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Temat för detta nyhetsbrev är ”Berättelser från verkligheten”.

Det är den verklighet som medarbetare på enheten Flykting och  
integration, Kalmar kommun, möter varje dag. Det är berättelser om olika 
människoöden som dock har en sak gemensamt – flykten till Sverige och 
hoppet om ett nytt liv.  
 
Detta nummer av Integrationsnytt har skapats av material från Mötesplat-
sen – en del av enheten Flykting och integration.
Integrationsrådet i Kalmar kommun vill tacka enheten Flykting och  
integration i Kalmar kommun och speciellt handledaren Sofie Fredriksson 
och språkstödet Najmuddin Ahmadi för intervjumaterialet. 

alfabetet och personuppgifter på 
streckat papper och i skrivbok,  
avlyssningsskrivningar m.m. 

Dataövningar handlar om att skriva i 
Word, göra ID-kort om sig och sin familj, 
ev. bankbetalningar och träna språket 
med hjälp av en del färdiga data- 
program. Bibliotekskort får alla ansöka 
om på internet som sedan hämtas ut i 
samband med ett studiebesök där.

Projektet ”Intervjuer under 
hösten 2019” 

Med det här intervjuprojektet som vi 
tillsammans har skapat under hösten 
2019 vill vi lyfta fram livshistorier som 
människor vi dagligen möter bär på. 
Vi hoppas att läsningen kommer  
inspirera er.

Med värme 
Sofie Fredriksson och  
Najmuddin Ahmadi 
Aktiviteten Mötesplatsen
Flykting och integration
Kalmar kommun

Aktiviteten Mötesplatsen 

Aktiviteten Mötesplatsen drivs av en-
heten Flykting och integration i Kalmar 
kommun och utgår från Trädgårdsgatan 
18 i Kalmar. Den hjälper nyanlända 
flyktingar att lättare komma igång med 
livet i Sverige samtidigt som de får en 
introduktion i det svenska samhället.
Verksamheten är en del av kommunens 
introduktionsprogram för nyanlända. 
Kommunens handläggare finns vägg i 
vägg med Mötesplatsen, så deltagare 
och kommunens introduktionshand- 
läggare når varandra enkelt och med 
kort varsel.

Nyanlända flyktingar deltar i denna  
aktivitet genom att vara på Mötes- 
platsen en halvdag fem dagar i veckan 
under 8 veckors period. Anmälan till 
Mötesplatsen sker via introduktions-
handläggarna.

Genom den vänliga och avspända 
miljön på Mötesplatsen är det lätt att 
skaffa sig nya vänner. Deltagare träffar 
jämlikar och de kan stötta och  
hjälpa varandra.

Medarbetare på Mötesplatsen  
hjälper till att landa, dessutom skapar 
de trygghet och glädje. De skapar ett 
klimat där deltagarna vågar göra fel och 
visa känslor av alla sorter. Personalen är 
noga med att möta personerna där de 
befinner sig kunskapsmässigt 
och känslomässigt. 

Muntliga övningar består i att träna 
enkla fraser, presentation/person- 
uppgifter, klockan, veckodagar, siffror, 
pengar, mat (främst frukt och grönt), 
kroppen, enkla verb, samtal om aktuella 
händelser som nyheter, årstider,  
traditioner, helger, kostnadsfria alt. billi-
ga aktiviteter i Kalmar. Skriftliga  
övningar innebär välskrivning av 

Najmuddin Ahmadi och Sofie Fredriksson
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Houcein från Marocko

I Marocko växte Houcein upp och 
utbildade sig inom turism. Han jobbade 
sedan i turismbranschen och träffade 
en svensk kvinna som blev hans fru.  På 
semester sommaren 2010 testade han 
husvagnsliv i Sverige och fick se många 
städer. Det var jätteroligt och han 
trivdes väldigt bra. Houcein flyttade till 
Sverige permanent i januari 2010 och 
har bott där sedan dess tillsammans 
med sin fru. När han kom var det en 
halv meter snö och väldigt kallt, vilket 
han upplevde som exotiskt.
Hur såg din första tid i Sverige ut?

-Den första platsen vi flyttade till var 
Karlskrona. Min fru hjälpte mig att 
skriva ett CV redan den första dagen då 
vi flyttade till Sverige. Jag har i princip 
jobbat med allt inom hotellbranschen 
och behärskar engelska bra. Jag gick 
till Arbetsförmedlingen direkt. ”Om du 
inte kan svenska kan vi inte hjälpa dig”, 
sa arbetsförmedlaren. Efter mötet på 
arbetsförmedlingen begav jag mig till 
centrum med en bunt CV med syftet att 
leta praktikplats. Klockan 13.00 samma 
dag gick jag tillbaka till arbets- 
förmedlaren och berättade att jag hade 
fixat praktikplats på en restaurang.

Houcein berättar att han alltid har varit 
en positiv person och han menar att 
man alltid har ett val. ”Det finns alltid 
något ljust i tunneln”, säger han. Han 
och frun flyttade till Kalmar efter en 
kort tid i Karlskrona. Houcein sommar- 
jobbade som vaktmästare på Berg-
kvarabuss. Exakt efteråt började han 
plugga svenska på Komvux halvdagar 
och den andra delen av dagen hade 
han praktik på Humanbridge, second-
handbutiken som ligger vid Söder- 
centrum i Kalmar. Han pratar väldigt 
varmt om tiden på Humanbridge och 
att det var där han lärde sig prata  
svenska. ”Jag känner mig delaktig i sam-
hället. Man kan gå vilse om man inte 
känner sig delaktig. Den här delaktig- 
heten har jag tagit ansvar för själv”.

Efter avklarade studier på SFI var det 
dags för Houcein att åter bege sig på 
jobbjakt. Skillnaden var att hans CV 
nu var på svenska. När han hörde sig 
för om jobb på Lidl sade chefen att de 
inte behövde anställa någon. De kunde 
erbjuda honom en praktikplats på en 
månad. Houcein var tydlig med att det 
var helt okej att bara praktisera. Det 
som sedan hände, vilket från början 
verkade osannolikt, var att han blev 
erbjuden jobb. ”Man får öppna ögonen. 
Man får vara öppen för att lära sig av 
andra”, säger han.

Upplever du dig som svensk? 

-När jag kommer till Marocko säger de: 
”Svensken kommer”. Själv upplever jag 
mig som både marockan och svensk. I 
Marocko är dörrarna alltid öppna. När vi 
bodde i lägenhet här i Sverige kom jag 
på mig själv med att stå och lyssna vid 
yttedörren så att ingen annan i trapp-
uppgången var på väg ut samtidigt. I 
Sverige händer det att människor väljer 
att gå över till andra sidan gatan för att 
slippa möta någon de känner. Så är det 
inte i Marocko.

Han berättar att han har märkt att hans 
öppenhet har inspirerat människor som 
han har mött i livet. Han ger ett exem-
pel som är taget från Marocko. När han 
hade bott i Sverige en längre tid och se-
dan besökte Marocko hörde han ett par 
män på gatan i Marocko tala svenska. 
Det visade sig att en var svensk och den 
andre var norsk. Houcein berättade lite 
om vem han var och om kopp- 
lingen till Sverige. Han bjöd helt spon-
tant hem dem till sina föräldrars hem på 
middag. I Marocko gör man så. Det är 
inga konstigheter, förklarar han. Efteråt 
berättade de båda männen att de 
nästan blev chockade över den otroliga 
gästvänligheten. Det var en helt ny och 
fantastisk upplevelse för dem. Den ena 
mannen sa att han lovade Houcein att 
göra samma sak för någon annan - att 
ta steget att öppna upp sitt hem för en 
ny medmänniska.

”Det ekonomiska skyddsnätet i Sverige 
kan vara bra men man får inte tappa 
det sociala, tappa medmänskligheten. 
Det medmänskliga är jätteviktigt för 
mig. Om man tänker så kan man känna 
sig hemma överallt i världen. Jag är 
mån om äldre människor. Om jag ser 
att de behöver hjälp lämnar jag alltid 
kassan och hjälper dem. Det finns 
inget som slår rikedom i hjärtat och att 
göra något bra. Jag blir glad av att se 
människor glada. Ett leende  
kostar ingenting.”

Houcein
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Khaled, en journalist från Arabemiraterna

Khaled Badawi är en man som verkar använda sin tid extremt 
väl och han älskar verkligen att lära ut det han kan till andra. 
Han har en magister i Media och kommunikation och arbeta-
de som journalist i tv i Arabemiraten. ”Det är ett viktigt yrke 
eftersom man har ett ansvar i att sprida sann information i 
samhället”, menar han. Han berättar också att han finner det 
intressant att skriva om alla typer av ämnen som är viktiga för 
människor.

Vilka egenskaper beskriver en bra journalist?

-Ärlighet, neutralitet och opartiskhet är viktigt  
inom journalistyrket.

Han har varit ansvarig över åtta bibliotek i Arabemiraten och 
under flera år utbildade han blivande journalister. Det hände 
vid ett tillfälle att han utbildade en tolvåring som redan vid 
fjortonårsålder blev godkänd att jobba inom televisionen. 
Khaled har också hållit i tearergrupper för barn och vuxna. 
Han trivs med att lyfta människor och att lära ut teaterkonst 
är ett bra sätt.  Han har utbildat många imamer också och de 
blev godkända först efter att ha lett en fredasbön på ett bra 
sätt.
”Jag mår bra om jag är nöjd med mig själv. Det blir jag genom 
att nå alla mina ambitioner och att ha ett arbete- ett arbete 
som passar mig”, säger han.

Människor som gör det de brinner för brukar beskriva att tid 
inte är en bristvara eftersom man får mycket energi och kraft 
när man gör det man verkligen trivs med. Det kan Khaled 
skriva under på.

Vill du dela med dig av en händelse i ditt arbetsliv som du 
bär med dig och troligtvis aldrig kommer glömma?

-Jag arbetade under en period på en plats i Arabemiraten där 
många människor var väldigt blyga. Jag lyckades få dem att 
spela teater. Jag mår bra av att ge till andra och få se resultat. 
Mitt motto är att allting går att genomföra om viljan finns.

Från mörker till ljus

Han berättar för oss att hans namn betyder ”en övergång från 
orättvisa och mörker till ljus och frihet”. Vi är rörande överens 
om att de orden väldigt väl sammanfattar de extrema mot- 
polerna av mörker och ljus som han har fått möta i livet.
För stadslösa människor är det tufft att bo i Kuwait. Man från-
tas per automatik flera av de rättigheter som finns i deklara- 
tionen över mänskliga rättigheter som är fastslagna av FN.

”Jag jobbade som djurskötare. Vi jobbade som djurskötare 
hela familjen och vi bodde i tält. Den enda lösningen om man 
ville jobba var att jobba svart. Vårt barn fick inte gå i skolan 
och min fru togs inte ens emot på sjukhuset då hon skulle 
föda barn”. 

Anledningen till att han nu befinner sig i Sverige är att han 
stod längst fram i ett demonstrationståg. De kämpade för att 
få rättigheter. Han blev gripen och hamnade i fängelse. Han 
satt isolerad. När han talar om att hans pappa dog då han satt 
i fängelse kan han inte hålla tårarana tillbaka. 

”Min pappa visste att jag hade det hemskt i fängelset. Min 
pappa fick ont i hjärtat av det och mådde fruktansvärt dåligt. 
Han dog.”

Khaled
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Hur skulle du beskriva personalen i fängelset? 

-De var monster. På vintern kom de och hällde kallt vatten 
över oss för att de inte ville att vi skulle få sova. Om de t.ex. 
hade bråkat med sina fruar hemma gick det ut över oss. De 
tog av oss våra kläder och kastade kläderna på oss. När de 
hade rökt cigaretter fimpade de oss i ansiktet. 
Han lyckades bli fri när hans arbetsgivare, på lantbruket där 
han jobbade, köpte ut honom. Arbetsgivaren lyckades också 
hitta en person som liknade honom. Det lånade passet blev 
räddningen ut ur landet och familjen kom till Turkiet. I Turkiet 
lämnades passet tillbaka och de tog sig vidare till Grekland. 
Sedan färdades de genom Europas till fots. De fick hjälp på 
vägen i alla länder. I Danmark tog pengar slut men de ville inte 
söka asyl där. 

” Vi hade ett litet barn och min fru grät”. 

I Danmark kom en ung tjej fram till dem och undrade vad de 
behövde hjälp med. Hon gav dem pengar till biljetter så att de 
kunde ta sig över till Sverige.

Du har många tunga upplevelser i bagaget. Vad får dig att 
må bra idag?

-Jag mår bra av att lära mig svenska och att leva i Sverige. 
Sverige är det bästa landet i världen. Här respekterar man de 
mänskliga rättigheterna. När jag kom till Sverige kände jag 
mig pånyttfödd. Här får man studera och jag får verkligen 
professionell behandling så att min hälsa kan bli bra. Våra liv 
började här. Vi kommer från död och är nu vid liv. Det är den 
fullständiga sanningen. Jag är muslim men har haft praktik 
i kyrkan här i Sverige. Personalen där var väldigt trevlig mot 
mig.  Jag gör ingen skillnad på människor. Man kan välja att 
tro på vad man vill och om man inte vill tro på något över- 
huvudtaget är det okej. Det är upp till var och en. 
 
Har du några planer när det gäller arbete?

-Mitt mål i arbetslivet är att köra bil och dela ut mat i skolor 
och på ålderdomshem. Jag vill ha ett socialt liv och jag älskar 
att köra bil.
 

Rodi, fotograf från Syrien 

Rodi gick klart både grundskolan och gymnasiet i sitt hemland 
Syrien. Idag är han 22 år och har bara bott i Sverige några 
månader. I Syrien hade han redan hunnit jobba som fotograf i 
6 år. Han började fotografera frekvent i elvaårsåldern och i ge-

nomsnitt ägnade han sig åt sitt intresse två timmar om dagen. 
Skolan blev inte lidande. Betygen var bra. Fotograferandet 
blev snarare energikälla för honom.

 ”Intresset brinner inom mig och min inspiration finns i  
blodet”, berättar han.  ”När jag fotograferar och sedan tittar 
på mina foton känner jag att jag älskar det. Jag känner att jag 
föddes till fotograf eftersom jag har känslan för att hitta rätt 
fotograferingsögonblick. Det finns ingen gräns för hur bra ett 
foto kan bli och man utvecklas hela tiden”.

Grunden till att bli fotograf med heltidslön lades då han 
fotograferade på fester och bröllop. Folk räckte över kameran 
till honom eftersom de hade sett bilder. Han fick bra respons 
och flera personer sa att han var begåvad. En väldigt positiv 
känsla väcktes i honom när människor blev nöjda med  
bilderna. Rodi är en positiv person som gillar att göra något 
för andra. Om någon frågar honom om hjälp kan han inte säga 
nej. Många ville ha hans hjälp med fotografering.

Hur ser din eftergymnasiala utbildning ut?

-En duktig fotograf med 20 års erfarenhet inom yrket ut- 
bildade mig. Jag gick alltså inte en konventionell utbildning. 
Jag kontaktade honom och berättade att jag brinner för foto 
och att jag vill lära mig allt. Han ville hjälpa mig eftersom han 
märkte hur mycket det betyder för mig. Han lärde upp mig i 
ungefär ett år och efter varje lektion gick jag själv in på Youtu-
be och studerade.
När Rodi hade förkovrat sig med hjälp av sin mentor begav 
han sig ut på jakt efter jobb. Han frågade helt enkelt om det 
fanns något jobb i olika fotostudios och på företag som jobba-
de med foto och film. På ett ställe fick han napp. De sa att han 
kunde få en chans att jobba oavlönat ett tag för att visa vad 
han går för och på den vägen är det. Han fick jobb i ett företag 

Rodi
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som inte var nischat utan arbetade med olika uppdrag. 

Företaget hade ungefär 20 anställda. Eftersom han har  
kunskap både inom foto, film och redigering blev han en 
tillgång för företaget.

Rodis mål är att arbeta som fotograf i Sverige och han tänker 
kämpa jättemycket för att få ett liknande jobb här som det 
han hade i Syrien. Målet är att uppfylla alla krav som en arbets-
givare ställer för att man ska bli anställd.

”Jag har en regel. Det är aldrig fel att fråga. Det är ingen skam 
att fråga. Att gå runt och inte veta är en skam”, säger han. 

Soraya berättar om förtryck och kärlek 

Soraya är en ung iransk småbarnsmamma som har bott i  
Sverige i några månader. Hon berättar att regeringen i Iran  
sätter gränser för flickor och kvinnor. Flickor vågar ofta inte 
gå i skolan eftersom det inte finns någon säkerhet för dem. 
Flickor blir oftast nedtryckta från födseln. Det är mer norm 
än undantag att man säger till dem att de är svaga. Eftersom 
Soraya inte bara är kvinna utan också har afghanskt påbrå 
förvärrades hennes situation i hemlandet ytterligare. 

”Afghaner protesterar mot regeringen för att de inte har  
rättigheter till jobb. Iranierna tycker att afghanerna har kom-
mit och tagit deras jobb”, säger hon. Tortyren har inga gränser 
och mörkret är ibland totalt. Det förekommer att afghanska 
barn dödas och att narkotika smugglas i deras kroppar. 

När föddes tanken att du skulle bosätta dig i Europa?

-Redan när jag var sex år bestämde jag mig för att åka till 
Europa. Min pappa uppmuntrade mig till att åka till det. Det 
började tidigt. Vi hade en jordglob hemma som vi tittade på 
och han önskade mig en framtid där jag skulle få studera. Min 
pappa sa ofta att han önskade att jag var en pojke eftersom 
pojkar hade det lättare. Varje gång jag pratar med min pappa 
undrar han vilka nya svenska ord jag har lärt mig här i Sverige.

Hon säger att hennes pappa verkligen är hennes förebild.  
När han var ung åkte han till Syrien och Irak. Han var en kring- 
resande handelsman. Han behandlades illa av talibanerna 
men hans påhittighet räddade honom. Han lyckades fly från 
talibanerna genom att klä sig i kvinnokläder.

Många kvinnor med afghanska rötter verkar ha det svårt i 
Iran. Hur blev du en av dem som fick hjälp av UNHCR?

-Jag ansökte om hjälp hos FN. De hjälpte mig eftersom jag 
inte kunde arbeta i Iran. När jag gifte mig bodde vi hemma 
hos mina svärföräldrar och när jag väntade barn puttade min 
svärmor mig så att jag rullade från det översta trappsteget till 
det nedersta. Mina hemförhållanden var ytterligare  
en anledning till att jag inte kunde leva i Iran.

Soraya hade en kärleksfull uppväxt och hon berättar att  
hennes föräldrar älskade varandra mycket. 

”De åt alltid från samma tallrik och de drack te ur 
samma mugg”. 

Hemma hos svärföräldrarna fick hon uppleva hur det kan vara 
i ett hem där psykiskt våld är ett ”naturligt” inslag i vardagen. 
Där åts det inte från samma tallrik. De äkta makarna intog mat 
i skilda rum. Soraya visste att hennes svärmor hade haft en 
svår uppväxt och hon har inget annat svar än att svärmoderns 
samlade ilska gick ut över henne. 

”Min svärfars första fru dog under förlossningen men babyn, 
som var en pojke, överlevde”. 

Några grannar till Sorayas svärfar sa att han kunde gifta sig 
med en föräldralös flicka i grannskapet som dittills hade tagits 
om hand av sin moster. Syftet var att den nioåriga flickan skul-
le ta hand om den lilla babyn. Svärfadern var trettio år äldre 
än den nioåriga flickan när de gifte sig. De fick senare 5 barn 
varav ett av barnen är Sorayas f.d. man. För Soraya blev det up-
pochnervända världen när hon levde med sin exmake i hans 
föräldrahem. Sorayas exsvärmor utövade psykisk tortyr mot 
sin man. Hon tvingade honom hela tiden att göra som hon sa. 

Soraya
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Han satt i hallen och åt medan alla andra satt i ett annat rum.

Varför tror du att han inte gjorde motstånd?

-Min exmans far var uppvuxen med en mamma som härskade 
över sin man på samma sätt. Han var van vid den här typen av 
beteende. Det finns en förklaring.

Kan du berätta lite om dina framtidsplaner?

-Jag trivs verkligen med att hjälpa andra människor och sär-
skilt bra trivs jag med att hjälpa landsmän som inte behärskar 
det svenska språket när de kommer hit. Det uppstår en lycka 
inom mig när jag hjälper andra. Jag känner mig nöjd när jag 
går och lägger mig om jag under dagen har hjälpt någon. 
Gemenskap är väldigt viktigt. 

Mitt mål är att läsa psykologi i framtiden. I Iran läste jag en 
bok om att det viktigaste är att känna sig själv först. Sedan kan 
man hjälpa andra. Jag skulle vilja hjälpa människor som har 
hamnat i depression. Eftersom jag själv har mycket erfaren-
het och verkligen har fått kämpa känner jag att jag vill hjälpa 
andra att bli starka. 

När jag var 11 år besökte jag ett äldre par vars egna barn hade 
lämnat dem. Jag kände medlidande med dem och ville göra 
dem glada. Därför besökte jag dem på morgnarna innan de 
skulle börja jobba med jordbruket. När jag delade med mig av 
min glädje till dem blev de otroligt tacksamma.

Soraya avslutar med att berätta att hon och hennes son trivs 
I Sverige. Hon känner sig glad och tacksam över att det är 
möjligt att nå sitt mål här.

Wafaa från Syrien 

Wafaa Alayouby kom till Jordanien som flykting från Syrien. 
Hon berättar att man inte kan räkna med jobb om man kom-
mer som flykting till Jordanien. Hennes mål var att utveckla sig 
och bli självständig och alternativet var att arbeta som volon-
tär. Eftersom hon är lärare började hon med hemundervisning 
hos barn som inte hade gått i skolan på två år. Det blev många 
besök och så småningom fick Wafaa frågan om kunde öppna 
en samlingsplats dit barnen kunde komma och få undervis-
ning. Det var föreningen Salam som tog det initiativet. Hon 
berättar att det är en organisation som fokuserar på att öka 
samarbetet mellan Syrien och Jordanien. 

Wafaa blev tillfrågad att bli rektor för skolan vilket hon tackade 

ja till. Det var hon, 7 lärare och 450 elever i skolan. 
”Jag och de andra lärarna trivdes verkligen jättebra med vårt 
jobb”, säger hon med ett stort leende.

Under två år erhöll Wafaa och de andra lärarna bidrag från 
föreningen Salam. När det inte fanns möjlighet för Salam att 
dela ut ytterligare bidrag fick de börja att söka nya föreningar 
att samarbeta med.

Vilka föreningar gav er fortsatt bidrag så att skolverksam-
heten kunde fortsätta?

-Jag var kvar som rektor och jobbade med att knyta fler kon-
takter. Jag jobbade åt 4 olika organisationer. Röda korset i  
Jordanien fick hjälp av Röda korset i Storbritannien och Frank-
rike. En annan organisation som vi samarbetade med hette 
ERD och en italiensk organisation hjälpte oss också mycket. 

Wafaa berättar att fotografer från den italienska föreningen 
kom till flyktingförläggningen och fotograferade. Olika organi-
serade aktiviteter som pågick fotograferades bl.a. De anord-
nade en musikfest i Italien där de visade bilderna och under 
det eventet samlade de in pengar. Vid det tillfället hjälpte den 
italienska ambassaden också till.

”Det bästa jag kunde anordna var kurserna med syftet att 
stödja kvinnor. Jag ville hjälpa kvinnor att lösa problem.”

Wafaa berättar särskilt om en kurs som alla kvinnor på en 
förläggning ville delta i. Det var en kurs i första hjälpen. Alla 
ville vara med. Hon märkte att de lärde sig mycket och att 
de började hungra efter kunskap och det fungerade som ett 
bränsle för henne. Hon ville starta fler kurser. 
”En kurs handlade om islam och sexuella frågor. Syrien var ett 

Wafaa
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stängt land där kvinnor inte vågade uttrycka sina åsikter. Jag 
gjorde ett projekt och föreläste.”

Vill du berätta lite om dina framtidsplaner?

-Den första tiden i Sverige var jobbig. Jag var inte mentalt 
förberedd på att flytta hit. Familjeproblematik är anledning-
en till att jag och familjen är här. När jag kom till Sverige var 
jag inställd på att bli mattelärare här framöver men när jag 
upptäckte att mång barn inte kan skriva och läsa på arabiska 
så känns ett arbete som modersmålslärare givande.
Hon avslutar intervjun med att säga: ”I väskan har jag många 
aktiviteter som jag ska presentera. Jag vill hålla i studiecirklar. 
En viktig sak är t.ex. att det är förbjudet att slå barn här. Jag vet 
att jag kan nå fram till folk och förklara på ett bra sätt.”

 

Boktips 
 
Sverigevänner 

Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn 

Av Arash Sanari

När Arash och hans familj kommer till Sverige från krigets Iran 
i mitten av 80-talet är pappa Jamshid bestämd att de genast 
ska bli så svenska som möjligt, så snabbt det bara går. Som 
den rationelle ingenjör han var kom han fram till att hans barn 
då skulle behöva bli som fisken i det nya vattnet. 
”Så omsorgsfullt assimilerade och invävda i samhället att ing-
en reva någonsin skulle kunna lösgöra dem igen”, enligt Arash 
Sanari som i dags läge är specialistläkare i Stockholm och den 
doktorn som svarar på läsarnas frågor i spalten ”Fråga läkaren” 
i Aftonbladet. 
Sagt och gjort: Familjen flyttade från de andra iranska invand-
rarfamiljerna till Tjörn där barnen skulle exponeras för det 
svenska till hundra procent. Det fungerade, men priset blev på 
vissa sätt högt.

Det är dock allt annat än lätt. Deras nya land väcker huvudbry i 
en mängd svåra frågor. Är skidsemester ett tvång? Hur många 
godisbitar äter ett svenskt barn, utslaget per dag? Och varför 
kan man ta upp samma fyra ämnen på varenda middag under 
ett helt års tid utan att någonsin motta en avvikande åsikt? 
Sverigevänner : Historien om hur pappa och jag försökte bli 
svenskast på Tjörn är den otroligt roliga och gripande berät-
telsen om hur två generationer av en familj tillsammans och 
på varsitt håll försöker anpassa sig till ett ibland svårbegripligt 
samhälle. Den bitterljuva - humoristisk men också bitvis 

sorglig - berättelsen bygger både på Arash Sanaris egna och 
på faderns dagboksanteckningar från den första tiden i  
Sverige. De perspektiv läsaren får på Sverige är både  
intressanta och väldigt roliga. 

Vi tipsar dig om 
lärsvärda böcker!
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Nytt om samhällorientering för invandrare i 
Kalmar kommun 

Samhällsorientering till nyanlända ska alla kommuner i  
Sverige erbjuda enligt lag (2013:156) om samhällsorientering 
för vissa nyanlända invandrare.

Nu kan alla via Kalmar kommuns hemsida anmäla sig till  
samhällsorienteringsinsatsen (SO), även arbetskrafts- och 
anknytningsinvandrare som fått uppehållstillstånd.

SO är faktiskt en utbildning som handlar om det svenska  
samhället. Utbildningen är på svenska och tolkas på olika 
språk. Utbildningen pågår en halvdag i veckan under cirka 30 
veckor. Den är gratis.

Utbildningen innehåller bland annat teman som ”Att bo i 
Sverige”, ”Att försörja sig och utvecklas i Sverige”, ”Skyldigheter 
och rättigheter i Sverige”, ”Att leva med barn i Sverige”, ”Att 
vårda sin hälsa i Sverige”, ”Att åldras i Sverige” m.m.

Det är väldigt enkelt att anmäla sig till denna utbildning: man 
behöver bara använda sitt mobila bank-id samt välja språk. 
Länken till anmälan finns på Kalmar kommuns hemsida. 

Lättast är det att skriva SO i sökfältet på kommunens hemsida 
(startsidan)

 
De som har anmält sig får ett brev om uppstarten av ut- 
bildningen. Deltagarna i utbildningen får ett intyg när den är 
slut. Är man inskriven på arbetsförmedlingens etablerings- 
program blir SO en del av detta program.
Följande faktorer har gjort att Kommunledningskontoret nu 
samarbetar med Axel Weüdelskolan gällande utbildning 
i samhällsorientering: 
 

• Utbildade pedagoger är ansvariga lärare som håller i  
kurserna med språkstödjare.

• SO-materialet ”Va’ med” har börjat användas då det är 
enklare och inbjuder till mer livliga diskussioner; dessutom 
kan det även användas av andra pedagoger på skolan, då 
ca15 lärare där har fått utbildning i det.

• SFI och SO är under samma tak, vilket gör det enklare  
för deltagarna.

• Utbildning i SO pågår bara under måndagsförmiddagar 
vilket gör att det inte krockar med SFI.

• De som är inskrivna i projektet BAS Kalmar kan vara med. 
 

Magnus Carrington
Integrationsutvecklare
Kommunledningskontoret, Kalmar kommun
Tel. 0480–45 01 38
magnus.carrington@kalmar.se 
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Integra Kalmar inbjuder till fortsatt samarbete!

Integrationscentrumet Integra Kalmar på Kaggensgatan 40A 
inbjuder till fortsatt samarbete med studieförbund, föreningar 
och övriga frivilliga organisationer.  
Om integrationsrådet är det forumet där olika aktörer 
möts så är Integra den plattformen som hjälper till med att 
förverkliga olika aktiviteter och sammanföra aktörerna inom 
integrationsområdet med målgruppen, d.v.s.  
utlandsfödda Kalmarbor. 

En hel rad aktiviteter startades i början av januari: studiecirklar 
i trafikkunskap, datafärdigheter, grundläggande kunskaper 
om arbetslivet, studiestödsgrupper, en kvinnogrupp och 
Integras eget språkcafé  - Språkbubblan – som håller sig till 
huvudämnet arbete i Sverige. Studieförbunden NBV, Bilda 
och Studiefrämjandet är mest aktiva i dags läge. Alla ideella 
organisationer är hjärtligt välkomna att samarbeta  
med kommunen!

Integra kan gå till mötes i organisering enstaka integrations-
främjande aktiviteter, genomförandet av styrelsemöten, 
kompetensutvecklingsseminarier m.m. 

Vid Integras receptionsdisk kan utlandsfödda få hjälp med att 
komma i kontakt med myndigheter, fylla i blanketter, ansökan, 
skapa ett CV och ta vara på goda råd gällande jobbsökandet.
Dessutom är Integra Kalmar ett s.k. paraplynamn för integra-
tionsarbetet i Kalmar kommun. Stöd till vissa målgrupper i 
etableringen på arbetsmarknaden utgår från Integra Kalmar.  
Integras adress är Kaggensgatan 40 A, Kalmar. 

Violeta Öhman
Integrationsutvecklare
Tel. 0480-45 00 34
e-post: violeta.ohman@kalmar.se 
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Kommunstyrelsens externa priser för 2019

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Kalmarsalen den 
27:e januari 2020 delades kommunstyrelsens externa priser 
för 2019 ut. Priserna kan erhållas av en enskild person, grupp, 
förening, organisation eller företag vars insats haft eller har 
specifik betydelse för tillgängligheten, jämställdheten eller 
integration. Kommunens interna jämställdhetspris, som  
endast kan tilldelas anställda i kommunen, delades ut vid  
samma ceremoni. Prissumman är 15 000 kronor per pris. 

Tillgänglighetspriset för 2019 tilldelas  
leksaksgrossisten Brigbys AB.

Det är speciellt roligt att meddela att bland jämställdhetspris-
tagare finns Kalmar Soroptimistklubb och Kalmar Zontaklubb 
som är även en ny och aktiv medlem i  
kommunens integrationsråd. 

 

Integrationspriset 2019

Integrationspriset 2019 tilldelades Gulistan Ucar för hennes 
fleråriga ideella arbete med ungdomar med utrikes bakgrund 
i stadsdelen Norrliden i Kalmar: läxhjälp för skolbarn och 
”spontanfotboll” för flickor.

Hennes arbete har gynnat många barns och ungdomars 
skolresultat, personlig utveckling, inkludering i det svenska 
samhället och fortsatt delaktighet i det.

Grattis Gulistan! 

Integrationspriset 2019
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Förhoppningar inför 2020

Integrationsrådet i Kalmar kommun påbörjar året 2020 med 
förhoppningar om ännu bättre samarbete mellan  
olika aktörer! 

Rådet kommer att träffas fem gånger detta år:
2020-02-12, 
2020-04-15,
2020-06-10, 
2020-09-09 och 2020-11-11.

Vänliga hälsningar 
Dzenita Abaza
Kommunalråd (S) och ordförande i  
integrationsrådet i Kalmar kommun

Dzenita Abaza

Kontakt för information och förslag  

Violeta Öhman 
Integrationsutvecklare 
Kommunledningskontoret, Kalmar kommun
violeta.ohman@kalmar.se 
Tel. 0480-45 00 34 

Välkomna att skicka era förslag 
gällande dagordningar, lokaler för 
sammanträden (värdskap) och  
aktiviteter samt innehållet  
i nyhetsbrevet!
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Integrationen blir 
bäst om vi gör det 
tillsammans!


