jag kan inte göra någonting för att jag är 
en 

asylflykting. Om du vill ge mig uppehållstillstånd 

kan jag göra många saker, till exe
mpel: gå i skolan 

och jag kan jobba och jag kan köra bil.  

Och all stress försvi
nner för mig.  

Sen kan jag bo i Sverige.  

1000 tack om du vill hjälpa mig.  

Reza Sarbari 

Första dagen i Sverige   

Statsminister  

Stefan Löfvén 

Sveriges riksdag 

100 12 Stockholm

Jenny Andersson

Kärlek och rättigheter

Tuva Gahnström       Destiny Murén

Foto:

Brev till Stefan Löfvén

När jag kom till Sverige kom jag till Malmö från 
Danmark. När jag först kom till Malmö var det inga 
människor där som jag kunde få hjälp av. Det var på 
natten som jag kom till Malmö. Klockan var ett på 
natten. Där fanns ingen som kunde hjälpa mig, bara 
två eller tre poliser stod där. 

När jag gick fram till poliserna kunde jag inte prata 
svenska, bara lite engelska. När jag sa till dem att jag 
har kommit till Sverige nu tog dom mig till ett bo-
ende i Malmö. Det var jättemånga ungdomar som 
bodde där. När polisen lämnade mig där kände jag 

mig rädd för där var många människor och alla kom 
fram till mig. Några av dem frågade mig: varför har 
du kommit hit? Jag kunde inte svara dem. Och de 
pratade på olika språk. Efter en natt där kom jag från 
det boendet och sen kom jag till Malmö centralsta-
tion med två personer som bodde där. De berättade 
för mig om Göteborg och om jag kan tänka mig att 
bo i Göteborg. 

Sen kom jag till Göteborg och upptäckte att det var 
en jättestor stad, jätteroligt.   

Reza Sarbari
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Många pratar om bostadsbristen. I Göteborg, som på många andra ställen i Sverige, har det blivit allt svårare 
att hitta ett boende. Men förra året ökade bostadsbyggandet kraftigt i Sverige. 2 680 bostäder blev klara i Gö-
teborg, de flesta i nybyggda hus. Just nu byggs det mest i Lundby men det pågår även flera projekt på Norra 
Hisingen. I början av förra året stod HSB brf Blåsippan klar i västra Tuve. Linnea Husberg och Claudia Backebrant 
åkte dit och träffade HSB:s presschef för Göteborg, Carolina Andersson, för att ställa några frågor om husen och 
området. 

Nära naturen      
       och staden

Jag själv tycker att 
det ligger väldigt fint 

och nära naturen. Jag tror 
att många människor upp-
skattar att det är naturnära 
men med bra kommunika-
tioner in till stan.

Från vänster till höger: Chalene 
Johansson (praktikant) hunden 
Mikkel, Carolina Andersson, Linnea 
Husberg och Claudia Backebrant.

Hur många våningar är det? Och vilka är de nyaste och vilka är äldre?
– Vitsippan består av två byggnader på sju respektive nio vå-
ningar med 64 bostadsrätter. Vitsippan hade inflyttning 2013. 
Blåsippan av 74 bostadsrätter i tre punkthus på sex våningar 
med inflyttning 2016. 

Är det hyr- eller bostadsrätt?
–BRF vitsippan och BRF blåsippan är bostadsrätter och sen har 
vi även två hus med hyresrätter som också är HSB:s. 

Vilket spektrum av människor riktar ni er till? Studenter, pensionärer, 
barnfamiljer?
– Blandat men det är många som bodde i Tuve och Hisingen, 
sedan innan, som köpte här och det är en hel del barnfamiljer 
med tanke på att det ligger nära Hisingsparken och vi har satsat 
på lekpark, grillplats och sådant där. Jag vet inte exakt hur sam-
mansättningen ser ut men det är en hel del barnfamiljer men 
också en hel del yngre och en del äldre men jag vet att en del 
äldre tyckte att det var lite backigt i området. Sen när det gäller 

hyresrätterna så är så är det lägenheter på cirka 45 kvadratmeter 
så det är mycket yngre som bor där i hyresrätterna. 

Ingår det något i hyran såsom el, värme eller vatten?
– Det är bostadsrättsföreningen som bestämmer vad som ingår. 
Hur det är här är jag inte helt säker på men många föreningar 
väljer att ha individuell mätning vilket innebär att man bara 
betalar för det man förbrukar. Kan tänka mig att det är så i Vit-
sippan och Blåsippan. 

Hur stora är lägenheterna?
– Det är varierande. Det är allt från ettor till femmor. Så det 
är ett brett spann med lägenheter. Jag vet att flera av de större 
lägenheterna har två balkonger. Och hyresrätterna är som sagt 
på cirka 45 kvadratmeter. 

Finns det hissar?
– Ja, det finns hissar i husen. 

Varför ville ni bygga just här?
– Det finns flera anledningar till det men HSB är ju en med-

lemsorganisation, vilket betyder att vi ägs av våra medlemmar, 
man kan även bospara i HSB och vårt uppdrag är att bygga där 
våra medlemmar vill bo. Vi gör undersökningar regelbundet 
och frågar var medlemmarna vill bo och då efterfrågades det här 
området. Många uppskattar nog det naturnära läget. Dessutom 
är det smidigt att ta sig in till stan med 17-bussen. 

Är det någon typ av känsla ni gick efter i lägenheterna till exempel stort 
och öppet?
– Jag kan inte det i detalj men det är ju många som vill bo luftigt, 
att det ska vara öppet mellan kök och vardagsrum. Vi strävade 
också efter att skapa ett naturligt samband mellan ute och inne, 
att utnyttja ljusinsläpp och den fina naturen som ligger runt 
husen. 

Ingår det parkering?
– Det ingår inte men när vi sålde lägenheterna så fick man även 
chansen att teckna avtal för en parkeringsplats, vilket många 
valde att göra. Det är reglerat när man bygger hur många parke-
ringsplatser det ska finnas per lägenhet. Vilket varierar beroende 
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på var i stan det är. Tendensen är att ha färre per lägenhet för 
att stimulera människor att hellre ta cykeln än bilen.

Tillåts det husdjur i lägenheterna?
– Nej, det finns inga regler om det. Vi på HSB gör ju inga reg-
ler för bostadsrättsföreningen så det är bostadsrättsföreningen 
som kan sätta upp regler om det men man kan aldrig hindra 
husdjur. 

Vad anser du som viktigast för bostäderna och för människorna som 
bor där?

– Menar du mer generellt hur HSB tänker när vi bygger 
områden? Det går inte att svara generellt på men när vi byg-
ger nya bostäder så är det jättenoga med gestaltning, det vill 
säga hur huset ser ut, hur det passar in i omgivningen, hur 
det passar in med annan bebyggelse, så det är något som vi 
jobbar jättemycket med tillsammans med arkitekter och andra 
leverantörer. 

– Här i Tuve ville vi att husen skulle smälta in i naturen med 
naturliga färger och så vidare. Det handlar ju om ganska höga 
hus, vilket man också får ha i åtanke när man utformar husen. 

– Något vi tycker är jätteviktigt är att främja gemenskapen 
mellan grannarna. Vi brukar säga på HSB att man ska hälsa 
på sina grannar. Så till exempel med den här grillplatsen är 
tanken att man ska träffa sina grannar här, för det skapar ju 
trygghet när man känner varandra. 

Finns det fler planer på att bygga mer i Tuve i framtiden?

– Nej, HSB har inget planerat i Tuve för tillfället. 

Varför tror du att människor väljer att bo i Tuve? Är det attraktivt?
– Ja, det är ju svårt för mig att säga men jag tror ändå att om 
man har bott här innan så vill man nog gärna bo kvar i Tuve 
också, liksom många andra stadsdelar. 

– Jag själv tycker att det ligger väldigt fint och nära naturen. 
Jag tror att många människor uppskattar att det är naturnära 
men med bra kommunikationer in till stan.

städer och att om man blandar olika erfarenheter så blir det 
bättre. Karim och Samir vet inte så mycket om Norra Hisingen. 
De tycker att det bästa är att inte läsa på så mycket om en ort 
innan, varken positivt eller negativt, då det man läst kan vara 
svårt att tänka bort sen.  
På fritiden gillar Samir att träna, umgås med sin familj, hänga 
med vänner och läsa statistik om våld. Karim gillar att arbeta 
med ungdomar, kolla på serier, lyssna på musik och umgås med 
familjen. Samir bor kvar i Bredäng och han vill inte flytta däri-
från. Karim har däremot flyttat. Karim säger också att han saknar 
Bredäng väldigt mycket. 
Det kommer fram att det i viss mån har varit tufft i Bredäng när 
saker och ting har inträffat, men båda bröderna har kämpat sig 
igenom det. Det har haft sina fördelar och nackdelar med det, 
”alla är som en familj”, säger Samir stolt. 
De berättar också att det finns många olika generationer i Bred-
äng, att det är fint där, att de tar hänsyn till ungdomar i form av 
lokaler, det vill säga fritidsgårdar. ”Om ni inte visste så är Ison 
och Fille uppväxta där”. De berättar också att det har varit lugnt i 
Bredäng på sistone. Det kan ha hänt något då och då men inte så 
mycket. Det båda håller med om, det är att våld håller på att bli 
normaliserat i Stockholm. ”En örfil förr i tiden är ett skott i benet 
nu”, säger Karim.
Hur tror ni världen hade sett ut utan vapen?
Samir tror att det skulle bli tryggare som om han var i en annan 
atmosfär, en helt annan stämning. De tycker att: ”Vi alla tillsam-
mans kan förändra världen, alla är förebilder på ett eller ett annat 
sätt, allt är möjligt ingenting är omöjligt”. 

 har intervjuat

Den första juni besökte tvillingbröderna  
Samir och Karim Aamer Backa Folkets hus 
för att prata om hur vi kan få bättre och 
tryggare orter fria från våld. De blev inbjud-
na av UNG i Norra Hisingen som är en fri-
tidsverksamhet som riktar sig till ungdomar 
16–19 år på hela Norra Hisingen.

Tryggare orter 
          fria från våld

Här träffar Betel Daniel och Marina Barisic 
Samir och Karim Aamer.

Karim och Samir Aamer är 25 år och är uppväxta i södra 
Stockholm i Bredäng. Båda syskonen ska strax hålla i en före-
läsning där de kommer växla föreläsning med ett samtal med 
ungdomarna. ”Så att det ska förbättras i områdena och för att 
inspirera”, säger Samir.
För några år sedan blev ett barn misshandlat i trakten. Det blev 
tufft för båda syskonen, de kände barnet som blev misshandlat 
och ville ta tag i situationen.
Både Samir och Karim är här på föreläsningen för att kunna 
höra vad ungdomarnas åsikter är och för att se det från olika 
perspektiv. De har tidigare varit på Camp Connect som är ett 
läger för ungdomsorganisationer som bland annat har fokus 
på ungt entreprenörskap. Karim och Samir har föreläst innan 
för politiker och skolor. De kom till Göteborg för att de tycker 
att Göteborg är häftigt och coolt, och så är det intressant att 
komma hit och höra synpunkter: ”Vi är här för att inspirera 
och inspireras”. 
Samir och Karim vill lyfta frågor från oss ungdomar och göra 
dem hörda. Båda tycker också att man kan lära sig från olika 

”Lyckas man förändra tidigt så går det”, tycker Samir.

De pratar om att ge människor en andra chans, som innebär 
att man ska bära ett ansvar också så att man inte bara kan göra 
samma misstag igen. 

”Vi måste ta hand om varandra”, säger Karim.

Det var härligt att intervjua Karim och Samir, vi fick många fina 
svar. Tack för att ni kom och visade vad ni kan göra.

Betel Daniel och Marina Barisic 

Tuva Gahnström       Destiny Murén

Linnea Husberg          Claudia Backebrant
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Vad är era framtidsplaner för oss under 16 år? 
– Jag vill satsa mer på er så att ni kan 
ha det så bra som möjligt. Ni ska få den 
bästa utbildningen som möjligt och det 
ska finnas läxhjälp även på kvällen och 
att ni ska ha tak över huvudet och kunna 
utveckla era planer. En bra start på livet 
och goda förutsättningar. 

Var ligger ert fokus just nu? 
–Vi har ett fokus som är samhället runt 
omkring oss och ett fokus som handlar 
om förvaltningen, alltså vi som arbetar 
för eller fattar beslut kring frågor om 
Norra Hisingen. Vi har många nya pla-
ner. Vi har 1000 ungdomar i stadsdelen 
och hur aktiverar vi i större utsträckning 
till exempel 13-åringar och yngre med 
den lilla mängd pengar som vi har att 

lägga på detta? Jag vet att om vi får igång 
barn och ungdomar mycket tidigare då 
finns det en större chans att man är själv-
gående och om man har en plattform 
att utgå ifrån så har man större chans att 
lyckas med sina studier och man har mer 
engagemang.

Anledningen till att det är så lite tjejer (på 
fritidsgårdarna) är på grund av att det öppnar 
för sent, är det något ni tänkt på innan?
– Nej det har vi inte tänkt på. Innan så 
var det så att gården skulle vara öppen 
oavsett vad, om man ville ha tjejkvällar 
eller någon annan aktivitet så fick man 
inte det. Men nu så har vi ändrat på det 
eftersom det är innehållet på gårdarna 
som är viktigt. Detta är inte ett ställe ni 
ska komma för att ha lite tak över hu-

vudet, det är ett ställe där ni ska kunna 
utveckla er. Det ska vara bra kvalitet på 
gårdarna. Det som har gjorts är bra men 
det som ska göras ska vara bättre.

Tror du att det kommer komma in fler tjejer 
efter att ni har infört 16-årsgränsen?
–Vi hoppas på att det kommer att kom-
ma in mer tjejer oavsett vad.

Riskerar Kultan (Backa Fritidsård) att stängas 
ner?
–Absolut inte, vi vill inte lägga ner någon 
gård alls och det kommer inte behövas. 

Kommer vi yngre och de äldre kunna ha  
aktiviteter igen?
– Det kommer ni absolut att kunna men 
vi vill nå ut till er som är yngre så ni kan 
få en så bra start på livet som möjligt.

Emma Travljanin, Adishka Tari och Alin Gulla har träffat Patrick Gladh, 
ordföranden för Norra Hisingens stadsdelsnämnd, för att ställa frågor om 
nämndens planer för ungdomar i stadsdelen, om fritidsgårdarna och 16-års-
gränsen som införts på Norra Hisingens fritidsgårdar från och med detta år.  

–Ni ska ha en
      bra start i livet!

-Vad kommer ni göra om folk slutar 
komma till Kultan på grund av den nya 
regeln?
– Vi kommer då se till att det blir 
ändring på det så snabbt som möj-
ligt. Syftet med den nya regeln är att 
fler ungdomar ska komma till fri-
tidsgården och känna sig trygga.

Om ni sedan längre fram märker att 
åldersregeln var en dålig ide kommer ni 
erkänna att ni gjort fel? 
– Ja, absolut det kommer vi att er-
känna om vi gjort fel men jag tycker 
vi borde testa och se hur det går. Vi 
hoppas att det kommer gå bra med 
den nya regeln men om vi upp-
täcker någon förändring eller något 
negativt så kommer vi att prata om 
det och planera om.

Det är så många tonåringar som tycker 
att åldersgränsen är en dålig ide, finns 
det inget som får er att tänka om kring 
det?
– Vi tänker så här: Vi provar några 
månader och ser hur det går, om 
det blir dåligt så kommer vi eventu-
ellt tänka på saken och planera om.

Fritidsgårdarna blir bara tommare och 
tommare på grund av att de flesta 
tonåringarna bara sitter inne med sina 
mobiler, har ni tänkt på det innan?
– Nej men jag känner att detta inte 
är ett ställe man kan komma till för 
att ha tak över huvudet och ha lite 
skoj. Det är inte det staden betalar 
för, vi vill att ungdomar ska kunna 
utvecklas av att komma till fritids-
gårdarna.

Emma Travljanin,  
Adishka Tari och Alin Gulla

En av förberedelseklasserna Glöstorpsskolan har deltagit i serietecknarkurs. 
Utifrån detta nummer av Made in Tuves tema har eleven Abdulrahman  
Albtech gjort sin tolkning om vilka rättigheter och skyldigheter man har i 
samhället.

Rättigheter och skyldigheter

Migrationsverket
Jag tycker att Migrationsverket har fel om afghanska pojkar. För att de 
tror att de inte är bra men jag säger att de har fel. Jag vet att det finns 
dåliga afghanska pojkar men det betyder inte att alla inte är bra nu. 
Migrationsverket ger inte pass till afghanska pojkar för att de tror att vi 
inte är bra, jag säger att det är inte bra att tro att alla afghanska pojkar 
är dåliga. De måste avgöra vem som är bra och inte bra, men de tror att 
alla är dåliga. 

Mohammad Yousefi  

Från vänster till höger: Alin Gulla, Patrik 
Gladh och Emma Travljanin,
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K, 12 år och M, 13 år:

 – Rätt att gå i skolan. 

 – Vi har rätt att dela våra 
tankar. 

 – Vi får klä oss hur vi vill.

 – Man har rätt till en familj, 
nån som tar hand om oss. 

 – Att följa lagen är viktigt.

 – Alla barn måste gå till skolan. 

 – Barn måste kunna ha kontakt 
med sina föräldrar.

 – Allt som är viktigt för  
framtiden måste man göra.

 – Det är viktigt att må bra. 

S, 13 år, D, 12 år och P, 12 år: 

 – Rättighet och skyldighet att 
gå i skolan, det är bra. 

 – Rätt att leva.

 – Det är en rättighet att leva 
sitt liv som man vill. 

 – Man får inte ta droger, inte 
snatta i butik. 

 – Följa sin religion är en  
rättighet. 

 – Man får inte skolka. 

J, 13 år och P, 13 år: 

 – Man ska få gå i skolan. Man 
ska bli respekterad för den man 
är och inte göra elaka saker mot 
varandra. 

 – Man ska ha rätt till ett tryggt 
hem. 

 – Man ska ha rätt till mat. 

 – Skyldigheter är att man 
ska gå i skolan, att följa lagen, 
betala skatt och behandla andra 
med respekt. 

A, 13 år och A, 13 år:

 – Alla har olika rättigheter. 
Ungdomar har till exempel rätt 
till skola och gratis tandläkare. 

 – Skyldigheter är att man 
måste gå i skolan till årskurs 9. 

 – Man måste lyssna på sina 
föräldrar.

N, 12 år och A, 12 år: 

 – Rätt att gå i skolan. Rätt att 
bo någonstans. 

 – Skyldighet att leva och gå i 
skolan. 

         Vad tycker du att 
du har för rättigheter  

och skyldigheter  
i samhället? 

Nour Agha Akrami har 
intervjuat elever på  
Glöstorpsskolan

Nour frågar:

Foto: Tuva Gahnström och Destiny Murén
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