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FORES – Forum för reformer och entreprenörskap – är
en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten
i Sverige med tro på entreprenörskap och människors
möjligheter att själva forma sina liv.
Miljö och marknad, migration, företagandet i civilsamhället, integritet, jämställdhet och moderniserad välfärd
– det är några av de frågor vi jobbar med. Vi är en öppen
och oberoende mötesplats för samhällsengagerade,
debattörer, akademiker och beslutsfattare i hela Sverige.
Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi hitta
lösningar på hur Sverige kan möta de utmaningar som
globaliseringen och klimathotet innebär. FORES producerar böcker och arrangerar seminarier och debatter.
FORES driver också hemsidan www.migrationsinfo.se
där vi samlar officiell statistik om migration i Sverige
och världen. Allt vi gör finns tillgängligt på vår webbplats
www.fores.se.

Karin Zelano

SEDAN STARTEN 2008 omsätter FORES visionen om

tankesmedjan som bro mellan forskning och politisk
praktik i verkligheten. Fokus ligger på tre policyområden: miljö, entreprenörskap och migration; då just
de tre utmärker sig som avgörande arenor för samhällsutvecklingen i Sverige och globalt.
På migrationsområdet vill vi skapa en framåtblickande, forskningsbaserad och positiv debatt
om migration och bidra till en politik som förmår
utnyttja migrationens möjligheter. Vi är övertygade
om att Sverige som land och som samhälle behöver
en politik som förmår utnyttja potential som finns i
människors ökade möjligheter att röra sig fritt. Oavsett anledningen till att någon flyttar från eller till
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Sverige, behövs en politik som skapar förutsättningar
för varje individ att bidra till sin egen försörjning och
det gemensamma samhällsbygget – starta företag,
bilda internationella nätverk, betala skatt, utbilda sig
med mera.
Idag finns cirka 50 000 personer i Sverige med
rötter i Somalia, vilket gör somalisvenskar till en av
landets största invandrargrupper. Men mötet med
svenska samhället har inte skett utan komplikationer.
En ond spiral av social och ekonomisk utsatthet kombinerat med negativa stereotyper riskerar att förstärka
motsättningarna mellan somalier och andra grupper i
samhället och försvåra integrationen i framtiden. Vad
krävs för att bryta mönstret?
FORES studie »Företagarnas flykt – somalisk
flyttning till England« beskriver hur somalier som
bott en längre tid i Sverige, väljer att bryta upp och
flytta till anglosaxiska länder eftersom de upplever att
möjligheterna till självförsörjning och delaktighet är
större där än i Sverige.1 Det är inte bara en samhällsekonomisk förlust då de till exempel ofta utbildat sig
i Sverige, utan också en förlust av entreprenörsanda
och positiva förebilder.
Mycket återstår ännu att göra för att Sverige ska
bli ett invandringsland i bemärkelsen ett land som
på alla plan förmår välkomna människor från andra
länder. Inte minst måste civilsamhällets ansvar och
roll för integrationen lyftas fram och underlättas och
arbetsmarknaden anpassas för att absorbera fler typer
1. Carlson et al, FORES studie 2011:2.
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av kompetens än tidigare genom insatser mot diskriminering och trösklar in.
Civilsamhällets betydelse för minskad segregation mellan inrikes och utrikes födda har berörs i
flera tidigare FORES-studier. I de kommuner där
nyanlända invandrare tidigt etablerat sig på arbetsmarknaden finns det ofta ett starkt samarbete mellan
civilsamhälle, kommun och näringsliv, och mentorskapsprogram organiserade av civilsamhället. I våra
utvärderingar av det nya systemet för nyanlända, etableringsreformen, beskrivs till exempel hur nätverket
Värnamos Internationella Vänner bidrar till att skapa
mötesplatser för nyanlända och knyta arbetslivskontakter genom informella träffar, och potentialen i
olika mentorskapsprojekt för att ge nyanlända en fot
in på arbetsmarknaden.2
FORES har också funnit inspiration från andra länder. I antologin »Kanadamodellen – hur invandring
leder till jobb« beskrivs hur civilsamhället anförtros
en nyckelroll i integrations- och bosättningsverksamhet för invandrare, och tvärtemot vad som brukar
sägas om Europa fungerar de kanadensiska städernas
invandrartäta områden med starka sociala nätverk
som ett starkt stöd för invandrares sociala kapital och
förtroende för staten.3
Därtill måste arbetsmarknaden anpassas för att
tillvarata den ökade rörligheten. Dels krävs att arbetsgivare känner igen och erkänner kompetens som
2. Rosenqvist, FORES studie 2010:2 och FORES studie 2012:9.
Chin, FORES Policy Paper 2011:5.
3. Hojem (red), 2011, Kanadamodellen, kap. 5.
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inte ser ut som man är van vid, dels krävs krafttag
mot etnisk diskriminering i anställningssituationer.
Forskningen blottar också behovet av ett reformerat
regelverk; FORES studie »Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?« beskriver sambandet mellan ett starkt anställningsskydd och stora
skillnader i sysselsättning mellan olika grupper på
arbetsmarknaden.4 Sveriges olyckliga topplacering
vad gäller sysselsättningsgapet mellan utrikes födda
och inrikes födda gör det oförsvarligt att blunda för
behovet av hyvlade trösklar in på arbetsmarknaden.
Uppfattningen att det nuvarande regelverket är enda
sättet att säkra anställningstrygghet och jämlikhet är
föga konstruktiv och riskerar att skapa en negativ spiral: utan reformer kommer sysselsättningsgapet bestå
och då klyftorna på arbetsmarknaden får återverkningar på andra områden i samhället riskerar skillnaderna i arbetsmarknadsstatus att förstärka sociala
klyftor mellan enskilda grupper, som dessutom sannolikt går i arv till nästa generation. Utan en öppen
diskussion om hur arbetsmarknaden kan reformeras
utan att det drabbar redan utsatta grupper grumlas
möjligheterna för såväl en framgångsrik integrationsprocess som en inkluderande samhällsgemenskap.
Boken »Somalier i Sverige – mellan förtvivlan och
hopp« beskriver två sidor av den somaliska migrationen ur ett Sverigeperspektiv. Inledningsvis bjuds
vi på en ögonblicksbild från Nairobi där somalier,
mestadels unga, väntar på att få återförenas med
4. Carlsson & Skedinger, FORES studie 2011:4.
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sina familjer i Sverige. Förväntningarna på deras nya
hemland går inte att ta miste på – de drömmer om att
utbilda sig, om att skapa sig en framtid och bidra till
samhället.
Därefter följer fyra berättelser om migrationens
och därefter integrationens dilemman och fallgropar
skrivna av somalisvenskar – från flyktingens umbäranden för att ta sig till väst till invandrarens kamp
för att »knäcka koden« och bli en medborgare bland
andra i sitt nya hemland. Trots att en relativt stor
grupp svenskar har rötter i Somalia hörs deras röster sällan i debatten, det är vanligare att man pratar
om gruppen än lyssnar på vad de har att säga om sin
situation. Den här gången är det annorlunda. Genom
starka personliga vittnesmål ges rekommendationer
till landsmän och myndigheter, och trots de många
hinder som beskrivs, trycker författarna på migrationens möjligheter, den slumrande potentialen och
kraften i en världsomspännande diaspora med traditioner av företagande. Goda exempel kan hämtas
från USA:s traditionella svenskbygder i Minnesota,
där somalier kännetecknas av sin företagsamhet – en
bjärt kontrast till bilden av gruppen som svårintegrerad som ofta lyfts fram i den svenska debatten.
»Somalier i Sverige – mellan förtvivlan och hopp«
vill ge plats för somalisvenskens egenberättade historia, och visa på vägar framåt för att somalier i Sverige
ska lyckas precis som de gjort på andra håll i världen.
Ett särskilt tack riktas till bokens redaktörer Benny
Carlson och Abdi-Noor Mohamed samt författarna
Philip Sandberg, Awes Osman, Abukar Albadri och
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Rahma Dirie. Stort tack även till översättare Mikael
Altemark för ett omsorgsfullt arbete och Eva Stenström och Camilla Öberg för nitisk korrekturläsning.
Karin Zelano
Chef för FORES migrationsprogram
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Benny Carlson
Abdi-Noor Mohamed

Benny Carlson är professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetade som journalist i
tio år och har därefter som forskare fokuserat på idéhistoria,
framförallt spridning av ekonomiska och sociala idéer mellan
USA och Sverige samt invandrares ekonomiska integration.
På senare år har idéspridnings- och integrationsstudierna flutit
samman i ett intresse för somaliers situation i Sverige jämfört
med angloamerikanska miljöer.
Abdi-Noor Mohamed är lärare, journalist, författare, poet,
filmare och projektledare – och numera också smålänning.
Han växte upp i den lilla staden Jowhar norr om Mogadishu
och präglades starkt av sin far som bröt med gamla traditioner
och satsade på utbildning för sina barn, även flickorna. Under
inbördeskriget i Somalia arbetade Mohamed som journalist och
gav ut flera böcker. År 2006 tvingades han fly från Somalia och
hamnade så småningom i Sverige. Han bor i dag med sin familj
i Braås, några mil utanför Växjö. Han arbetar i byns skola, har
varit projektanställd av Kulturparken i Växjö för att genomföra
sin idé om att dokumentera invandrares berättelser, intervjuat
nyanlända på uppdrag av Alvesta kommun, arbetar på att
etablera en restaurang driven av somaliska kvinnor, skriver
dikter under pseudonymen Eagle of Hope (Hoppets örn) och
kläcker ständigt nya projektidéer.

KAPITEL 1

FÖR TVÅ ÅRTIONDEN SEDAN exploderade Somalia som en

kruttunna och miljontals somalier spreds över världen. Deras uttåg fortsätter än i dag och frågan är om
och när det ska ta slut och kanske förvandlas till ett
återtåg. Efter många år av kaos och förtvivlan skymtar
i dag en strimma av hopp längs horisonten.
Hundratusentals somalier har hamnat i västvärlden på ställen som USA, Kanada, Storbritannien,
Australien, Nederländerna och Skandinavien. Dessa
diasporor har rönt olika öden. De institutionella
arrangemangen i olika miljöer har uppenbarligen
– och föga förvånande – spelat stor roll för det integrationsmässiga utfallet för somaliska invandrare. En
nyckelfaktor tycks vara den roll som spelas av staten
eller snarare den offentliga sektorn. Angloamerikanska miljöer har erbjudit en förhållandevis fruktbar
jordmån för somaliska gemenskaper och företag,
men mindre av social välfärd. Skandinaviska länder
har erbjudit social välfärd, men mindre av frihet eller
incitament för somalier att ta egna initiativ.
I Sverige har somalierna haft det motigt. De lever
till stor del som outsiders med begränsade möjligheter att röra sig in mot den svenska huvudfåran. Ingen
annan invandrargrupp kan uppvisa så låga nivåer
på sysselsättning, företagande eller inkomst. För att
citera ur kapitel 5 i denna volym:
»Stämplade som khatmissbrukare och socialbidragstagare intar vi bottennoteringen på
varenda lista – från social integration till utbildning, inom näringsliv (trots att vi av naturen är
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entreprenörer) och arbetsmarknad. Kriminalitet verkar vara ett område inom vilket vi utan
ansträngning gör bra ifrån oss.«
Samtidigt har antalet somalier i Sverige fördubblats de
senaste fem, sex åren. Landet är för närvarande hemvist för mer än 50 000 somalier och de närmaste åren
väntas tiotusentals flyktingar och anhöriga ansluta sig
till deras led. Somaliernas situation i Sverige måste
förbättras av många olika aktörer på många olika sätt.
Svenska politiker talar mycket om likabehandling, om
att bekämpa etnisk diskriminering och om islamofobi. Gott så. Men det är otillräckligt. Det räcker inte
med att försöka undvika negativ särbehandling. Konkret, positiv handling krävs för att tippa utvecklingen
i konstruktiv riktning. Vad som sägs och görs i detta
avseende har relevans långt utanför Sveriges gränser.
Denna bok erbjuder några insikter i migrationens
och integrationens mer allmänna plågor för somalier
som försöker ta sig från flyktingläger i Afrika till
Europa och Nordamerika. Dessutom erbjuder den
ett antal rekommendationer om hur dessa plågor kan
lindras och somaliska diasporor förvandlas till öar av
hopp i stället för djup av förtvivlan.
Boken är unik genom att den inte är skriven av
svenska förståsigpåare utan av somalier, som, när allt
kommer omkring, är de verkliga experterna på somaliska förhållanden (undantaget är till dels denna inledning samt nästa kapitel). Fyra somalier har ställt upp
för att analysera erfarenheter från somalisk migration
och integration med fokus på Sverige. De undersöker
22
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den inre splittring och de yttre hinder somalier möter
längs sina vägar till Sverige och under sina försök att
rota sig här. Författarna för också fram förslag om vad
myndigheter och inte minst somalier själva kan göra
för att förbättra sakernas tillstånd.

Disposition
Låt oss emellertid börja med en översikt av bokens
innehåll.
Kapitel 2 bjuder på en rapport från Nairobi där
tusentals somalier väntar på att återförenas med
familjemedlemmar i Sverige. Rapporten, författad av Benny Carlson, Abdi-Noor Mohamed och
Philip Sandberg, bygger på intervjuer genomförda
på försommaren 2012 och redovisar bakgrunder,
nuvarande levnadsförhållanden och framtidsförhoppningar hos somalier som väntar på att ta sig från
Kenya till Sverige.
I kapitel 3 beskriver Abukar Albadri de somaliska
flyktingarnas smärtsamma upplevelser i grannländer
där alla slags övergrepp tillhör vardagen. Han återger också personliga berättelser om tre migranter:
den unge Ahmed, som gör den farliga resan genom
Libyen och över Medelhavet för att hamna i Sverige
där han lever under falsk identitet; Amina, som förhandlar och sluter avtal med en människosmugglare
och anländer till Bryssel bara för att bli arresterad; och
Ayan, som är på resande fot i sex år med Sverige som
mål. Albadri beskriver den svåra situation flyktingar
möter i sitt nya hemland sedan de uppgett falska
23
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namn och identiteter för att få sina ansökningar om
uppehållstillstånd beviljade. Avslutningsvis pekar han
på de byråkratiska procedurer i Sverige som mer eller
mindre tvingar flyktingar att låtsas som om de saknar
all form av utbildning.
I kapitel 4 analyserar Awes Osman förutsättningarna för somalier med olika – inte minst utbildningsmässiga – bakgrunder att integreras i det svenska samhället. Undervisningsmetoder, regler och institutioner
skiljer sig stort mellan länder som Somalia och Sverige.
Pålitlig information om hur man bör leva i Sverige
saknas. Religiösa grupper, somaliska kvinnor, föreningar och intellektuella kan göra mycket för att fylla
detta tomrum. Den somaliska flyktingen ställs emellertid oundvikligen inför många uppgifter – att lära sig
svenska språket, tillägna sig svenska uppförandekoder
och finna arbete – samtidigt som oron för släktingar
som lämnats kvar i Somalia tar mycket energi.
I kapitel 5 ställer sig Abdi-Noor Mohamed frågan:
Varför har somalierna så svårt att lyckas med sin
integration? Hans förklaring fokuserar på hur den
somaliska statens misslyckande och sönderfall påverkar den somaliska diasporan. Somalierna måste finna
ett sätt att integreras och bevara sitt kulturella arv, så
som andra invandrargrupper har kunnat göra. Det är
emellertid ingen lätt uppgift. Det somaliska dilemmat
är, enligt Mohamed, exceptionellt: »Vad är det för fel
på oss? Varför kan vi inte göra som andra invandrare?
Svaret är enkelt: Vi har flytt från en misslyckad stat
och vår sociala gemenskap är dysfunktionell. Vi har
ingen sammanhållning, och jag fruktar att vi inte hel24
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ler är en folkgrupp. Vi är bara somalier som lever i
diasporan«.
Somalier möter en mur av formidabla hinder för
integration: Konsekvenser av en kollapsad stat, identitetsförlust, familjesplittring, förlorad målinriktning,
ett döende modersmål, brist på ett centrum i tillvaron, förlorat kulturarv och negativ mediebevakning.
Somaliernas utmaning handlar i första hand om att
integreras med sig själva och att skapa en fungerande
gemenskap.
I kapitel 6 skriver Rahma Dirie om människors
behov av en gemensam dröm, något som finns i USA
men inte i Sverige. Hon berättar om hur hon i de gamla
svenskbygderna i Minnesota fick uppleva svensk och
somalisk kultur sida vid sida på ett sätt som hon aldrig gjort i Sverige. Hon fascineras av historien om hur
de svenska invandrarna till delstaten en gång skaffade sig fotfäste utan »integrations- och projekthets«
från några myndigheter och av hur dagens somaliska
invandrare »knäckt koden« och mobiliserat kollektiva
resurser samtidigt som de identifierar sig med sitt nya
hemland.

Rekommendationer
Varje författare har i slutet av sitt kapitel formulerat
ett antal rekommendationer som tar sikte på vad såväl
svenska myndigheter som somalierna själva kan göra.
Här ska vi, utan att frossa i detaljer och därigenom
på förhand tillfredsställa läsarens nyfikenhet, ge en
försmak av några av dessa rekommendationer.
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Svenska myndigheter bör se över integrationspolitiken för att undvika en situation där somaliska
asylsökande tvingas uppge falska identiteter, och därigenom gör val som kommer att förfölja dem resten
av livet. SFI bör anpassas också till de somalier som
vid ankomsten till Sverige inte kan läsa eller skriva på
sitt eget modersmål. Oklarheterna kring somaliska
utbildningsbevis måste skingras. Myndigheterna kan
vidare hjälpa somalier att starta servicecenter eller ge
stöd åt existerande somaliska föreningar så att somalier får rätt information och ledning beroende på vart
de vill hän: nyanlända som vill in på den svenska
vägen, arbetslösa som vill in på arbetsmarknaden,
presumtiva företagare som vill in i affärslivet. Kvalificerade somalier bör anställas i socialtjänsten så att
somaliska klienter kan träffa någon som de kan tala
obehindrat med. Nyanlända bör få klart för sig att
försörjningsstöd är en tillfällig försörjningskälla men
samtidigt bör det vara tillåtet att lägga undan lite av
pengarna för framtida behov. Somaliska förebilder
och nyckelpersoner bör uppmärksammas. Språkkraven på och trösklarna till arbetsmarknaden bör
sänkas samtidigt som sanktionerna mot diskriminering skärps. Småföretagare bör få hjälp med finansiell
och juridisk rådgivning samt mikrolån. En framväxt
av somaliska radio- och tv-kanaler bör uppmuntras
genom att lokaler och utrustning ställs till förfogande.
Somalisvenskar kan anstränga sig för att förmedla
en bild till nyanlända av Sverige som ett tryggt och
generöst land. De kan i ökad utsträckning försöka
bygga upp center och föreningar där information
26
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och kunskap om formella och informella regler i det
svenska samhället, arbetslivet och affärslivet finns tillgänglig, där somalisk kultur och historia bevaras och
odlas och där kulturella evenemang anordnas. De kan
mobilisera sociala och religiösa organisationer för att
skapa sammanhållning i den somaliska gruppen och
predika vikten av att följa »framåtskridandets väg« i
Sverige. De kan ställa upp som mentorer, inspiratörer
och informatörer för nyanlända. De kan satsa på att
bygga upp somalisk radio och tv för att sprida information om händelser i den somaliska diasporan och
om hur man kan navigera i det svenska samhället.
Inte minst måste de somaliska kvinnorna träda fram.
Kvinnorna kan bli förebilder, ge sina barn mål i tillvaron, överbrygga den inre splittringen bland somalier
och gå i täten för integration med andra invandrargrupper och i hela svenska samhället. En del av de
åtgärder författarna föreslår existerar kanske redan
i viss omfattning men då bör man se rekommendationerna som en uppmaning att fortsätta »i pilens
riktning«.

Personliga stilar
De olika bidragen i denna volym har inte homogeniserats i någon större utsträckning. Varje författare ger
uttryck åt sin personliga stil. Abukar Albadri berättar
dramatiska och individuella historier som närmast
blir till noveller. Awes Osman skriver på ett stillsamt
och resonerande sätt. Abdi-Noor Mohamed använder
ett kraftfullt språk som av och till slår över i poesi,
27
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vilket förefaller passande i en bok som denna; när allt
kommer omkring hänvisar man ofta till Somalia som
»poeternas land«. Rahma Dirie skriver med engagemang och språkligt flyt.
De fyra somalisvenska författarnas synpunkter
och uttrycksformer understryker att det, som alltid,
är unika individer som tar till orda. Var och en delar
med sig av sina berättelser och analyser och var och
en för fram sina egna rekommendationer. Inte desto
mindre drar de fyra i ganska många avseenden liknande slutsatser, vilket understryker att de som
somalisvenskar har vissa kollektiva erfarenheter och
vissa gemensamma idéer om vilka steg som bör tas på
vägen mot en ljusare framtid.
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Benny Carlson
Abdi-Noor Mohamed
Philip Sandberg

Benny Carlson är professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetade som journalist i
tio år och har därefter som forskare fokuserat på idéhistoria,
framför allt spridning av ekonomiska och sociala idéer mellan
USA och Sverige, samt invandrares ekonomiska integration.
På senare år har idéspridnings- och integrationsstudierna
flutit samman i ett intresse för somaliers situation i Sverige i
jämförelse med angloamerikanska miljöer.
Abdi-Noor Mohamed är lärare, journalist, författare, poet,
filmare och projektledare – och numera också smålänning.
Han växte upp i den lilla staden Jowhar norr om Mogadishu
och präglades starkt av sin far som bröt med gamla traditioner
och satsade på utbildning för sina barn, även flickorna. Under
inbördeskriget i Somalia arbetade Mohamed som journalist och
gav ut flera böcker. År 2006 tvingades han fly från Somalia och
hamnade så småningom i Sverige. Han bor i dag med sin familj
i Braås, några mil utanför Växjö. Han arbetar i byns skola, har
varit projektanställd av Kulturparken i Växjö för att genomföra
sin idé om att dokumentera invandrares berättelser, intervjuat
nyanlända på uppdrag av Alvesta kommun, arbetar på att
etablera en restaurang driven av somaliska kvinnor, skriver
dikter under pseudonymen Eagle of Hope (Hoppets örn) och
kläcker ständigt nya projektidéer.
Philip Sandberg är projektledare i Somali Information
and Business Centre – ett regionalt centrum för somaliers
entreprenörskap. Han har tidigare arbetat och utvecklat diverse
EU-projekt inom såväl idéburen som offentlig sektor. Under
studietiden grundade han en utvecklingsorganisation som idag
heter Tamam och når över 1 000 barn i fyra länder genom sina
insatser. En av hans hjärtefrågor, som han arbetat med sedan
2003, är att tillvarata den potential som finns bland unga och
utlandsfödda i form av entreprenörskap.
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I LÄNDERNA KRING AFRIKAS HORN finns i runda tal 800 000

somaliska flyktingar,1 av vilka omkring 20 000 de närmaste åren förväntas ansöka om uppehållstillstånd
för att förenas med sina familjer i Sverige. Av dessa
familjeanknytningar väntas merparten ansöka via
svenska ambassaderna i Addis Abeba, Nairobi och
Kampala.2
I syfte att få en uppfattning om vilka dessa människor är – vilka prövningar de genomgått, hur deras
situation ser ut, vilka kunskaper om Sverige och framtidsförhoppningar de har – besökte vi i juni 2012 den
av somalier dominerade stadsdelen Eastleigh i Nairobi, Kenya, för att intervjua en handfull presumtiva
familjeanknytningar. I detta kapitel ska vi i mycket
korta drag återge deras historier.3

Vilka kan komma?
Möjligheten till familjeåterförening för somalier
öppnades efter en dom i Migrationsöverdomstolen
i januari 2012. Domen innebär att barnfamiljer kan
1. http://www.unhcr.org/pages/49e45a846.html (2012-06-14)
2. http://www.migrationsverket.se/info/5674.html (2012-06-15)
3. Vi är tacksamma för det stöd och den inspiration vi fått för att genomföra
denna lilla intervjustudie. Resekostnaderna för vårt team täcktes av FORES
(Carlson, Mohamed), Kulturparken i Växjö (Mohamed) och Herbert Felixinstitutet i Eslöv (Sandberg). I teamet ingick också frilansfotografen Andreas
Sandberg. Vi besökte Nairobi i början av juni 2012 som deltagare i en
studieresa och flera av resenärerna hjälpte till att identifiera intervjupersoner
och deltog i själva intervjuerna. Främst vill vi tacka Harald Fredriksson från
Regionförbundet södra Småland som arrangerade resan och var den som
lanserade tanken på att intervjua familjeanknytningar i Nairobi. Därnäst går
vår tacksamhet till Runa Ödlund från länsstyrelsen i Västernorrland och Ewa
Lindberg från Integrationsenheten i Västerås kommun som öppnade dörrar
till och deltog aktivt i intervjuerna med några av anknytningarna.
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återförenas i Sverige även om de saknar möjlighet
att styrka sin identitet med godkända id-handlingar.
Den nya praxisen gäller enbart medlemmar av kärnfamiljer, alltså mamma, pappa och barn under 18 år.
Följande kategorier kan ansöka om uppehållstillstånd
om någon familjemedlem har permanent uppehållstillstånd i Sverige: En förälder med en partner i Sverige om de har gemensamma biologiska barn under
18 år, en förälder med ett biologiskt barn under 18 år
i Sverige och ett barn under 18 år med en biologisk
förälder i Sverige. Eftersom somalier saknar lagliga
dokument fastställs familjebanden med hjälp av
DNA-test.4 Det utesluter makar som inte har gemensamma barn samt adopterade barn. Somalier som vill
utnyttja denna möjlighet kan göra en webbansökan
och boka tid vid en svensk ambassad för att genomgå
intervjuer och DNA-test och få sin kärnfamiljstatus
bekräftad.

Människor och miljöer
Två ortsnamn kommer att figurera flitigt i det här
kapitlet: Dadaab och Eastleigh. Dadaab är världens
största flyktingläger, bebott av närmare en halv miljon människor, vid gränsen mellan Kenya och Somalia. Eastleigh är en stadsdel i Nairobi med omkring
100 000 invånare, de flesta somalier.
Kenya har en befolkning på 39 miljoner, varav
4. http://www.migrationsverket.se/info/5516.html (2012-06-15)
Siffran 20 000 är högst osäker och har under hösten 2012 justerats såväl
uppåt som neråt.
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600 000 är flyktingar. I Nairobi bor enligt folkräkningen 2009 drygt tre miljoner människor.5 I staden
finns enligt UNHCR:s uppskattning omkring 120 000
flyktingar, varav 70 procent är somalier. Av de 120 000
är 55 000 registrerade av UNHCR och därmed
erkända som flyktingar av den kenyanska regeringen.
Övriga – majoriteten – vistas i staden illegalt. De har
ingen som helst hjälp att vänta från myndigheterna
men föredrar uppenbarligen staden framför lägren,
kanske i hopp om att kunna försörja sig själva. I den
kenyanska befolkningen finns antisomaliska strömningar som bygger på uppfattningen att somalierna
har »invaderat« landet och »stjäl« jobb och affärsmöjligheter.6 De ökade problemen med terrorism kopplas
också till somaliernas närvaro i landet.
Eastleigh erbjuder en kontrastrik upplevelse. Stadsdelen rymmer en del ganska välbyggda hus som innehåller såväl bostäder som butiker. Affärslivet är allestädes närvarande genom allt från större köpcenter
till gatustånd, plåtskjul eller kringvandrande försäljare. Samtidigt saknas beläggning på eller dränering
i gatorna varför bilar och människor tvingas navigera
genom lera och vattenpölar som vid åskregn förvandlas till mindre insjöar. Då öppnar sig en efterlängtad
affärsmöjlighet för barnen – att med små kärror ta
människor torrskodda tvärs över gatan. Överallt ligger högar med sopor. Svårartade trafikstockningar
5. http://www.knbs.or.ke/Census%20Results/KNBS%20Brochure.pdf
(2012-06-14)
6. Uppgifter från Lucie Gagné, kanadensiska med ansvar för UNHCR:s
program för kvotflyktingar i Nairobi.
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är en del av vardagen, varför det ofta tar timmar att
komma fram till en bestämd adress i stadsdelen.
I åtskilliga hyreshus i Eastleigh bor enbart somalier. Många bidar sin tid på madrasser i trånga, mörka
och fuktiga lägenheter och hoppas på att förenas med
någon familjemedlem i Sverige. Husen ägs av kenyaner. Somalierna vistas som sagt i stor utsträckning
illegalt i Kenya men tolereras eftersom de genererar
stora hyresinkomster. Hyran för en minimal lägenhet
ligger vanligtvis på motsvarande 600 till 800 kronor
i månaden.
Stadsdelen Kibera med uppskattningsvis 170 000
invånare räknas som Afrikas näst största slumområde.7 Vår guide talar om en betydligt större befolkning med inslag av 10 000 somalier. Lägsta hyran i
ett fallfärdigt skjul ligger på motsvarande 180 kronor
i månaden. Somalierna bedriver även här en livlig
affärsverksamhet. De flesta är emellertid ambulerande utan fasta butiker. De sanitära förhållandena
är bedrövliga. I huvudsak går renhållningen till så att
regnet spolar ner avföring och sopor i en flod som
därmed förvandlas till avloppsdike.
I ett av skjulen (med en hyra motsvarande 360
kronor i månaden) möter vi ett av många märkliga
livsöden i dessa miljöer. Här bor en kvinna sen 29
år tillbaka. Hon har lyckats skapa en prydlig interiör
med tapeter och tavlor på väggarna, soffa, säng och
ett elegant skåp med porslin och prydnadssaker. För
dryga tio år sen kom en man och ville gifta sig med
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Nairobi (2012-06-14)
36

KAPITEL 2

hennes minderåriga dotter. När han fick nobben
dödade han dottern och skar av flera fingrar på kvinnans händer. Någon ordningsmakt fanns inte att tillgå
men invånarna tog lagen i egna händer, slog ihjäl
mannen och styckade och begravde liket. Kvinnan
försörjer sig i dag som kringvandrande försäljare och
hennes döttrar går i koranskola.
Även denna dystra miljö har sina ljuspunkter. Vi
träffar företrädare för en organisation som hjälper
människor med HIV/AIDS (Kenya Organisation
of People with HIV/AIDS, KOPLWA) och en grupp
kvinnor med HIV/AIDS (Power Women Group)
som, med hjälp av svenska vänner, tillverkar och säljer
smycken och kläder och sprider kunskap om sjukdomen. Vi besöker en skola (Grace Springs Academy), i
en lokal som påminner om ett maskinstall, där mindre
barn till fattiga ensamma mödrar får undervisning
med ekonomiskt stöd från bland annat Sverige.
Låt oss emellertid efter denna utflykt till Kibera
återvända till Eastleigh och våra intervjupersoner.

Intervjusituationen
Att få till stånd sammanhängande intervjuer under
de förutsättningar som råder i Eastleigh var inte
lätt, även om vi (genom Abdi-Noors förberedelser)
anlände med en lista på familjer som var villiga att
ställa upp. Vi lyckades slutligen genomföra intervjuer
med åtta familjer eller i några fall enstaka individer.8
8. Intervjuerna genomfördes mellan 4 och 8 juni 2012.
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Vi ställde några korta och enkla frågor:
• Kort flykthistorik?
• Utbildning? Yrkeserfarenheter?
• Tillvaron i Nairobi? Försörjning? Hyra?
• När splittrades familjen genom att
familjemedlem(mar) kom till Sverige?
• Information om Sverige? Varifrån?
• Förhoppningar och förväntningar inför
möjligheten att komma till Sverige?

Intervjusituationerna var ofta kaotiska med många
människor inträngda i ett litet rum, nyfikna grannar
som kom in och började prata samtidigt som AbdiNoor översatte frågor till och svar från intervjupersonerna och via mobiltelefonen försökte arrangera nya
mötestider och platser.
Antalet intervjuer är inte fler än att de utan risk för
att trötta läsaren kan redovisas en och en. Vi använder
visserligen namn på de »huvudpersoner« vi intervjuat
men genom att hemvisten hos familjemedlemmar i
Sverige endast anges länsvis torde läsaren inte kunna
identifiera enskilda individer. När inkomster eller
hyreskostnader nämns redovisar vi dem i svenska
kronor (och inte i keynesianska schilling eller US
dollar).
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INTERVJU 1: Åtta barn i två små rum
I denna familj bor modern i Gävleborgs län och sex
barn mellan 13 och 18 år i två små rum i Eastleigh. I
lägenheten finns också två adopterade barn. Inget av
barnen går eller har gått i skolan.
Modern lämnade Mogadishu 2008, barnen året
därpå. De färdades med sin styvfar (»uncle«), som
de numera bor tillsammans med, i olika omgångar
och mötte stora svårigheter längs vägen; såväl svält
som rånare. Barnen har därmed varit separerade från
modern i fyra år.
Lägenheten, som kostar mellan 600 och 800 kronor i månaden, ligger i ett femvånings hyreshus
byggt av betongsten med trånga loftgångar och tvätt
som hänger på tork på varje våning, varför det faller
som ett stilla regn genom huset. Något rinnande vatten finns däremot inte och avloppsledningarna är ur
funktion.
Barnen tillbringar mesta tiden i den lilla lägenheten
som är möblerad med en madrass på golvet. Modern
skickar pengar månatligen men kan omöjligt skicka
så mycket att det räcker till så många barn. Barnen
går därför sällan ut eftersom de inte har råd med det
och eftersom det är riskabelt för barn att vara ute på
gatorna i Eastleigh.
Barnen har kontakt med modern via telefon fem
minuter i veckan. Den bild de fått via henne är att
Sverige är ett land där man kan leva bättre och gå i
skolan. De säger att de vill ta ett steg framåt och få
hopp om att livet kan bli bättre.
De förhoppningar om framtida yrken som barnen
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umgås med är, om man tar dem i åldersordning med
äldsta barnet först: Läkare, pilot, läkare, ingenjör,
lärare i engelska och svenska samt fotbollsspelare som
Messi. Möjligheterna att spela fotboll i Eastleigh är
förstås mycket begränsade. Ett av de adopterade barnen, en flicka, är skadad i armen och huvudet efter en
bilolycka. Föraren smet från platsen men hon kunde
inte gå till polisen eftersom hon är illegalt i Kenya och
inte har råd att gå till läkare.

INTERVJU 2: Barnbarn i familjen
Modern bor i Kronobergs län. Fadern Mohamed bor
med tre barn mellan 14 och 18 år i Eastleigh. I familjen finns dessutom två barnbarn, 5 och 6 år gamla.
Barnen fick viss undervisning i koranskola när de
bodde i Somalia.
Mohamed var först långtradarchaufför och arbetade därefter på restaurang i Mogadishu. Han blev
tagen och misshandlad av Al Shabab, som var aktiva
redan 2004-05. Familjen flydde och splittrades längs
flyktvägen. Barnen förlorade kontakten med båda
föräldrarna. Modern tog sig till Etiopien och därifrån till Sverige. Barnen togs om hand av släktingar
i ett flyktingläger och kom så småningom till Nairobi
där de 2010 fick kontakt med fadern. Äldsta dottern
drunknade tillsammans med sin man under flykt
över Medelhavet. Hennes båda barn är numera adoptivbarn i familjen.
Även denna familj tillbringar mesta tiden i sin
lägenhet i ett hus med labyrintiska trappor och loft40
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gångar. Som illegala flyktingar i Nairobi måste de
ligga lågt. Familjen bor i ett rum som är avdelat med
ett draperi i mitten. På ena sidan finns en madrass och
en TV, på andra sidan en säng och en liten balkong
ut mot gatan. Mohamed har inget jobb och familjen
lever på vad mamman i Sverige kan skicka. Hyran är
på dryga 800 kr i månaden.
Mellanbarnet Nimeo för oftast ordet. Hon har
också blivit misshandlad av Al Shabab och har problem med synen efter det. Mohamed lider av högt
blodtryck. Men det finns inga pengar för att gå till
läkare, köpa medicin eller skaffa glasögon till Nimeo.
Någon hjälp från myndigheterna kan familjen inte
räkna med, inte ens om de skulle råka ha pengar och
inte ens i en nödsituation. Familjens uppfattning om
Sverige är att det är ett land där det råder fred och där
det finns hopp om en framtid.
Mohamed säger sig vara beredd att arbeta med vad
som helst om han får komma till Sverige. Äldste sonen
hoppas kunna bli läkare och det vill även Nimeo
(som menar att brodern bara kopierar hennes dröm),
medan yngste sonen vill bli människorättsadvokat.

INTERVJU 3: Sverige bästa stället
Fadern bor i Västmanlands län, modern Shukri och
tre barn mellan 6 månader och 9 år i Eastleigh. Äldsta
barnet går i kenyansk skola och läser engelska. Shukri
har inte sett sin man på flera år med ett undantag.
Han kom på besök och lämnade en present – yngsta
dottern.
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Familjen bodde i en »piratstad« där det förekom
plundring och våldtäkter. Mannen flydde till Sverige
för ungefär sex år sen. Resten av familjen gav sig av till
fots. De var många eftersom han hade barn med en
annan kvinna. De hittade en bil på vägen och körde
till Nairobi. Där hade de svårt att klara sig och när
de för ett par år sen fick avslag på en ansökan om att
förenas med fadern i Västerås återvände hans andra
familj till Somalia.
I Sverige har mannen fått provanställning på ett
större företag med goda chanser till fast anställning.
Han har fått råd att skaffa en lägenhet med två rum
och kök och kan nu sända mer pengar till familjen.
Deras lägenhet i Eastleigh är emellertid dyr och kostar
hela 1 400 kronor i månaden. Den består visserligen
bara av ett rum utan fönster men har rinnande vatten och ligger i ett lite snyggare femvånings hyreshus
i tegel.
Shukri vet inte mycket om Sverige mer än att det är
fredligt och »bästa stället«. För äldsta sonen betyder
Sverige platsen där fadern bor – och fotboll.

INTERVJU 4: Ett anständigt liv
Fadern bor i Kronobergs län och modern Habiba
med ett barn på 3 år i Eastleigh.
Habiba växte upp i mellersta Juba-regionen. Hon
togs som liten, år 1991, till Dadaab av sina bröder.
Föräldrarna var då döda. Hon levde i lägret tills hon
många år senare flyttade till Mombasa i Kenya för att
arbeta; hon lagade te och sålde på en marknad. Där
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träffade hon sin blivande man, som kom från samma
region som hon och som arbetade i butik. De gifte
sig och flyttade tillbaka till Dadaab när mannen blivit
antagen som kvotflykting.
Problemet var bara att mannens mor ville att han
skulle gifta sig med en annan kvinna som var vän till
familjen. Mannen vågade inte berätta för sin mor att
han redan var gift och hade ett barn. Därmed kom
Habiba inte med på listan över kvotflyktingar och
familjen splittrades när mannen för ett år sen kom till
Sverige.
Habiba och barnet bor i ett litet gårdshus med ett
rum. De lever på vad mannen i Sverige kan avvara av
sitt socialbidrag. Hyran är på ca 650 kronor. Habiba
köper mat på kredit i väntan på pengarna från Sverige. En del av dessa pengar måste hon slussa vidare
eftersom hennes bröder fortfarande lever i Dadaab
och ena broderns son måste ha pengar för att gå i
skola.
Allt Habiba vet om Sverige är att klimatet är kallt
och att mannen inte har så mycket pengar att skicka.
Men hon tror att det är »ett mycket trevligt ställe att
åka till«.
Habiba har aldrig gått i skola. Hon hoppas kunna
göra det i Sverige och vill komma in på arbetsmarknaden. Hon säger sig beredd att arbeta med vad som
helst, »till och med som lokförare«. Hon hoppas också
att hennes son ska få ett anständigt liv.
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INTERVJU 5: Doften av Sverige
Modern bor i Kronobergs län med en årsgammal dotter. Fadern Abdi bor ensam i Eastleigh.
Abdi bodde i mellersta Juba-regionen och arbetade
som kamelskötare. 1990 blev han rånad och berövad
sina kameler och året därpå kom han till Dadaab.
Hans far och två bröder dog i lägret. Hans mor hade
dött redan tidigare och han är därmed den ende
överlevande i sin familj. Han levde i lägret i 18 år och
försörjde sig på att hugga ner träd och forsla ved till
lägret med hjälp av en kamel. Allteftersom han måste
söka sig längre och längre bort från lägret måste han
också övernatta i det fria.
För ett år sen gifte han sig med en kvinna i lägret
som var registrerad som kvotflykting. Hon kom till
Sverige och födde en dotter. Han kom emellertid inte
med på listan eftersom han var ute och drev kreatur
när hon lämnade lägret. Kvinnan hade mentala problem som förvärrades när hon kom till Sverige. Hon
tas om hand av sin mor som också är sjuk. Hon behöver tala med Abdi på telefon för att bli lugn och kunna
sova om nätterna men makarna har inte råd att ringa
varandra så ofta.
Abdi har ingen utbildning och hankar sig fram i
Eastleigh. Han vet i stort sett ingenting om Sverige.
Han hoppas kunna bli långtradarchaufför om han
får komma dit. Viktigast av allt är att dottern får en
utbildning. Han vill att hon ska bli den bäst utbildade
kvinnan i Sverige: »Jag vet vad okunnighet och brist
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på utbildning betyder – hur det har förstört mig«.
På frågan om han kan leva med sin sjuka hustru
och få fler barn svarar Abdi: »Det är upp till Allah!
När vi möts får vi börja planera«.
Att Abdi är mycket fäst vid sin hustru är inte att ta
miste på. Han åker med i det svenska intervjuteamets
minibuss eftersom han tycker att doften av Sverige
för honom närmare hustrun och han skickar med en
kasse hårt packad med tyger och kläder att överlämnas till hustrun i Sverige.

INTERVJU 6: Tigerbalsam som medicin
Modern bor i Västernorrlands län och dottern Fardowsa med en dotter på 3 år i Eastleigh.
Fardowsa föddes i Dadaab. Fadern ville återetablera
sig i Mogadishu och tog med henne dit men blev mördad av en beväpnad man. Modern var kvar i Dadaab.
Fardowsa bodde hos släktingar i Mogadishu och
började arbeta som sömmerska. När hon var 14 år
gammal tvingades hon in i ett äktenskap och födde en
dotter. Hon återvände till Dadaab men kom för sent
för att ansluta till modern som hade blivit registrerad
som kvotflykting till Sverige.
Sedan ett år bor Fardowsa i Eastleigh. Hon har
inget förhållande med sin man, som är i Mogadishu.
Hon är rädd för att han ska följa efter om hon får
komma till Sverige. Nu – när hon egentligen skulle
behöva honom – håller han sig undan.
Fardowsa får pengar varje månad från modern
i Sverige. Hon betalar 350 kronor i månaden för ett
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rum som hon delar med en annan kvinna. Den enda
»medicin« hon kan ta till när dottern blir sjuk är
tigerbalsam.
Fardowsa får emellanåt telefonsamtal från modern
men verkar inte veta mycket om Sverige. Hon har
emellertid en plan för att, om hon får komma till
Sverige, kunna försörja sin mor och se till att dottern
får den utbildning hon aldrig själv fick. Hon vill starta
en skönhetssalong och förbereda sig genom att gå en
kurs i Eastleigh där hon kan lära sig tatuering, hårvård med mera.

INTERVJU 7: Någonstans i Sverige
Sonen bor någonstans i Sverige och modern Ryiad
med sex barn i Eastleigh. Hon har ingen utbildning
men hennes barn går i koranskola.
Familjen bodde i Mogadishu och mannen var
familjeförsörjare. En dag år 2008 gick han till marknaden – där det ofta förekom skottlossning – för att
aldrig mer återvända. Ryiad flydde med sina barn och
fick hjälp av några människor att ta sig till Nairobi via
Dadaab. Hon har sen dess bott i Eastleigh i två år.
Ryiad bor i en prydlig liten tvårumslägenhet med
målade väggar och betalar 650 kronor i hyra. Hon
får pengar från sin klan för att överleva. Sonen i Sverige har börjat tjäna pengar och skickar 700 kronor
i månaden. Hon har hans telefonnummer men inte
hans adress och vet inte var någonstans i Sverige han
bor eller hur han kom dit. Han har bara ringt henne
ett par gånger sen han kom till Sverige.
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Ryiad hoppas kunna förenas med sin son i Sverige.
Hon är hårt uppbunden av minsta sonen som är tre
år och som är helt förlamad och aldrig sover. Hon har
inte ens fått en diagnos som förklarar vad han lider av.

INTERVJU 8: Bättre än Afrika
Fadern och modern bor med åtta söner i Västernorrlands län och sonen Idiris, 16 år, bor i Eastleigh.
Idiris är född i flyktingläger. Han vet inte när hans
familj kom dit men tror att det var 1992. Han bodde
inte i lägret när hans föräldrar och bröder i slutet av
2010 kom till Sverige som kvotflyktingar utan gömde
sig i Nairobi, vilket förklarar att han skildes från sin
familj.
Idiris har ofta kontakt med familjen per telefon.
Han känner sig ensam och vill förenas med sina
föräldrar. Fadern skickar pengar och sonen betalar
motsvarande 100 kronor i månaden till en familj där
han är inneboende.
Om Sverige vet han inte mycket mer än att »det
är bättre än Afrika«. Han har ingen utbildning men
skulle gärna vilja bli läkare eller ingenjör.
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Summering
Situationen för de somaliska flyktingar som sitter i
Kenya (och andra länder) är mer eller mindre desperat. De hankar sig fram med hjälp av pengar från
släktingar i diasporan och lever på hoppet om att en
dag förenas med dessa släktingar som haft turen att ta
sig ur flyktingläger och getton.
För de flyktingar som vill förenas med familjemedlemmar i Sverige reser sig många hinder. Först måste
de få tid för en intervju på en svensk ambassad, klara
av denna utfrågning och därefter genomgå DNA-test.
Om barn över 18 år, barnbarn eller adoptivbarn ingår
i familjen måste dessa lämnas kvar i lägret/gettot. Vid
ett positivt besked återstår problemet att skrapa ihop
pengar till flygbiljetter.
Om våra intervjupersoner är någorlunda representativa för de flyktingar som de närmaste åren kan
komma att återförenas med sina familjemedlemmar i
Sverige så kan man konstatera följande: De flesta har
aldrig gått i skolan. De vet nästan ingenting om Sverige. Samtidigt har de storslagna drömmar om vilka
yrken och verksamheter de skulle kunna utveckla i
det nya landet. Här har den svenska integrationsapparaten något att bita i. Den goda nyheten är att dessa
människor har en ambition framför andra: att ge sina
barn den utbildning de själva aldrig fick.
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Rekommendationer
1. Underlätta i den mån det är möjligt för de
somalier som väntar på att förenas med familjemedlemmar i Sverige genom att förse dem
med information om den process de måste gå
igenom.
2. Satsa på elementär skolutbildning för barn i
Nairobi så att de kan läsa och skriva när de
kommer till Sverige.
3. Uppmuntra dem som har realistiska planer
på att skaffa sig en yrkesutbildning innan de
kommer till Sverige men som saknar resurser
för att göra det (exempel: fallet Fardowsa).
4. Följ upp familjerna som intervjuats ovan (om
de får uppehållstillstånd i Sverige) för att se hur
de klarar omställningen till den nya miljön och
fördjupa dokumentationen av deras migrationshistoriker (vår egen uppgift).
5. Ge somaliska organisationer och svenska
volontärer eller svensk-somaliska centrumbildningar en större roll när det gäller att hjälpa
nyanlända familjer att anpassa sig till den
svenska miljön.
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Abukar Albadri

Abukar Albadri är frilansjournalist, författare och människorättsaktivist, bosatt i Sverige. Han har arbetat som journalist
sedan år 2000 och samarbetat med medier som Los Angeles
Times, Deutsche Presse-Agentur (dpa), Agencia EFE och Al
Jazeera English liksom med European Pressphoto Agency
(epa) som fotograf. Hans bilder från Somalia har publicerats på
förstasidorna i många internationella tidningar och tidskrifter
samt i rapporter från Amnesty International. År 2008 deltog
Albadri i en rundresa med Amnesty International för att studera
somaliers situation vad gäller mänskliga rättigheter i Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Sverige och träffade då
många politiker på såväl nationell som EU-nivå. De senaste
åren har han arbetet som konsult för Human Rights Watch i
Somalia och som informatör för Afrikanska Unionens och FN:s
informationssupportteam (AU-UN-IST). Albadri har grundat
företaget Badri Media Production i Mogadishu som producerar
nyhetsmaterial och dokumentärer för internationella media.
Hans kolumner och analyser av utvecklingen i Somalia har en
stor läsekrets i den somaliska diasporan.
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DEN SVENSKA REGERINGEN är medveten om att den

somalisvenska gruppen befinner sig i ett kritiskt läge
när det gäller frågor som integration, utbildning och
sysselsättning. Gruppen blir större för varje år och
är överrepresenterad bland arbetslösa och dem som
saknar utbildning. Bilden av somalisvenskarnas framtid är mörk. Deras hemland är av alla i världen det
främsta exemplet på en misslyckad stat. Situationen
blir värre av en hög arbetslöshet som driver Somalias
unga att fly landet eller vända sig till den organiserade
brottsligheten. Torkan regerar alltjämt tillsammans
med krigsherrarna, terroristerna och piraterna. De
håller landet och befolkningen som gisslan och gör
sig skyldiga till olika former av brott mot krigets lagar
och de mänskliga rättigheterna.
Resten av världen undviker att ta tag i frågan.
Under den 21 år långa konflikten i Somalia har FN
inte givit någon undersökningskommission i uppdrag
att utreda krigsbrott och kränkningar mot de mänskliga rättigheterna så att förbrytarna kan ställas inför
rätta. Därmed har förövarna fått möjlighet att ostört
begå sina illdåd.

Inbördeskrigets upprinnelse
Efter att regeringen Barre föll samman den 26:e januari 1991 bröt ett inbördeskrig ut i Somalia, med över
en halv miljon döda som följd. Miljontals människor
fördrevs och såväl militären som polisväsendet och
säkerhetstjänsterna drogs med i regimens fall. Soldaterna tog med sig sina vapen när de anslöt sig till
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de stridande klanerna. Samhällsinstitutionernas sammanbrott resulterade i massakrer på hundratusentals
som gjordes till måltavlor på grund av sin etniska
tillhörighet. Krigsherrar (som nu sitter i parlamentet), ministrar, politiker och religiösa ledare utsatte
urskillningslöst befolkningen för människorättsbrott
som mord, våldtäkt, plundring, kidnappning och
tvångsförflyttningar. Krigsherrarna och klanmilisernas illdåd skapade samhälleliga trauman, misstro
och total anarki och fältet öppnades för att stycka upp
landet i små klanområden.

Flyktingarnas smärtsamma upplevelser
De upplevelser som de somaliska flyktingarna haft i
grannländernas flyktingläger är mycket smärtsamma.
Man söker skydd i lägren men männen blir gripna,
tvingas betala mutor och förföljs. Kvinnorna blir våldtagna och torteras. Till och med i lägren måste trygghet prioriteras framför allt annat i det dagliga livet.
Övergreppens karaktär skiljer sig åt beroende på i
vilket land, vilket läger och vilken stad de sker, men en
sak har de gemensamt. De ger flyktingar plågsamma
minnen som de kommer bära med sig resten av livet.
KENYA

Den kenyanska polisen har ögonen på somalier som
flytt till landet. Alla asylsökande somalier som tar sig
över gränsen tvingas betala mutor om de vill nå flyktinglägren. Oavsett deras legala status utsätter polisen
somaliska medborgare för utpressning och frihetsbe54
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rövanden. Även om man är lagligt i landet betyder det
inte att man är immun mot utpressning. Flyktingstatus, tillfälligt inresevisum eller uppehållstillstånd
hindrar inte polisen i flyktinglägren och storstäderna
från att kräva mutor. Somalier grips och avtvingas
pengar oavsett vilka dokument de kan visa upp.
År 2010 riktade Human Rights Watch (HRW)
anklagelser om utpressning mot den kenyanska polisen som givit sig på somaliska asylsökande när de försökte ta sig till tre läger nära staden Dadaab, där världens största flyktingläger är beläget. HRW:s rapport
berättar hur polisen utsätter nyanlända flyktingar för
våld, godtyckliga gripanden, olaga frihetsberövanden
under omänskliga och förnedrande omständigheter
och hotar flyktingar med avvisning. För att få män
såväl som kvinnor och barn att betala mutor anklagas
de rättsvidrigt för att vistas illegalt i landet. Rapporten fastställer även att den kenyanska polisen utsätter
kvinnliga flyktingar för våldtäkt. Bara under 2010
skickade man tillbaka hundratals (kanske till och
med tusentals) somalier som inte kunnat betala de
summor de avkrävts, helt i strid med kenyansk och
internationell lag.
– De som flyr kaoset i Somalia är övervägande
kvinnor och barn. I Kenya välkomnas de med våldtäkter, piskrapp, misshandel, frihetsberövande,
utpressning och summariska avvisningar, uppger
flyktingforskaren Gerry Simpson, HRW-rapportens
huvudförfattare.
– När de väl lyckats ta sig till lägren utsätts en del
flyktingar för ytterligare polisvåld, och polisen ser
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mellan fingrarna på det sexuella våldet som andra
flyktingar och lokala kenyaner står för.
Somalierna trodde att det kenyanska folket skulle
hjälpa dem men regeringen och polisen har istället gjort sig skyldiga till allvarliga tjänstefel och
övergrepp.
TANZANIA

Somalierna har inte för avsikt att flytta till Tanzania.
Snarare är det ett sätt för dem att ta sig Sydafrika, dit
de flyttar för att starta småföretag.
Samordningen av människosmugglingen sker
i Kenya, Tanzania och Somalia och det kan kosta
mellan 500 och 1 500 dollar att ta sig från hamnen i
Mombasa till den tanzaniska kusten. Somaliska flyktingar i tanzaniska fängelser hålls kvar och förvägras
rättshjälp.
– Fångvaktarna våldtar kvinnliga somaliska fångar,
medan vi män tvingas till arbete i kaserner eller jordbruk, säger några somaliska före detta flyktingar som
suttit fängslade i Tanzania.
LIBYEN

Libyen är utgångspunkten för flyktingarnas dödliga
resa över Medelhavet. Varje år tillryggalägger tusentals somaliska migranter de många mil som skiljer
Somalia och Libyen åt. De måste ta sig genom Kenya,
Etiopien, Uganda, Sudan och Libyska öknen. I öknen
har många gått sin död till mötes då de svultit eller
törstat ihjäl, bitits av ormar eller begravts i sandskred.
Somaliska migranter har gett Libyen namnet »det
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lilla helvetet på jorden«. Både poliser och civila gör
livet svårt under deras tid i landet. En migrant vars
vittnesmål ligger till grund för en del av den här rapporten uttrycker sig så här om Libyerna: »I helvetet är
varje hörn varmt«.
ÖVER MEDELHAVET

Migrationen över Medelhavet kostar tusentals afrikanska flyktingar livet. Många av dem som dör är
somalier som försöker ta sig in i Europa via Italien för
att försöka skapa sig ett bättre liv. Men enligt migranterna fortsätter svårigheterna även i Italien. Det europeiska systemet för identifiering via fingeravtryck gör
att migrationstjänstemän kan identifiera och skicka
tillbaka flyktingarna till första ankomstland. Men
flyktingarna gör sitt bästa för att överlista biometrisystemen genom att fila bort sina fingeravtryck.
En del flyktingar uppger sig vara minderåriga. På
så sätt kan de undvika att behöva lämna de fingeravtryck och den biometri som kan leda till deportation
till länder som Italien, Grekland eller Malta, där svåra
förhållanden väntar.

Tre flyktingars personliga berättelser
AHMED

24-åriga Ahmed lever i Sverige som ensamkommande
flyktingbarn. År 2006 flydde hans familj från Mogadishu till Hagardherlägret i Kenya. Då hade ett krig
utbrutit mellan en grupp krigsherrar som utnämnt
sig till Alliance for Restoration of Peace and Counter
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Terrorism (ARPCT) och den regim som etablerats av
Islamic Court Unions (ICU).
Ahmed är familjens äldste son, och föräldrarna
hade tänkt sig att han skulle växa upp och kunna
hjälpa till med att förbättra familjens levnadssituation. Han gick i skolan i Mogadishu och gick där ut
gymnasiet, men studerade inte vidare på universitetet. När familjen lämnade Mogadishu hoppades han
på två saker: ett bättre, säkrare liv och att flytta till ett
västerländskt land.
– Jag trodde att livet skulle bli bättre i de kenyanska
flyktinglägren eftersom några som flytt tidigare hörde
av sig till mina föräldrar och sade att livet i lägren var
mycket bättre än i Mogadishu. Även om Mogadishu
var farligt nog för att vi skulle fly, så var det de tidigare
flyktingarna som övertygade mina föräldrar att ta
oss till flyktinglägret, det som heter Hagardher. Istället hade vi kunnat bege oss till Hargeisa eller någon
annanstans i Somalia där jag hade kunnat fortsätta gå
i skolan.
Ingen av hans förhoppningar förverkligades. Vakterna och gängen i lägret hälsade hans familj välkomna
med grova övergrepp, inkluderande piskrapp, frihetsberövande och förnedring. Polisen torterade dem.
– Polisen misshandlade mig igen, på nätterna försökte de våldta mina systrar. Det var väldigt svårt att
klara av det dagliga livet i lägret. Så fort vi kom dit
började vi fundera på hur vi skulle kunna ta oss därifrån. Vi kunde inte vända tillbaka till det Mogadishu
vi flytt ifrån. Lägret var inte säkert för oss, och vardagen som flykting var hemsk.
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Efter ett tag beslutade sig Ahmed och hans familj
för att han skulle försöka ta sig till Libyen. Därifrån
tog han sig till Europa över Medelhavet. De såg beslutet som »det sista alternativet«.
– Mina föräldrar var medvetna om öknens faror,
de visste att tusentals somalier försvunnit i Libyska
öknen och de kände också till hur farligt Medelhavet
var. Men ändå beslutade de sig för att skicka iväg mig.
De sade till mig att »om du dör ska vi be för dig, om
du klarar dig är du vårt enda hopp«.
För den desperate Ahmed var resan från Hagardher till Italien och sedan vidare till Sverige »hans livs
värsta upplevelse«, men han framhåller att han »inte
ångrar någonting«.
– Resan mellan Kenya, Uganda och Sydsudan var
farlig och obehaglig, vi tog ju oss över gränsen illegalt.
Vid gränsen till Kenya och i sydsudanska Juba grep
man oss, men vi släpptes efter att vi betalat mutor.
Det var väldigt enkelt att slå sig ner i sudanesiska
Khartoum eftersom både regeringen och folket var
vänligt inställda till det somaliska folket. Men människosmugglarna var hemska.
Från Khartoum till Tripoli reste Ahmed med 15
andra somaliska flyktingar, sex flickor och nio pojkar.
– Var och en av oss betalade 500 dollar till smugglarna. De hyrde två Toyota Land Cruiser-bilar åt oss.
Vi påbörjade resan åtta på kvällen, och när det blivit morgon körde smugglarna oss till en liten stad i
Sudan och sade att vi var nära gränsen till Libyen. Vi
fortsatte till fots i två dagar tills vi kom till en postering, då hade vi kommit till platsen där länderna
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gränsade till varandra. De sudanesiska soldaterna
tilltalade oss inte, men de libyska gränsvakterna grep
oss och behandlade oss illa.
Han kallar Libyen för »helvetet på jorden«:
– Det var när vi kommit fram till gränsen som vi
kände hettan som steg upp ur helvetet. Det var verkligen ett sådant, och soldaterna var detta helvetes onda
andar. De försåg alla med ögonbindlar, de förde oss
till ett läger nära gränsen och delade upp män och
kvinnor. Männen lämnades i ett tält medan vakterna
begav sig iväg med de sex kvinnorna.
Enligt Ahmed höll gränsvakterna dem som gisslan
och begärde en lösesumma för att de skulle släppa
dem så att resan mot Tripoli kunde fortsätta.
– Efter tre dagar kom gränsvakterna tillbaka med
de sex flickorna. De krävde oss på pengar, alla tvingades betala 500 dollar. Vi ringde våra familjer och de
fick sina pengar. De tog med oss till Tripoli så att vi
kunde hämta lösesumman från växelkontoret på den
somaliska ambassaden där.
Ahmed blev kvar i Libyen i 20 månader innan han
lämnade landet och begav sig mot Italien. Han väntade på att hans familj som var kvar i Hagardherlägret
skulle skicka honom de pengar som behövdes för
båten till Italien, en biljett kostade 1 200 dollar.
– Den lyckligaste dagen i mitt liv var då jag kom
fram till Lampedusa i Italien. Jag hade tagit mig över
Medelhavet och jag kände hur rädslan för libyerna
avtog. Det var samma dag jag trodde att min dröm
äntligen hade besannats. Men faktum var att eländesdagarna ännu inte var över. Kampen började när jag
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kom till det italienska lägret. Som flykting hade jag
frågan om identitet att hantera. Jag är somalier, men
jag har inga dokument som kan styrka det. Alltså var
det en otäck upplevelse, detta att inte kunna verifiera
vem man är.
– I Italien lär du dig massor av saker, om allt som
gör livet svårt för dig som flykting: Dublinförordningen, vad fingeravtrycken innebär. Arbetslöshet,
hemlöshet och hjälplöshet gör att du tappar allt hopp.
I två år bodde jag i Italien, utan arbete, utan socialt
bistånd. Enda skillnaden mot Libyen var friheten –
ingen tortyr, inget fängelse – men det var samma slags
psykiska smärta.
– Jag försökte ta bort mina fingeravtryck och söka
asyl i Nederländerna, men misslyckades. Jag försökte
i Tyskland och misslyckades. Slutligen beslutade jag
mig för att försöka ta mig till Sverige och påstå att jag
var minderårig. Det fungerade, men jag lever i ständig skräck för den dag man upptäcker min bluff och
straffar mig. När jag kom till Sverige var jag 22, men
påstod jag var 13 – nio år yngre än jag egentligen är.
På så sätt kunde jag undvika att lämna fingeravtryck.
Jag lyckades få uppehållstillstånd, men mitt hjärta är
oroligt, hela tiden är jag ängslig. Jag kan inte skaffa ett
pass eftersom jag är säker på att fingeravtrycken kommer avslöja mig. Det innebär att jag aldrig någonsin
kommer att kunna resa till Afrika för att besöka mina
föräldrar.
– Det svåraste är att jag måste leva mitt liv i flera
olika världar. Jag fyller 25 snart, men låtsas vara 16.
Jag går i en klass med barn som är yngre än mig. Jag
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klär mig som dem, jag beter mig som dem och jag har
samma slags frisyr. Jag är inte den jag egentligen är.
Innerst inne är jag någon annan.
AMINA

För somalier som är på väg till Europa och Nordamerika är Nairobi navet för den illegala invandringen.
Alla ambassader som har förbindelser med Somalia är
baserade i Kenya, och där används de för att göra upp
om affärsresor och arrangera familjeåterföreningar.
Ambassaderna drar även till sig människosmugglare.
De gillar Kenya för att det är här de får tag i migranter som suktar efter vägar till EU och Nordamerika,
rutter eller så kallade lines (le:n på somaliska). De
har också tillgång till korrumperade gränsvakter
som hjälper flyktingarna på flygplatsen, och ett svagt
rättssystem gör att man snabbt kan få flyktingar som
gripits släppta.
26-åriga Amina och hennes 47-åriga mamma
Maryan satt på balkongen på andra våningen i en
lägenhet i stadsdelen South C i Nairobi. De diskuterade en efterlängtad fixare som skulle komma
på besök om en halvtimme för att redogöra för en
smugglingsrutt till Norge.
– Du försöker ordna allt så att smugglaren ska välja
att hjälpa just dig, men hur kan du veta att du kan lita
på honom? frågade Maryan sin dotter, som var i färd
med att ställa fram somaliskt kaffe (qahwa), somalisk
kaka (dolsho) och ett par läskedrycker åt smugglaren.
– Alla säger att hans rutter är framgångsrika. Han
har lyckats få över en hel del, några av dem känner
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jag själv, och han har goda vänner på flygplatsen,
svarade Amina och fortsatte med sina förberedelser.
Mitt i samtalet ringde det på dörrklockan och
Amina öppnade för att ta emot sin gäst, men det
visade sig att det inte var smugglaren i fråga.
– Du är inte Dahir? frågade Amina.
– Nej, det är jag inte, svarade han.
– Vad har hänt med honom? frågade Amina den
som ringt på.
– Han är på väg, men han skickade mig för att försäkra er om att han verkligen kommer, svarade han.
Amina var lättad. Hon tog emot mannen och
visade in honom i vardagsrummet och frågade om
han ville ha något att dricka, men han sade att han
först ville vänta på sin chef. Mannen presenterade sig
för mamman, dottern och alla andra i lägenheten och
började sedan berätta om den emotsedda fixaren.
Han påstod att han ägde en resebyrå och att han hade
känt fixaren i åratal.
– Dahir är på väg hit just nu. Det är många som
gärna vill få chansen att testa hans tjänster, men han
vill ge just dig den här chansen. Om ni är redo, slå till.
Det här är den enda chansen ni kommer få, så se till
att inte missa den.
– Jag kan inte fatta något beslut innan jag talat med
honom. Han får komma och presentera sitt erbjudande, först då beslutar jag om jag köper hans rutt
eller inte, svarade Maryan.
Då knackade fixaren på dörren, nästan som om
han hade tjuvlyssnat på samtalet. Även om Maryan
kände en viss osäkerhet inför männen så blev hen63
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nes dotter Amina upprymd över ankomsten av den
korta, skalliga man hon hoppades skulle kunna förverkliga hennes drömmar.
Fixaren presenterade sig som Dahir, en norsksomalier som bodde i Oslo men som också gjorde
affärer i Nairobi. Familjen bad honom förklara vad
för slags rutt han kunde erbjuda.
– Rutten är ett pass, ett pass som tillhör en norsksomalier. Innehavaren ser väldigt mycket ut som din
dotter Amina, hon skulle lätt kunna resa med det.
Så ligger det hela till. Passet har en inresestämpel,
ägaren är i Nairobi och hennes returbiljett finns
också här. Sannolikheten att passet är säkert att resa
med är hög, så var vänlig berätta vad du är beredd
att betala. Om jag kan möta dig där så sluter vi en
överenskommelse, och om jag inte kan det ska jag
berätta varför.
Maryan frågade fixaren om ruttens pris och varför
hon skulle lita på honom.
– Priset är 17 000 dollar, av vilka 2 000 ska deponeras i förväg. De är till för hjälpen på flygplatsen.
Du kommer också att betala för en ny biljett eftersom
returbiljetten tillhör ägaren som behöver en ny. En
returbiljett är viktig för din dotter eftersom den visar
att hon kommit hit från Oslo, svarade han.
– Mina villkor är väldigt enkla att följa. Du ska
deponera pengar hos den somaliska penningöverföraren Dahabshiils kontor i Eastleigh. Du kommer
få skriva på ett kontrakt som bekräftar att jag kan
inkassera pengarna när din dotter väl är i Europa.
Om uppdraget skulle misslyckas blir du av med de
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2 000 dollar som hjälpen på flygplatsen och biljetten
kostade, men resten får du tillbaka.
– Hur ska vi kunna veta att du är pålitlig och att
dokumentet inte är falskt? frågade Maryan återigen
fixaren.
– Det är inget falskt pass. Innehavaren befinner sig
i Nairobi, hon stannar här tills din dotter är framme
vid sin slutdestination. Oroa dig inte, vi kommer inte
att röra dina pengar förrän allt är klart.
Amina började argumentera med sin mamma om
att hon borde gå med på villkoren. Hon sade att hon
redan hade träffat fixaren, sett passet och att de diskuterat det hela innan hon bjöd hem honom.
– Jag är redo att köpa rutten, men det är dyrt, 17
000 dollar plus biljetten är vansinnigt. Mitt moterbjudande är 14 000 dollar för allt, sade Maryan.
Fixaren ställde sig upp och låtsades att han var
förolämpad av Maryans erbjudande. Han menade att
han skulle gå om diskussionen handlade om priset
– tillvägagångssättet var det enda som låg på bordet.
Trots att Maryan inte var glad över hur fixaren satte
gränserna för diskussionen erbjöd hon honom ett
nytt bra pris, 16 000 dollar, men då måste allt ingå.
Amina hade höga förhoppningar om sin resa. Efter
att hon kommit till Oslo tänkte hon försöka ta sig till
London eller Stockholm eftersom Storbritannien var
hennes drömland och Sverige hennes andrahandsval.
Hennes familj hade flytt från Somalia 1991. Sedan
dess har de bott i Nairobi och där bedrivit en framgångsrik affärsverksamhet. Hon är näst äldsta barnet,
med fyra yngre syskon. Hon gick i högstadiet på
65

M I G R AT I O N M O T A L L A O D D S

Pumwani Secondary School i Nairobi, men hoppade
av och började undersöka hur man kunde emigrera
till Europa.
Amina var medveten om de risker det innebar om
hon greps med falska papper. Det var en källa till oro,
men hon beslöt sig för att riskera allt för att förverkliga sina drömmar.
– Jag vet att jag reser med någon annans pass. Det
är ett brott, men det är det enda alternativ jag har. Kan
jag skaffa ett visum eller korsa Libyska öknen och ta
mig över Medelhavet? Nej, mina föräldrar skulle aldrig gå med på det, och jag tänker inte kompromissa.
Två personer från vardera part utsågs att ta ansvaret för pengarna, och två dagar efter mötet deponerade man kontanterna hos Dahabshiil. Maryan begav
sig till sin tygbutik vid Amal Plaza i Eastleigh för att
hämta pengarna och överlämnade dem sedan till den
anvisade gentlemannen, som i sin tur ordnade med
deponeringen.
Fixaren uppmanade Amina att delta i briefingmöten innan hon tog sig till flygplatsen, vilket hon gick
med på. Under det första mötet beskrev en ung man i
30-årsåldern hela processen för Amina, från Nairobis
till Oslos flygplats och hur det gick till när man sökte
asyl.
– Håll i åtanke att minsta misstag kan få hela resan
att gå i stöpet. Du måste vara mycket vaksam, alla
tjänstemän kommer att granska dina dokument, sade
den unge mannen som inte presenterade sig själv
innan han fortsatte med sin föreläsning.
– I Europa står reglerna på minoriteternas sida.
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Om du tillhör en av de större klanerna så avslår de
din ansökan. Alltså måste du leta reda på en ny klan
att tillhöra och läsa in dig ordentligt innan du åker,
förklarade han.
– Du måste stämma träff med någon som tillhör
en minoritetsklan och ta reda på så mycket du kan.
Du måste ändra namn och anta ett typiskt minoritetsnamn. Ditt förnamn, Amina, är ett typiskt namn
för någon som tillhör den moderata falangen och
används av bägge grupperingarna, men din pappas
och din farfars namn måste du ändra.
– Om du har olika slags intyg så bör du låta din
mamma ta hand om dem här hemma. Här i Eastleigh kan du ordna med nya handlingar som stödjer
din version. Dubbelkolla att de är skrivna i ditt nya
namn. Öva på att använda det nya namnet, som om
det var ditt riktiga namn.
– De är intresserade av fall som innebär tydliga
brott mot de mänskliga rättigheterna, alltså behöver
du ha din historia klar för dig nu innan du åker. Oavsett om det handlar om våldtäkt, tvångsäktenskap
eller att hållits gisslan så måste du verka trovärdig när
du lägger fram ditt fall.
Fixaren förklarade för Amina att hon skulle få passet på flygplatsen eftersom alla detaljer måste vara så
hemliga som möjligt. Hon gick med på allt eftersom
hon desperat ville åka och hade väntat så länge. När
hon frågade sin lärare hur många år han hade jobbat på någon europisk migrationsmyndighet svarade
han bara jovialiskt:
– Jag har aldrig varit i Europa, men jag har jobbat
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med det här i åratal – jag vet vad folk har berättat för
oss.
Sin sista dag i Nairobi spenderade hon med sina
bästa vänner, sina nära släktingar och sin familj. Alla
hoppades att de mycket snart skulle få höra henne
ringa från Oslo. Efter fyra dagar av förberedelser
gick Amina ombord på en flight från Nairobi till
Oslo med två timmars mellanlandning i Bryssel. När
hon gick igenom kontrollen på flygplatsen i Bryssel
greps hon och fick passet konfiskerat. Hon ansökte
om asyl när hon satt i ett förvar och fruktade att bli
utvisad.
Belgien beviljade henne asyl. Hon sade åt sin
familj att låta fixaren plocka upp sina pengar från
Dahabshiil. Än är det många av hennes drömmar
som inte har gått i uppfyllelse. Det är ju i Storbritannien eller Sverige hon vill bo. Dublinförordningen
står som en mur framför hennes drömmar. Amina
ångrar inte vad hon utsatte sig för genom sitt försök
att ta sig till Europa, och hoppas fortfarande att en
dag kunna bosätta sig i Storbritannien eller Sverige.
AYAN

28-åriga Ayan är en somalisk flykting som bor i
Sverige. Hon valde att inte ta rutten via Nairobi och
öknen eller ta sig över Medelhavet. Det tog henne sex
år att komma till Sverige.
– Det var 2005 som jag köpte ett syriskt visum från
en fixare. Han sade till min familj att det skulle vara
lätt för mig att ta mig in i Europa från Damaskus i
Syrien. Men istället blev det en resa på sex år. Jag blev
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kvar två år i Syrien. Syrierna är ett gästvänligt folk och
polisen trakasserar inte somalier. Det enda man har
att frukta är gränsövergången till Turkiet.
På vägen till Turkiet slog Ayan följe med sex andra
somalier och två eritreaner. Syriska smugglare och
somaliska tolkar plockade upp dem i Damaskus och
körde dem till gränsen till Turkiet där de tog sig över
illegalt. För att undvika gränspolisen flydde de från
by till by. Efter elva dagar kom de till ett ställe där
byborna ringde polisen och berättade om dem.
– Det var hemskt, vi reste utan någon aning om
vart vi var på väg. Vi ville bara gömma oss från polisen. Vi stannade i många byar, men efter elva dagar i
Turkiet blev vi arresterade av polisen, som förde oss
till Istanbul. Turkiskt fängelse var inte så farligt. Det
fanns separata byggnader för kvinnor och män och
de behandlade oss hyggligt. Efter en vecka i fängelset
gick de med på att vi faktiskt var somaliska flyktingar,
men de två eritreanerna fick inte stanna.
Ayan var i Turkiet i två år innan hon lyckades ta
sig över till Grekland. Hon planerade hela tiden att
fortsätta vidare till Europa, helst till Storbritannien,
Holland eller Sverige. Men omständigheterna grusade alltid hennes planer.
– Jag var strandad i Turkiet i två år. Jag saknade
pengarna för att ta en båt och gränskontrollen var
väldigt hård. Det finns bara en rutt och den går via
Grekland.
– Livet i Turkiet var hårt. Jag var en ung flicka
utan familj i Turkiet, inga vänner, inga pengar – så,
du vet... ibland gör man smutsiga affärer eller går på
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blåsningar. Män är galna, de gör inte saker lättare.
Det blev ingen vändning till det bättre under åren
i Syrien och Turkiet, och i Grekland var hon nära att
börja langa droger eller prostituera sig.
– Ärligt talat använde eller sålde jag aldrig droger,
men jag befann mig i en miljö där droger och prostitution var vanligt. Jag var nära att bli neddragen i
det hela, men resan till Sverige räddade mig från det
mörkret.
– Mina vänner och de som bodde i samma hus
som jag var involverade i knarkhandel eller prostitution eftersom det var det enda sättet man kunde tjäna
pengar på och några av dem använde droger för att
minska stressen. Den grekiska polisen slår ofta till
mot langare, men hur ska de kunna gripa tusentals
desperata migranter för vilka prostitution och langning är det enda sättet att tjäna pengar?
– Jag vill inte prata om mitt liv här i Sverige. Jag
vill inte förstöra det hopp jag har nu, men det är ett
svårt liv. Hur som helst handlar allt om Dublin. Jag är
Dublin, mer behöver inte sägas.1

1. Citatet syftar på Dublinförordningen (2003/343/EG), som är en av
rättsakterna i EU:s strävan mot ett framtida gemensamt asylsystem för
alla medlemsländer. I Dublinförordningen regleras vilken medlemsstat i
EU som ansvarar för prövningen av en asylansökan som lämnas in i någon
av medlemsstaterna. Reglerna bygger på första asyllandsprincipen. Den
innebär att en person som flyr från förföljelse i sitt hemland ska söka skydd
i det första säkra land där möjlighet ges. Källa: Regeringen (2012), http://
www.regeringen.se/sb/d/9688/a/93135
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Falska uppgifter och paranoia
Många somaliska migranter som reser till Europa
eller Nordamerika faller offer för falska uppgifter.
Fixarna ljuger för dem. Många av migranterna har
minst gymnasieutbildning, andra har universitetsexamen eller i alla fall yrkesfärdighet, men om examina
och färdigheter håller man tyst. En del har tagit sin
universitetsexamen utomlands, i länder som Malaysia, Indien, Sudan, Pakistan, Egypten, Kina, Libyen,
Kenya, Uganda, Jemen och Etiopien.
Men det finns skäl till att man begraver dessa viktiga intyg. Man fruktar att få avslag på sin ansökan.
Att ansöka om asyl hos europeiska invandringsmyndigheter är mer komplext jämfört med att göra det i
ett tredje världen-land.
Fixarna har sina egna anledningar till att föra migranterna bakom ljuset. De vill kontrollera processen
och se till att migranterna fokuserar på sina egna
problem istället för på det smugglarna sysslar med.
Anledningen till att smugglarna håller informationsträffar för migranterna under resans planeringsstadium är för att de vill hålla sig undan lagen och
kunna fortsätta sin verksamhet ostört. Under de här
mötena råder man flyktingarna att påstå sig tillhöra
en minoritetsklan, att ändra sitt riktiga namn och sin
födelseort och säga att de är analfabeter.

Paranoians följder
Med start första dagen efter att ansökan med falska
uppgifter har lämnats in fylls den asylsökande med
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tvivel och man misstänker alla för att vara utskickade
för att rapportera åt migrationsmyndigheterna.
Alla immigranter inser sitt misstag (att utge sig för
att vara någon annan) och ångrar sig – men att gå
tillbaka och erkänna är inte logiskt om man får ett
myndighetspapper där det står att »om man uppger
felaktig information eller identitet kan det leda till att
ansökan nekas eller redan erhållet uppehållstillstånd
upphävs«.
Flyktingen upplever sig stå i skuld till och är
ansatt av smugglare, släktingar och vänner. Det ges
ingen möjlighet att erkänna tidigare misstag och
ställa saker till rätta. Ett erkännande kan leda till att
ansökan avslås eller att det uppehållstillstånd man
redan fått upphävs. Immigranten isolerar sig från alla
andra, inklusive övriga somalier, med undantag för
ett fåtal vänner, släktingar eller klanmedlemmar.

De dubbla namnens trauma
För en flykting som ansöker om asyl är det enkelt
att uppge ett falskt namn, men det får långtgående
konsekvenser. Man har två namn, ett som står i de
svenska identitetshandlingarna, och ett man fått vid
födseln. Många somalier i Sverige har dubbel uppsättning namn och befarar att Migrationsverket en dag
kommer att upptäcka deras hemlighet och fatta det
fruktade beslutet.
Den här problematiken ger upphov till paranoia,
och för att stävja det hela bör Sverige genomföra
en grundlig översyn av asylpolicyn för somaliska
72

KAPITEL 3

invandrare, både för nya flyktingar och för dem som
sedan länge har uppehållstillstånd.
För att hindra att man skapar en hel grupp som
hålls gisslan av individuellt gjorda misstag måste
översynen leda till att somaliska flyktingar i Sverige
får det stöd som krävs för att de ska undvika att göra
om sina katastrofala misstag och få en chans att ställa
saker till rätta utan att förlora uppehållstillståndet.

SFI som första steg
Endast de med uppehållstillstånd har rätt till svenskundervisning för invandrare (SFI). Det är den första
överenskommelsen som görs mellan handläggaren
och immigranten.
Dilemmat består i att lärarna börjar lära ut svenska
redan innan invandraren har någon uppfattning alls
om språket.
Invandraren får en månads introduktion, och efter
att läraren har gjort en utvärdering placeras man
i en klass på en nivå som motsvarar ens kunskaper.
De somaliska migranterna hamnar alltid på A- eller
B-nivån. Ett väldigt litet antal blir placerade i C, och
ingen hamnar på nivå D.

Dilemmat med intyg
Det är inte alla somaliska flyktingar som väljer att
hålla tyst om identitetshandlingar eller intyg, en del
visar stolt upp dem och uppger sin riktiga identitet.
Under integrationsprocessen får de av handläggaren
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veta att de ska skicka sina intyg till Skolverket. Efter
ett par dagar eller veckors väntan har Skolverket lämnat sitt svar: »Intyg utfärdade i Somalia saknar giltighet i Sverige«.
När SFI:s fyra kurser är avklarade får man gå
vidare till svenska som andraspråk (SAS). Efter att
man påbörjat SAS-studierna måste man ansöka om
studiemedel från CSN för att klara sitt uppehälle.
Efter veckor av väntan hör CSN av sig och säger att
»eftersom du gick i gymnasiet i ditt hemland har du
inte rätt till fullt studiestöd«.
Invandrare som fått två jobbiga besked på raken av
Skolverket och CSN börjar uppmana nära släktingar,
vänner och flyktingar de träffar att inte visa upp sina
intyg. Det här är en av grundorsakerna till att det
är vanligt med falska uppgifter bland somalierna i
Sverige.
Det blir följden av att det är enklare för en flykting
att säga sig sakna utbildning för att slippa avslag från
Skolverket och CSN:s byråkratiska beslut. Att säga
att man saknar utbildning leder till att man måste
studera på SFI under en längre tid. Det beror inte på
några inlärningssvårigheter, utan på att man måste
följa myndigheternas beslut. Enligt min erfarenhet
skulle ingen somalisk flykting gå på SFI-lektionerna
om det inte var obligatorisk närvaro.
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Arbetsmarknad och praktik
Under eller efter SFI-kursen måste migranterna göra
praktik. Handläggarna ordnar praktikplatser och placerar ut deltagarna på olika företag. Ett antal månader
senare är praktiken över. Invandraren förblir arbetslös.
Arbetsmarknadsprogrammet Jobbtorget är ett
annat slöseri med de somaliska flyktingarnas tid. En
del går dit regelbundet i åratal utan att någonsin bli
kallade till en anställningsintervju. De har inget hopp
om att få arbete genom Jobbtorget, de går bara dit för
att uppfylla handläggarens krav på att de varje dag ska
sitta vid datorn och söka jobb. »Ingen närvaro, inga
pengar till uppehället«.
Olyckligtvis hjälper inte SFI, praktik eller Jobbtorget de somaliska flyktingarna att komma in på arbetsmarknaden. Systemet måste förändras rejält.

Media som integrationsmotor
Etermedierna är somaliernas vänner. Man läser mindre, lyssnar desto mer, och påverkas genom media,
särskilt radio och TV. För somalisvenskarna är media
den främsta potentiella motorn för integration. Här
talar vi inte om närradion, utan snarare om den kommersiella radion som har stor täckning och förmår
påverka.
Folk måste ha tillgång till nyheter och berättelser
från sitt hemland genom radio och TV på sitt eget
språk. Det är enda sättet på vilket media kan fånga
deras uppmärksamhet och förändra deras sätt att leva.
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Rekommendationer
1. Se över den invandringspolicy som rör
somaliska invandrare och reformera det sätt på
vilket integrationsprogrammen genomförs.
2. Stöd somalier som vill etablera sig i näringsgrenar inom vilka de lätt kan börja jobba, exempelvis transportnäringen och småföretag där
man kör taxi, lastbil och buss. Många somalier
har en bakgrund som chaufförer i Afrika, Asien
och arabländer. I USA och Kanada jobbar de
med långväga transporter. Det är en verksamhet de är väl bekanta med.
3. Starta program för mikrofinansiering som
underlättar för somalier att starta småföretag;
detta eftersom det är så svårt att få banklån.
4. Etablera ett informationssystem som varnar
unga män och kvinnor för den farliga resan till
Europa. De som under sin resa fått traumatiska
upplevelser kan lyftas fram som exempel.
5. Anställ kvalificerade somalier som vägledare
på arbetsförmedlingar, socialkontor och skolor
för att hjälpa somalier förstå systemet och hitta
arbeten.
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Länkar till källor
http://hrbrief.org/2012/03/abuse-of-somali-refugees-inkenya-and-ethiopia/
http://www.hrw.org/news/2010/06/09/kenya-police-abusesomali-refugees
http://www.clubofmozambique.com/solutions1/blog/
did_you_know/mozambiquetanzania_horn_migrants_beaten_deported
http://www.presstv.ir/detail/2012/05/06/239795/kenyanforces-abused-somalis-hrw/
http://www.csmonitor.com/World/Africa/2012/0504/ReportKenyan-forces-abused-ethnic-Somalis-near-border/
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Awes Osman

Awes Osman är somalisk författare, samhällsvägledare,
coach och lärare för nyanlända somaliska och arabisktalande
flyktingar. Han har alltid älskat att skriva och fick redan som
barn in artiklar i en engelskspråkig tidning i hemlandet. Han
gick lärarutbildning i Mogadishu och högre utbildning i Indien
och arbetade i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien innan
han kom till Sverige. Han talar fyra språk flytande och arbetar
för närvarande som lärare vid Nyköpings folkhögskola där han
hjälper nyanlända flyktingar att hitta vägar in i det svenska samhället. Han har skrivit romanen »Den skinnlösa geten i Somalia«
och arbetar för närvarande på en ny bok. Han drömmer om
en värld där människor oberoende av etniskt ursprung, språk,
religion, klass och politisk uppfattning kan leva i samförstånd.

KAPITEL 4

INTEGRATIONSBEGREPPET FÖRUTSÄTTER ATT det finns två

parter: dels en individ eller grupp, dels ett värdsamhälle. För att få till stånd en framgångsrik integration
måste ett antal kriterier uppfyllas. Det finns många
aspekter att ta hänsyn till, men här lyfter vi fram
endast integrationsproblematiken inom den somalisvenska gruppen.
De flyktingar som kommer hit från Somalia kan
delas upp i olika grupper, alla med olika förutsättningar att hantera den utmaning det innebär att integreras i ett värdsamhälle:
1. De vuxna somalier som är analfabeter och
aldrig gått i skola i sitt hemland.
2. De som fått viss utbildning i Somalia, men
som är i stort behov av kompletterande
utbildning för att kunna anpassa sig till det
utvecklade svenska skolsystemet.
3. De högutbildade som anlände med en examen men som behöver språkfärdighet och
en bra vägledning in i det svenska samhället.
4. De som kom som barn eller som föddes i
Sverige och därmed påbörjade sin integration på ett tidigt stadium.
5. De som kom till Sverige med en historia
av ungdomsbrottslighet och sedan blivit
inblandade i olika slags asociala aktiviteter.
6. De som fick en lyckad integration och ett
bättre liv i Sverige.
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Förmågan att finna spåret som leder till en lyckad integration i det svenska samhället varierar från grupp till
grupp, och faktorer som ålder, bakgrund, utbildning
och individens egna livserfarenheter spelar in.
Många somaliska flyktingar hamnade i Sverige
efter att regimen under den nu bortgångne president Mohammad Siyad Barre kollapsade 1990-1991.
Många av dem som kom hit hade då inte fått någon
ordentlig utbildning sedan de sista dagarna under
den senaste lagliga centralregeringen.
Till skillnad mot USA och Storbritannien förutsätts det i Sverige att den arbetssökande kan uppvisa
en formell utbildning, oavsett vilken tjänst eller
vilket yrke det handlar om. Det kravet gör det svårt
för många somaliska nyanlända att få arbeten här.
I avsaknad av omedelbara arbetstillfällen och med
svårigheter att lära sig svenska tar den somaliska
föräldern ut sin frustration och irritation i hemmet,
på barnen. Hela familjen känner en hopplöshet och
att Sverige inte är den rätta platsen för somalier. En
modstulen somalisk förälder börjar drömma om att
flytta vidare och om bara möjligheten uppenbarade
sig skulle han göra det. Denna tid av vacklande
väntan kan sträcka sig 10-15 år efter en redan lång
period av väntan på att bli svensk medborgare. En
svensk medborgare med rötter i Somalia, som inte
kan språket ordentligt, inte är kulturellt integrerad
och saknar arbete – hurra!
Det byråkratiska Sverige blir en besvikelse också
för den utbildade intellektuella somaliern i grupp 3,
som är starkt motiverad att skaffa sig ett riktigt jobb
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och leva ett bra liv i Sverige. Den högskoleutbildade
somaliern kan visa sig över- eller underkvalificerad i
jämförelse med vad det svenska utbildningssystemet
kräver, och det tar tid att ta igen det som saknas. En
utbildad invandrare som tävlar med högskoleutbildade svenskar på storstädernas hårda arbetsmarknad
kan få det jobbigt. Trots färdigheter är det inte möjligt
för invandraren att leva upp till de sociala och psykologiska krav den svenska arbetsmarknaden ställer.
När två starka krafter kolliderar kommer somaliernas svenskfödda barn – de i grupp 4 – i kläm. Dessa
krafter utgörs av dels den icke-integrerade förälderns
ständiga råd och förmaningar, dels den samhällsomgivning som utövar en stark social påverkan via skola,
vänner, gatan och så vidare. Föräldern försöker hindra att barnet blir alltför präglat av det västerländska
och tappar sin somaliska identitet. Det omgivande
samhället uppmuntrar hela tiden, och på många olika
sätt, tonåringen att anamma svenska värderingar. Den
stackars tonåringen klarar inte av att hantera konflikten, han eller hon har inte den mentala kapacitet det
krävs för att hitta den balans mellan två krafter som
kan hindra att man tippar över i extremer åt ena eller
andra hållet. Följden kan bli att det inte går bra för
tonåringen i någondera kulturen och därmed blir
framtiden i Sverige osäker.
Ett generöst svenskt välfärdssystem kan inte
kompensera för den akuta bristen på arbeten bland
invandrare; här finns det fler arbetslösa än det finns
arbeten. Om man skapade fler arbetstillfällen i Sverige – särskilt då arbeten där det inte krävs en perfekt
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svenska – skulle många invandrare få möjlighet att
verkligen göra insteg i samhället.
SFI-utbildningarna har i uppdrag att utbilda
invandrare i svenska språket, men har trots tillskjutna
medel från regeringen inte lyckats leverera de nödvändiga resultaten. De flesta somalier som gått SFI
har inte blivit färdiga med sina kurser inom de uppsatta tidsramarna.
Målet med SFI borde vara mer än bara språkfärdighet. Istället borde utbildningen läggas upp så att den
nyanlände invandrarens utbildningsnivå och yrkesfärdighet åtminstone motsvarar de grundläggande
kraven för att komma in på arbetsmarknaden eller gå
vidare till högre studier.
Alla somaliska invandrare har något yrke eller
någon slags praktik som han eller hon skulle vilja
ägna sig åt. Då skulle det kunna hjälpa om man satsade energi på att hjälpa somalier att utveckla sina
personliga förmågor så de kan klara sig själva istället
för att vara beroende av bidrag från det offentliga.

Utbildningssystem och pedagogik
Skillnaden är stor mellan det sätt på vilket man bedriver undervisning i det svenska utbildningssystemet
och hur det fungerar i många andra länder. För en
vuxen flykting, som endast fått grundutbildning i sitt
hemland, blir det svårt att förstå den svenska pedagogiken som utgår ifrån normen om självständigt
lärande. Här består lärarens roll huvudsakligen av
att instruera, handleda och uppmuntra studenten –
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till skillnad mot den korvstoppning som är vanlig i
utvecklingsländer.
Jag har personligen låtit utföra ett experiment
som fick goda resultat. Vid den tiden arbetade jag
som lärare åt 36 somaliska vuxna kvinnor och män
som nyss kommit till Sverige. De som deltog i mitt
program hade olyckligtvis liten eller ingen formell
utbildning med sig från Somalia, och det gick såklart
inte bra för dem på SFI eftersom de inte lyckades klara
kursen inom den givna tidsramen. De flesta visste
redan från början att eftersom de inte kunde läsa eller
skriva på sitt modersmål, så skulle det bli svårt att bli
färdig på några år. Detta var inget man tog hänsyn till
på utbildningen. Inom SFI hade man gjort en generell uppskattning om elevernas förmåga att ta till sig
språket.
Jag föreslog att man skulle starta en intensivkurs
i somaliska för nybörjare och att man skulle kombinera den med en nybörjarkurs i svenska som hölls på
somaliska. Jag och läraren i svenska höll i kursen tillsammans så att alla deltagare skulle få så bra stöd som
möjligt när de tog sina första steg. När mina deltagare
kunde skriva och läsa på sitt modersmål och förstod
dess grundläggande grammatik så gick det mycket
lättare för dem att förstå svenskans uppbyggnad.
Samtidigt hjälpte min svenska kollega dem att gradvis
förbättra sitt ordförråd och vardagsspråk.
Vi ordnade också en kort kurs i matematik samt
en somaliskspråkig kurs om svensk realia och det
svenska samhällets uppbyggnad. På så sätt fick de
en förståelse för det land där de nu skulle komma att
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arbeta, bygga sina liv, uppfostra sina barn och interagera med andra medborgare.
Det finns ett akut behov av ett utbildningssystem
som konstruerats inte bara för den svenska kulturen,
utan som tar hänsyn även till andra kulturer.

Information och desinformation
Inom den somaliska kulturen föredrar man att utbyta
information muntligen snarare än via avancerade
medier, och till »muntligt« räknar man att prata i
telefon eller titta på somaliskspråkiga Tv-kanaler.
Den kommunikationskultur som är högst utvecklad i
Sverige består av de svenskspråkiga dagstidningarna,
radio och TV; en kultur som inte når ut till de flesta
nyanlända somalier.
Det blir alltså svårt för nyanlända somaliska
flyktingar att få tillgång till pålitlig information och
kunskap om hur Sverige fungerar och hur man bäst
bygger sig ett liv här. Deras enda källa till information
är en släkting eller klanmedlem som anlänt före dem.
Den nyanlände måste då ta till sig vad en icke-integrerad klanmedlem som bott här länge har att säga. Det
borde finnas en officiell och tillförlitlig informationskälla, översatt till somaliska, så att den nyanlände inte
måste hämta sin information från tveksamma källor.

Samarbete med somaliska religiösa grupper
Oberoende av var man befinner sig i världen är religionen den centrala beståndsdelen i det somaliska
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samhället. Den är integrerad i det somaliska familjelivet. Religiösa organisationer påverkar alltid hur
somaliska familjer lever sina liv. Oavsett var man
slagit sig ner så är de viktiga källor till information
och deras medlemmar har framskjutna positioner i
samhället. Det vore alltså klokt att låta dem ha hand
om det centrum som skall syssla med att sprida
information bland somalisvenskarna. Då kan man få
till stånd ett samarbete mellan religiösa grupper och
de som engagerar sig i att förbättra situationen för
nyanlända somaliska flyktingar.
Att inleda ett samarbete med religiösa organisationer för att ta reda på hur man bäst hjälper den
somaliska gruppen skulle ge positiva resultat. Om de
ledande medlemmarna verkligen inser hur viktigt det
är för somalisvenskarna att välja utvecklingens väg i
det här landet, då finns det hopp om ett gott samarbete. Ett positivt budskap kan då föras vidare till de
somaliska familjerna i Sverige. Moskéer och islamiska
centra har alltid varit bra på att föra ut positiva budskap och kan användas för att föra ut information till
gagn för den somaliska samhällsgruppen.

De somaliska kvinnornas roll
Den somaliska kvinnan har både en passiv och en
aktiv roll att spela i familjens integrationsprocess –
en roll som är både stark och svag. Svag eftersom
familjen inte ser det som något positivt om kvinnan
har mycket att säga till om i familjeangelägenheterna.
Det somaliska samhället är mansdominerat. Det går
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dock inte att förneka att kvinnan också har en stark
position på så sätt att hon har rätt att lägga in sitt veto
mot all förändring inom familjen. En del kvinnor
hanterar inte endast familjefrågor tillsammans med
sina män, utan har också en roll i makens sociala och
politiska umgänge genom att de står för goda råd vid
rätt tillfälle.
Den somaliska mamman spelar en stor roll i arbetet
med att ge barnet en bra uppfostran. I Sverige har den
somaliska mamman ett ekonomiskt oberoende eftersom det ekonomiska stödet inte nödvändigtvis kommer från pappan i familjen. Därmed kan hon hävda
sig när det gäller frågor som rör hennes barn. Det
finns också ensamstående somaliska mödrar som har
all möjlighet att ge sina barn en progressiv uppfostran,
och på sätt rusta dem för det sociala livet i Sverige.
Hustrun kan direkt eller indirekt utöva påverkan
över familjens angelägenheter genom att hjälpa sin
man att förstå hur landet ligger, så att han klarar
av att leva upp till de krav som ställs. Det är en stor
fördel om mamman blir medveten om hur familjen
bör agera för att barnen ska få en positiv uppväxt och
integreras bra. Stor tyngd kan läggas vid att ge den
somaliska mamman tillgång till bra information om
Sverige och dess samhällsliv.

Att vara ny på arbetsmarknaden
Det går inte att göra stora förändringar på arbetsmarknaden för att minska de sociala svårigheter
många nyanlända somaliska flyktingar möter. Men
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arbetslösheten och den hårda konkurrensen om de få
arbeten som finns försvårar deras integration. Regeringen lägger redan ned mycket tid och pengar på att
hjälpa nyanlända att slå sig ner i Sverige och finna sin
plats här. Det som behövs är nya sätt att utnyttja de
redan tillgängliga resurserna mer effektivt. Då kan
man förenkla invandrarnas integrationsprocess och
göra att den tar mindre tid.
Besitter de nyanlända flyktingarna yrken och färdigheter som de kan dra nytta av och som lätt skulle
kunna hjälpa dem att försörja sig själva? På vilket sätt
kan Arbetsförmedlingen bli inte bara ett ställe man
går till för att få information, utan en instans som
stödjer den arbetssökande i alla steg, från utbildning till anställning? Arbetsförmedlingen kan göra
en bedömning av de möjligheter och hinder som en
individ står inför när den påbörjar sin karriär, och på
så sätt vägleda personen till den väg in på arbetsmarknaden som är kortast.

Att tillägna sig svenska värderingar
Den svenska kulturella särarten uppstod inte ur ett
vakuum. Attityden att man på alla livets områden
bör hålla sig till lagar och regler har sina rötter i den
kraftansträngning det svenska folket gjorde under
den industrialisering och modernisering som krävdes
för att komma ikapp andra länder.
Lagarna och reglerna antog sedan formen av traditioner, och alltså blir alla som är inte är medvetna
om eller vägrar följa dem utpekade som avvikare som
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fryses ut. Samhällets bild av en beror på om man har
(eller har möjlighet att tillägna sig) vanan att följa en
uppsättning traditioner där lagar och regler är viktiga.
En flykting som precis kommit till Sverige och som
tvingas eller vill stanna här kan inte undgå att inse
nödvändigheten av att följa dessa socialt eller juridiskt
upprätthållna lagar och regler.
Innan somalierna kom hit hade de levt hela livet i
ett system där allt är annorlunda. Tid och erfarenhet
gör definitivt att de inser hur olika de två kulturerna
är. Men tiden det tar för en person att anpassa sig till
det svenska levnadssättet kan bli alltför utdragen och
dyr för både individen och det svenska samhället. En
nyanländ flykting som blir integrerad på ett tidigt
stadium är alltid bättre för Sverige än en flykting som
slutar som en samhällsbörda.

Tidsuppfattning
Det kan ta lång tid för alla som flytt från utvecklingsländer att vänja sig vid att det överallt i det svenska samhället läggs så stor vikt vid att följa scheman och vara
punktlig. I Somalia kan det vara en godtagbar ursäkt
att inte dyka upp i skolan om det regnar ordentligt.
Det kan hända att en arabisk administratör inte är på
arbetet bara för att han var tvungen att köra sina barn
till skolan då familjens chaufför oväntat sjukanmält sig.
Vikten av att vara punktlig måste lyftas fram och
förklaras tydligt för nyanlända flyktingar. Likaså är
det nödvändigt att alla nykomlingar som kommer för
att stanna en kort tid eller för alltid får en grundlig
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genomgång om hur saker fungerar i Sverige. Det
finns ett mycket stort behov av en mer kontinuerlig modersmålsbaserad samhällsinformationskurs,
utformad så att nyanlända flyktingar får tillgång till
den information de behöver för att skapa sig ett gott
liv i Sverige.

Utbildning i Sverige
Innan en nyanländ flykting kan ge sig i kast med sin
utbildning måste han eller hon ha fått ordentligt med
information om det svenska grund- och högskolesystemets pedagogik. Här är lärande ett ansvar som
delas mellan studenten och läraren, och det måste bli
tydligt vem som ansvarar för vad.
Den somaliska flyktingen kommer från ett land
där lärande mest ses som en skyldighet, inte bara
på grundnivå utan även på högre nivåer. Lärarnas
auktoritet är stor, men i det nya landet är frihet något
som genomsyrar alla delar av livet – även utbildningsväsendet. Därför är det av yttersta vikt att studenten
får vägledning som förklarar hur systemet fungerar
och vilka alternativ som finns. Det skulle vara till stor
hjälp om det fanns särskilda språkkurser för dem som
redan gått en högre utbildning och som skulle vilja
fortsätta studera eller skaffa sig ett bra arbete här.
Språkkursprogrammet kan förse de nyanlända med
all information de behöver för att bli redo att studera
vidare eller påbörja en karriär i Sverige. Den särskilda
kursen måste också hjälpa deltagarna att förstå utbildningssystemet och höja deras utbildningsnivå.
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Den mentala faktorn
De flesta flyktingar som kom hit från Somalia lämnade bakom sig ett land plågat av en mängd sociala,
politiska och ekonomiska problem. De politiska problemen gav upphov till en av världshistoriens värsta
katastrofer. Hundratusentals blev flyktingar, dödades eller sårades när de kastades in i inbördeskrig,
svält, torka och klanbaserat våld. Även om ljudet av
konstant skottlossning avtar i städerna så är landet
fortfarande oroligt och traumatiserat. Läget förvärrades drastiskt när Al Shabab gick på offensiven.
Landet hade en svag nationell övergångsregering som
bekämpade Al Shababs krigare. När små delregioner
proklamerar sin självständighet späs anarkin och laglösheten ytterligare på.
De flesta invånarna i Somalia lyckades undkomma
striderna och tog sin tillflykt till grannländerna.
Under sökandet efter en säker plats hamnade de flesta
av dem i Europa eller i USA. Ingen av de drabbade
flyktingarna hade särskilt planerat att bosätta sig i
något speciellt land. Omständigheterna gjorde att de
hamnade i de länder där de nu lever. De flesta lämnade bakom sig det mest värdefulla de hade: sina älskade släktingar, föräldrar eller barn, make eller maka,
bröder och systrar, vänner och grannar, och allt de
förknippade med sin bakgrund.
Så snart den somaliska flyktingen lyckats ta sig till
ett flyktingläger i ett säkrare land börjar han eller hon
omedelbart oroa sig för sina släktingar. Det kan ha
varit så att familjen splittrades under flykten och man
förlorade kontakten. Om de hade tur lyckades hela
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familjen fly tillsammans. Det första scenariot är nog
det vanligaste och de flesta flyktingar som hamnade
i Sverige börjar oroa sig för sina släktingar så fort de
lyckats ta sig till tryggheten. Så fort de fått sitt uppehållstillstånd börjar de integreras i samhället, men
de bär på djup sorg och oro över hur det gått för de
släktingar som blivit kvar. Jakten på nyheter om de
nära och kära börjar med att man varje vecka ringer
till Somalia och man surfar på somaliska hemsidor
och lyssnar på radio för att få tag på aktuella nyheter
om situationen i hemlandet.
Den somaliska flyktingen ställs då inför flera integrationsproblem samtidigt: man ska lära sig hantera
svenska språket, förstå socialförsäkringssystemets
lagar och regler, ta reda på hur man hittar jobb. Allt
detta samtidigt som den oundvikliga oron över var
släktingarna man lämnat bakom sig är, och vad som
hänt dem, tränger sig på. En somalisk kvinna som
lämnade kvar alla sina barn i hemlandet, eller en
tonårig pojke som lämnade sina föräldrar i ett osäkert land, kommer att ha det svårt att koncentrera sig
och uppbåda den tid och energi som en framgångsrik
integration i det svenska samhället kräver. Om det rör
sig om en högre utbildad eller yrkeserfaren flykting
kan denne möjligtvis lyckas med balansakten att
lägga ner den tid och energi som integrationsprocessen kräver, samtidigt som tankarna fortfarande hålls
sysselsatta med släktingarna som är kvar i hemlandet.
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Det svenska flyktingmottagningssystemet:
ett moment 22
Nyligen införde Migrationsverket ett slags moment
22-hantering av somaliska flyktingar som beviljats
uppehållstillstånd och önskar ansöka om visum åt
sina nära släktingar. Den tidskrävande ansökningsprocessen blir till en knut som är svår att lösa upp.
När man ansöker om visum hos den svenska
ambassaden i landet dit släktingarna flytt, krävs det
att man har legitimationshandlingar utfärdade av
en godkänd somalisk migrationsmyndighet från
tiden då landet fortfarande hade en centralregering,
det vill säga före 1989. En del släktingar som önskar återförenas med sina familjer i Sverige är födda
senare än 1989, och andra kan ha blivit av med sina
papper under det våldsamma inbördeskriget. För de
flyktingar som lämnat kvar sina små barn i landet och
vars flykt var extremt traumatisk, är det lite som att
kräva att offren för 11 september-dåden ska visa upp
dokument som var kvar i World Trade Center för att
de ska få rätt till stöd och sjukvård.
Visserligen är det positivt att det nyligen skett en
viss förändring i praxis när det gäller hur man hanterar återföreningarna mellan somaliska familjer
och deras släktingar, men detta når bara en del av de
somaliska flyktingarna.1
1. De förändrade möjligheterna till familjeåterförening från Somalia beskrivs
utförligare i Kapitel 2.
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Information och propaganda på
somaliskt vis
Det måste finnas kanaler som nyanlända somalier kan
vända sig till så tidigt som möjligt för att få tillgång
till korrekt information, så att budskapet uppfattas
korrekt och når ut snabbt. Kommunen skulle kunna
etablera ett nätverk av föreningar med uppgift att
förmedla rätt budskap till nyanlända, eller använda
redan existerande somaliska organisationer till detta.
Det måste till metoder för att hindra att de nyanlända somalierna kommer under dåligt integrerade
invandrares inflytande. Man kan undvika detta om
man istället engagerar somaliska intellektuella som
valt rätt väg. Genom sådana organisationer kan den
nyanlända flyktingen få råd och vägledning om hur
man bäst anpassar sig till det svenska samhället.
Gör informationen tillgänglig genom många olika
kanaler, ge dem som kan arbeta som lärare eller andra
yrken chansen till det. Som det är nu tar det tid innan
de yrkeskunniga somalierna får rätt slags information
från rätt instans när de anlänt till Sverige.
En lyckad integration av somalier måste vara
en process där många parter engagerar sig. De viktigaste aktörerna är somalierna själva samt värdsamhället och regeringen. Alla parter kommer att,
direkt eller indirekt, tjäna på en mer välfungerande
integrationsprocess.
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Rekommendationer
1. Utbildning: För att fullt ut kunna integrera
sig i det nya samhället är de viktigaste
resurserna utbildning och information. Det
finns stora skillnader mellan nivåerna på
skolsystemen i Sverige och Somalia och hur
de är utformade. De nyanlända flyktingarna
behöver särskilt stöd. Om flyktingarna får
information på sitt modersmål blir resultatet
bättre, och det hjälper flyktingar att komma
in i det föränderliga livet i Sverige.
2. Grundläggande information om svenska
lagar och svensk kultur bör förmedlas av
somaliska lärare på de nyanländas eget
språk, eller av svenska lärare genom somaliska tolkar fortlöpande under en längre tid
i takt med att den nyanlände möter olika
sidor av det svenska samhället som han eller
hon behöver förstå och förhålla sig till.
3. En medveten allmänhet: Integration är en
ömsesidig process. Eftersom de nyanlända
invandrarna måste anpassa sig till värdsamhällets sociala regler, så är det nödvändigt
också för det svenska samhället att sträcka
ut en hand för att integrationsprocessen ska
bli smidigare och bättre. Myndigheterna
kan agera katalysator genom att belöna
arbetsgivare som vid nyrekrytering anställer åtminstone en flykting och genom att
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organisera kontaktgrupper med svenskar
och nyanlända flyktingar.
4. Invandringspolitik: Svensk migrationspolitik bör beakta alla omständigheter
runt situationen för flyktingarna i Sverige.
Migrationsverket kan samarbeta med andra
myndigheter som arbetsförmedlingen,
utbildningsdepartementet och skattemyndigheten och satsa tid och pengar på att
stärka de nyanlända flyktingarnas kunskaper och färdigheter. Som det nu är måste
somalier vistas i Sverige i åtta år för att
kunna ansöka om svenskt medborgarskap.
Den tiden skulle kunna förkortas för dem
som visar ambition och förmåga till snabb
integration genom att t ex klara av SFI och
söka/få arbete.
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Abdi-Noor Mohamed

Abdi-Noor Mohamed är lärare, journalist, författare, poet,
filmare och projektledare – och numera också smålänning.
Han växte upp i den lilla staden Jowhar norr om Mogadishu
och präglades starkt av sin far som bröt med gamla traditioner
och satsade på utbildning för sina barn, även flickorna. Under
inbördeskriget i Somalia arbetade Mohamed som journalist och
gav ut flera böcker. År 2006 tvingades han fly från Somalia och
hamnade så småningom i Sverige. Han bor i dag med sin familj
i Braås, några mil utanför Växjö. Han arbetar i byns skola, har
varit projektanställd av Kulturparken i Växjö för att genomföra
sin idé om att dokumentera invandrares berättelser, intervjuat
nyanlända på uppdrag av Alvesta kommun, arbetar på att
etablera en restaurang driven av somaliska kvinnor, skriver
dikter under pseudonymen Eagle of Hope (Hoppets örn) och
kläcker ständigt nya projektidéer.
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HISTORIA ÄR INTE ENBART DE SPÅR bakom dig, det är

också det ljus som visar vägen framåt. Om ett land
inte har en gårdag att lyfta fram som sitt arv, då är risken stor att det inte har någon morgondag att se fram
emot. Allvarligt talat så lämnar det landet knappast
något avtryck på dagens världskarta. Ett land som
saknar historia har ingen framtid.
Ta Somalia som exempel, ett land som upphörde
att existera som nationalstat 1991. Har inte dess historia och identitet som nationalstat likaså upphört
att existera? Och hur är det med kulturen? Det är
uppenbart att Somalias kulturindustri befinner sig på
gränsen till totalt sammanbrott. Vi skapar nämligen
ingen kultur gemensamt som medborgare i en och
samma stat. Det är en följd av att landet delats upp
i olika klanområden, där region efter region snabbt
förklarat sig oberoende. Den 21 år långa sönderfallsprocess som drabbat huvudsakligen södra Somalia,
har även lett till att vårt språk har slutat att utvecklas.
Ofta frågar jag mig själv: Varför händer detta oss? Då
jag famlar efter en möjlig förklaring blir mitt svar till
slut detta: Jag tror vi somalier genomgår en utvecklingsprocess, där vi rör oss från ett primitivt tillstånd
av klanbaserade grupperingar mot en relativt högt
utvecklad form av etnicitet, som gör att vi kan leva
fredligt tillsammans med andra grupper på Afrikas
horn. Det är viktigt att vara medveten om att perioden efter en statskollaps med eventuell återhämtning
är något extremt krävande. Till dess kommer den
somaliska diasporan att få betala för sammanbrottet
genom att dess bristande sammanhållning gör att den
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hamnar på efterkälken i förhållande till andra grupper. Detta är en situation som kommer bestå till dess
att Somalias sönderfall får ett slut.
Det fanns förväntningar på att somalierna i diasporan skulle förena sig som grupp, och därmed fungera
som en motvikt till det i Somalia ständigt tilltagande
kaoset. Olyckligtvis har detta inte hänt. Istället har
man spätt på sönderfallet genom att ta ställning för
de stridande parterna och bidra med pengar för att
finansiera kriget. På så sätt har man ytterligare förvärrat det elände som redan drabbat de somaliska
massorna. Antingen stannar man kvar och hemsöks
av hunger, sjukdom, tvångsförflyttningar, fattigdom
och tvingas se när nära och kära avrättas, eller så
tvingas man genomlida en plågsam migrationsprocess när man söker skydd i länder som Sverige. Även
om man lyckats fly långt bort från kriget är det alltid
närvarande.
Förhoppningsvis kommer vi en dag att få uppleva
ett slut på stridigheterna. Men hur långt in i framtiden den dagen ligger kan vi inte veta. Vi får sätta vårt
hopp till den somaliska diasporans andra generation,
den som inte vuxit upp präglad av klantänkandet. Jag
uttrycker mig så eftersom den generation somalier
som växer upp i Sverige om 50 år inte kommer att
ha något att hämnas för. Deras fäder kommer att ha
fått en fredlig död i Sverige snarare än att ha dödats i
samband med att en fientlig klan genomfört en stöldräd för att stjäla kameler någonstans ute på Somalias
betesmarker. Det verkar som att den somaliska kulturens negativa inslag vittrar bort i Europa. Klanerna
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fångas upp i en moderniseringsprocess. Somalier
måste samarbeta med varandra oavsett vilken klan de
tillhör. Klanviruset förs inte vidare till nästkommande
generation, vilket är oerhört positivt.
Ibland frågar jag mig själv om det inte är så att
migrationen är en välsignelse för de trätande somalierna. Jag anser att så är fallet – men kanske inte på
kort sikt. Vi tyngs ner av statskollapsens följder. Men
på lång sikt kommer nya generationer att ta vår plats.
Kanske kommer då pengarna som skickas hem att
användas för investeringar i landets återuppbyggnad
istället för finansiering av ett krig som drivs av klanernas hämndbegär. Migration är inte något alltigenom
dåligt, och jag är övertygad om att det inte finns något
ont som inte också för något gott med sig.
HUR KOMMER DET SIG ATT VI INTE LYCKAS MED VÅR
INTEGRATION?

Hur kommer det sig att vi inte kan bevara vår somaliska och islamiska identitet och samtidigt bli del av
ett samhälle dit vi flyttat? Hur kommer det sig att vi
inte lyckas göra större framsteg i vår nya miljö? Är vi
medvetna om att vi kommer att få betala för bristande
integration med segregation? Man pekar redan ut oss
som bakåtsträvare som bara är ute efter socialbidrag
och att utnyttja systemet. Folk känner oss som religiösa extremister, khatlangare och missbrukare. Det
råder inget tvivel om att få av oss har framträdande
roller inom offentligheten, näringslivet och arbetsmarknaden i våra nya hemländer. I skolan lyckas våra
barn dåligt eller inte alls. Man kan med säkerhet säga
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att de lider sviterna av dysfunktionella familjer och en
splittrad social gemenskap.
Vad är det för framtid som väntar våra barn i diasporan om vi fortsätter att bära den ögonbindel som
gör att vi säger nej till anpassning och förändring?
Måste integration verkligen betyda att vi förlorar alla
våra traditionella kulturella och islamska värderingar?
Vi är inte de enda invandrarna i Europa, och inte heller de enda muslimerna. Så varför skulle vi inte kunna
enas och göra som de muslimer som gjort så stora
framsteg inom integration och egen utveckling? Jag
anser att det är dags att utvärdera vårt beteende och
utveckla en strategi för förändring. Om vi inte själva
finner vår rättmätiga plats i diasporan kommer ingen
annan att göra det åt oss. Kanske riskerar vi att sakta
lösas upp och slutligen försvinna bortom horisonten.
VARFÖR KAN VI INTE GÖRA SOM ANDRA INVANDRARE?

Låt oss inspireras av övriga invandrargrupper, som de
irakier, kurder, iranier, turkar och andra som haft en
diasporisk tillvaro i över hundra år eller mer. De har
lyckats etablera stabila gemenskaper som bevarat sin
kultur och sitt språk så väl att man lätt skulle kunna
tro att de utvandrade hit först igår. De har under lång
tid lyckats hålla fast vid språk och kultur och kommer
fortsätta att göra det så länge deras hjärtan slår.
Vad är det för fel på oss? Varför kan vi inte göra
som andra invandrare? Svaret är enkelt: vi har flytt
från en misslyckad stat och vår sociala gemenskap är
dysfunktionell. Vi har ingen sammanhållning, och jag
fruktar att vi inte heller är en folkgrupp. Vi är bara
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somalier som lever i diasporan. Vi verkar sakna en
grundläggande förståelse för vad gruppgemenskap
är och hur den fungerar. Utifrån min blygsamma
kunskap i frågan så handlar sådan gemenskap om en
grupp människor som talar samma språk och har en
gemensam kultur, historia och så vidare.
Andra invandrargrupper har ägnat sig åt att skydda
och utveckla sin kultur genom samarbete istället för
destruktiv tävlan. De har gemensamma intressen, en
gemensam plats att försvara ifall deras identitet eller
existens hotas. Genom att aktivt delta i värdlandets
politiska system får gruppen också samhällsinflytande. De kan inte utnyttjas av intressegrupper utifrån
som försöker söndra dem och så split mellan bröder
i syfte att sedan använda dem som kriminella frilansare. De lyfts inte fram som underutvecklade jämfört
med andra grupper i samhället i statistiska rapporter
eller på nyheterna. Kan vi hitta jämförbar kraft i vår
somaliska diaspora? Nej, inte så vitt jag vet.
Stämplade som khattuggare och socialbidragstagare intar vi bottennoteringen på varenda lista, inom
alla områden – från social integration till utbildning,
inom näringsliv (trots att vi av naturen är entreprenörer) och arbetsmarknad. Kriminalitet verkar vara
ett område inom vilket vi utan ansträngning gör bra
ifrån oss. Det bevisas av alla unga män i amerikanska
fängelser, de somaliska ungdomsgängen i Storbritannien, khatmissbrukarna i Nederländerna och de upplopp vi nyligen sett i den somaliertäta Stockholmsförorten Tensta. Enligt svenska tidningar är vi den grupp
som gör sämst ifrån sig i skolorna. Det här får alla
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somaliers mage att vända sig; vi är traditionellt inte
lågpresterande. När somalier studerade utomlands
tillsammans med elever från hela världen var vi bland
dem som gjorde absolut bäst ifrån sig. Begåvning
har varit det område där vi i tävlan glänst som allra
ljusast. Vad är det som hänt med våra barn i Europa
och Amerika idag? Varför gör de inte lika bra ifrån sig
som andra invandrare? Mitt svar är att ansvaret vilar
på föräldrarnas axlar, men jag måste också säga detta:
Först och främst får våra barn betala priset för sammanbrottet hos en social gemenskap. För det andra
tyngs de ner av dysfunktionella familjeliv. För det
tredje slits de mellan det moderna livet i Sverige och
föräldrarnas önskan att följa traditioner. Och för det
fjärde är de indirekt drabbade av statssammanbrottets
fruktansvärda följder.

De främsta hindren för integration:
1. STATSKOLLAPSEN OCH DESS EFFEKTER

Eftersom vi är ett folk som flytt från en misslyckad
stat så hotas vår själva existens av bristen på ett sammanhållande kitt. Den bristande sociala sammanhållningen bland somalier i hemlandet såväl som i diasporan kan i stort tillskrivas de statliga institutionernas
kollaps med efterföljande konflikter och kaos. Om
man inte lyckas skapa en ny sammanhållning bland
somalier i Sverige och i världen generellt, kommer det
vara omöjligt att utveckla en funktionell gemenskap
i samexistens med andra diasporiska invandrargrupper. I jämförelse kan man peka på att invandrare från
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länder vars statsinstitutioner förblivit intakta åtminstone har en plats de kan kalla för hem. Även om de nu
bor långt ifrån sina hemländer lyckas de ändå agera
som en sammanhållen grupp. Anledningen till detta
är att deras nya hemländer har redan tidigare etablerade diplomatiska och kulturella relationer med de
gamla länderna, vilket gör det lättare för dem att återknyta till sin kultur och sitt språk. Det faktum att de
har en fungerande stat i sitt hemland ger invandrare
en känsla av identitet, sammanhang och en inre bild
av sig själva som en social gemenskap i diasporan.
Utöver det så får de en slags mittpunkt utifrån vilken de kan förhålla sig till värdlandet i stort samt till
grupper med andra religiösa och kulturella traditioner. Samtidigt som de rotar sig i det nya hemlandet
värnar de om sitt ursprung och håller sig à jour med
händelseutvecklingen i hemlandet. Men bland oss
somalier finns inget liknande. Vi har inget vi kan kalla
en egen stat. Vårt land är uppdelat i småländer och
klanområden styrda av upprorsmän och klanhövdingar. Dagligen trasas vårt kulturella och historiska
arv sönder av bombningar och massmord på en
oskyldig befolkning. De som är kvar i landet fördrivs
inom sina klanområden, och de som kunnat fly ser
förtvivlat på medan drömmen om en återupprättad
somalisk stat blir allt mer avlägsen.
2. DE STATLIGA INSTITUTIONERNAS SAMMANBROTT

De statliga institutionerna utgör det huvudsakliga
band som håller ett folk samman. Utan stat skulle folk
inte kunna enas om en tanke om en nationell gemen107
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skap. Föreställ er Sverige utan Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, eller
tele- och kommunikationsindustrin, med Telia, SVT,
SvD och så vidare. Svenskarna skulle halka tillbaka i
medeltiden, då varje grupp krönte sin egen kung och
sedan slavade för honom och hans kungadöme. Det
är precis detta som pågår i dagens Somalia. Folk som
slitits sönder av klanstrider i sitt hemland behöver
tid på sig för att återhämta sig från den traumatiska
upplevelsen, från de psykiska påfrestningar de utsattes för under kriget som trasade sönder deras land i
klanstyrda enklaver. Låt mig delge er följande dikt:
Det är ett land utan nation
Då det är ett land
utan koppling till andra länder
Somalia är ett land utan nation
Ett land utan nationell enighet
Det finns inget du kan kalla för nation
Då landet är beläget i en nation av terror
Mogadishu är en stad utan någon stad
En stad som smält samman med en annan
Det finns inget du kan kalla för stad
Då staden finns i en stad av död
Min by är en by utan någon by
En by i en by som inte är någon by
Det finns inget du kan kalla en by
Då byn ligger i en by av skräck
108

KAPITEL 5

Somalia är ett land utan nation
En nation vilsen mitt i sin förlust
En nation av krig, i krig med sig själv
En nation av bottenlös uppgivenhet
Som bleknar bort mot terrorns horisont
Likt vax tinar det bort
Medan utan tårar det gråter
Somalia är ett land i chock
Försvinner bort som en nål
Ner i en brunn av kaos
Bakom sig lämnar det
Inget annat än ekon av farväl

3. IDENTITETSFÖRLUST

Det beslut (nu upphävt) som fattades av Migrationsverket att förbjuda närstående från att återförenas
med sina familjer i Sverige då man inte kunnat
verifiera deras identitet, försvårade situationen
ytterligare. I och med det beslutet skulle somaliska
familjer som blivit kvar i Somalia eller i flyktingläger
inte kunna återförenas med sina familjer om de inte
lyckas visa upp ett juridiskt dokument som styrker
deras identitet, med andra ord ett pass utfärdat av
en av Sverige erkänd stat. Olyckligtvis godtar nästan
inget land somaliska pass som juridiska dokument.
Om du ansöker om visum kommer ambassaderna
att kräva att du skaffar ett nytt pass innan de beviljar
visum. De ambassader som har bättre kontakter med
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Somalia utfärdar visserligen resehandlingar men ger
aldrig en visumstämpel i ett pass som inte utfärdats av
en erkänd stat – ett sådant pass är för dem lika ogiltigt
som en falsk sedel.
Krigsherrar och religiösa extremister har berövat
somalierna deras identitet. Det är inte de som bestraffas, utan de familjer som i brist på giltiga handlingar
förvägras möjligheten att återförenas med somalisvenskar, men som inte gjort något fel. Ett statslöst folk
är ett folk som saknar papper som kan bevisa deras
nationstillhörighet. Till skillnad mot andra invandrargrupper är det här ett stort hinder för somaliernas
integration. Ett folk som inte lyckas skapa nationell
enighet i sitt eget land kommer knappast att göra det i
diasporan om de förblir uppdelade i grupper beroende
på klan eller stam – det trots att deras nya levnadsförutsättningar är så annorlunda mot de gamla. Låt oss
för en stund begrunda somalisvenskens klagan:
Vi har ingen nation
Vi har bara länder
Vi är inget folk
Vi har bara klaner
Vi har inga kontor
Vi har ingen dokumentation
Vi har inga ID-kort
Vi har inga handlingar
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När vi tar oss över gränser
Är vi illegala, inte personer
Vi hamnar i polisförvar
Våra pass är inte längre giltiga
Folk förfalskar resehandlingar
Och fångas sedan i kriminalitet
Vi kan aldrig besöka ett land
Om vi inte byter identitet
Enda gången jag kan vara somalier
Är då jag stannar i Somalia
Min identitet förlorar sin identitet
Så fort jag lämnar Somalia
Detta är en total förlust av identitet
Orsakad av statslöshet

4. SPLITTRADE FAMILJER

Vi finns i Afrika, vi finns i Europa och Amerika. Vi
finns överallt i världen men tyvärr håller vi på att falla
i bitar. Familjer slits isär, bröder förlorar kontakten
med bröder, systrar har sina bröllop i olika länder.
När deras barn pratar med varandra i telefon kan de
knappt göra sig förstådda eftersom de vuxit upp med
olika språk. Kanske träffas de inte en enda gång under
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sin livstid: Det är en påfrestning för deras föräldrar att
se sina barn växa upp utan att lära känna varandra.
Smärtan fördjupas när familjemedlemmar som fortfarande är strandsatta i Somalia inte kan återförenas
med sina nära och kära i Europa.
Det hela blir inte bättre av att Somalia är så osäkert
att somalier i Sverige inte har möjlighet att resa dit för
att hälsa på. Särskilt illa är situationen i Mogadishu och
hela södra delen av landet. De här begränsningarna
gör att familjen måste genomlida otroliga svårigheter
och dess stabilitet hotas hela tiden av omständigheter
som är bortom dess kontroll. Vilken möjlighet att
hantera integrationsfrågan har en familj i den här
situationen? Vilka möjligheter till hälsosamma relationer har människor som inte kan ha någon kontakt
med sitt eget folk eller ens sina närstående?

5. FAMILJEFEJDER

Vi är en av de folkgrupper i Sverige som har högst
antal skilsmässor som orsakats av missförstånd mellan de äkta hälfterna. Barn som växer upp i sådana
hushåll får inte tillgång till det emotionella stöd de
behöver och hamnar efter i skolan och i interaktionen
med sina jämnåriga kamrater. Föräldrarna tenderar
därför att hela tiden oroa sig för sina barn, eftersom
de upplever att de uppvisar negativa beteenden eller
sakta glider ur deras händer. Det gäller särskilt när
barnen i sitt nya liv blir alltmer blir delaktiga i det
större samhället. Låt mig dela med mig av denna dikt:
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Jag ser en osynlig psykologisk mur
Som gör att familjens kärleksfulla hjärtan glider
isär
När de unga tar till sig det svenska
Och sänder ner nya rötter i sin nya miljö
Samtidigt som de äldre är motvilliga till
förändring
Och klamrar sig fast vid sina gamla vanor
Jag är fast besluten att riva den här muren snart
Inte med bulldozers eller annat maskineri
Utan med styrkan som kommer ur kärleken och
freden

Det enda hoppet de här barnen har om en bättre
framtid i diasporan är integration. Detta trots att det
är en relativt liten chans att de kan bli en del av det nya
samhället, då de har många problem i hemmet och
befinner sig i en situation i vilken de tappar kontakten
med sina rötter.
Den här situationen gör det svårt för barnen att
njuta av livet under sina viktiga uppväxtår och göra
bra ifrån sig i skolan. Våra barn står alltid inför å ena
sidan föräldrabråken hemma och å andra sidan det
höga tempo som ett liv i diasporan innebär. Det rapporteras också om att somaliska elever allt oftare beter
sig olydigt eller våldsamt i sina skolor.
Om man betraktar problemet från en sida så tyngs
man ner av att de som getts trygghet i Europa, som
fått grundläggande behov tillgodosedda, inte visar sig
villiga att dra nytta av barnens möjlighet att få en bra
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utbildning. Men sett från andra sidan står det klart att
detta beklagliga tillstånd har sin grund i en rotlöshet
orsakad av statslöshet och av att diasporan inte lyckats
skapa en ny sammanhållning. Om vi fortsätter på det
här spåret kommer vi definitivt att försvinna från jordens yta – inte som individer men som somalier med
gemensam identitet, språk, historia och kultur.

6. EN TILLVARO UTAN MÅL

En katastrofal följd av att vara utan stat är att hela
gruppen börjar förlora känslan av att vara på väg
någonstans. När ett somaliskt barn föds i en stadsdel
i en europeisk stad och växer upp utan att lära känna
andra somaliska barn i andra delar av staden, visar
detta hur vi smälter bort i våra nya samhällen. Det är
bara föräldrarna som ibland kan få kontakt med varandra genom samvaro på gatan eller i kvarterslokaler
eller moskéer. Men barnen har inte tillfällen då de
kan få tillräckligt med umgänge med andra somaliska
barn, förutom då de är vid lekparken.
Problemet är att vi inte ordnar särskilda tillställningar där vi kan undervisa våra barn i hemlandets
traditionella danser och sånger. Det är här vår kulturella gemenskap är som svagast, och det är också här
vi skiljer oss från andra invandrargrupper som ordnar
sådana evenemang för sina barn. Det är som att vi
kopplar bort oss från allt som skulle kunna hålla ihop
oss. Det är genom våra barn vi får störst möjlighet att
skapa en kultur av samarbete och sämja bland föräldrar. Men vi använder inte den resursen för att åter114

KAPITEL 5

upprätta vår gemenskap som somalier i diasporan.
Det är tragiskt också då de flesta av våra barn växer
upp i kaotiska hushåll där det byggs en psykologisk
mur mellan barn och förälder.
Jag måste dock påpeka att vi ibland kan se hur ungdomar ordnar fotbollsturneringar där somaliska ungdomar spelar mot varandra. Fotboll är dock en sport
som skapar vänskap mellan folk med olika bakgrund,
snarare än genererar sammanhållning inom en etnisk
grupp. Det är sorgligt att våra barn måste växa upp
utan att ha något annat gemensamt än att de tillhör
somaliska familjer som invandrade till Europa efter
inbördeskrigets utbrott.
Överraskande nog tenderar somalier i Europa
att leva precis som om de bodde kvar i den sargade
nationen som kallas Somalia. De identifierar sig utifrån klantillhörighet, men värdsamhället uppfattar
dem som somalier oavsett om de härstammar från
Somaliland, Puntland, Hiiran, Galmudug, Jubaland
eller från de somaliertäta regionerna i Kenya eller
Etiopien. Jag tror att vi behöver integration inom vår
egen grupp först, sen kan vi börja tala om att integrera
oss med det svenska samhället i stort.

7. DET DÖENDE MODERSMÅLET

Innan Migrationsverket började ställa krav på att vi
skulle ha juridiska dokument var det alltid språket
som gjorde att vi kunde styrka vår identitet. Somaliska verkar vara det sista som binder oss samman och
sorgligt nog så lyckas inte våra försök att stärka det i
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Sverige något vidare, även om det ingår i skolan som
modersmålsundervisning. Om kommande generationer inte talar somaliska kommer utan tvekan vår
identitet som somalier försvinna och kvar blir inget
som förenar oss. En redan deprimerande situation
görs värre av att vårt somaliska språk vilar på sin
dödsbädd, snart på väg att dra sin sista suck.

8. AVSAKNADEN AV ETT CENTRUM

På ett personligt plan är det familjen och vännerna
som borde stå i centrum. De är källor till stabilitet.
På gruppnivå anser jag att kulturen och språket skulle
kunna fylla en central roll. Det är där som folk definierar sin sociala arena, medan det på andlig nivå är
religionen som skulle kunna sägas vara den mittpunkt
där moral och tro möts. Vidare kan vi på nationell
nivå peka ut staten som den centrala och stabila berggrund ur vilken ett folks stolthet spirar. Emellertid
saknar somalier alla dessa slags mittpunkter. Då vårt
folk är spritt över hela jorden är vi i avsaknad av allt
detta. I den glödheta öknen på Afrikas horn ligger
vår kultur och vårt språk och blöder till döds. Vårt
land ligger begravt i ruiner och chanserna att få det
tillbaka är små. Min religion har slitits isär, kvar finns
en mängd olika tolkningar. Tolkningar som olika
religiösa fraktioner försöker använda för att uppnå
politisk och ekonomisk makt, grupper som ofta terroriserar oskyldiga i religionens namn. På så sätt drar
man islams namn i smutsen på det mest hänsynslösa
sätt.
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När vi alla har fördrivits är vi invandrarna, flyktingarna. Vi är ett folk utan centrum och olyckligtvis
upplöses vi i våra beståndsdelar eftersom desintegration är vårt sätt att integreras. Ju längre vi står utan
stat, desto djupare sjunker vi ner i hopplöshetens dy.
Så länge vi tvekar att ändra vår livsstil kommer vår
brist på sammanhållning att förfölja oss överallt, och
det kommer inte finnas något hopp om lyckad integration i våra nya länder.

9. FÖRLUSTEN AV VÅRT ARV

Somalierna i diasporan och särskilt de i Sverige har
gått miste om sina kulturella, historiska och nationella
traditioner. I deras nuvarande liv finns få spår av deras
tidigare liv, både fysiskt och på andra sätt. De har inga
tidningar att läsa på sina egna språk, inga bilder från
Somalia att se – om de inte är tagna i flyktingläger och
föreställer döende muslimska barn eller terroristdåd i
Mogadishu. Även naturen – träden, floderna, haven,
bergen, klimatet och det tropiska vädret – är en del
av ett gemensamt arv som saknas när man tvingas
på flykt. I sitt nya liv behöver man, för att integreras,
ha båda fötterna på jorden, både andligt och ute i
verkligheten. Man måste kunna leva i fred med sig
själv och sin omgivning. Om en person känner sig
isolerad från allt vad kultur, identitet och arv heter, då
anser jag att det är en person som man måste närma
sig på ett annat sätt än man gjort inom traditionella
integrationsprojekt. Föreställ dig smärtan hos en person som fått sin historia söndertrasad, sina museum
117

H U R K O M M E R D E T S I G AT T V I I N T E LY C K A S . . .

plundrade, biblioteken och statyerna demolerade.
Inget finns kvar som kan vittna om det nationella
arvet. Det här är den slags person vi har att möta. Så
var börjar vi? Försöker vi läka såren först, eller gör vi
som en oförskämd frisör och bara klipper av allt, för
att sen trycka in individen i den svenska migrationspolitikens standardmall?
Än värre är att vi är oförmögna att dela det svenska
arvet eftersom vi inte varit med och skapat, format
och bevarat det. Integration skulle ändra på detta. En
del somalier kanske kommer att vinna internationella
priser inom litteratur, vetenskap, sport, musik och så
vidare i Sveriges namn – precis som de svenskamerikaner som lyckades utmärka sig inom nästan alla
fält. Personer som Carl David Anderson, som vann
nobelpriset i fysik för sin upptäckt av positronen eller
Glenn Seaborg som 1951 vann nobelpriset i kemi för
sitt arbete med transuraner. Också vi kan bli en del av
det svenska arvet om vi lyckas producera invandrare
av samma kaliber som de legendariska glaskonstnärerna på 1940-talet eller med samma begåvning som
superstjärnor som Zlatan Ibrahimovic, Eurovisionschlagervinnaren Loreen eller långdistanslöparen
Mustafa Mohamed.
10. NEGATIVA MEDIABILDER

Negativa nyhetsbilder gör att somalisvenskar mår
dåligt i ett land där media har stort inflytande. I
Somalia initieras dagligen många positiva initiativ
för fred och försoning, men i media prioriteras bara
bombexplosioner på Mogadishus gator eller pirater
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som kräver lösen för sin gisslan. Det är tragiskt att det
i nästan varje del av Somalia finns verksamheter helt
drivna av somalier – skolor, sjukhus, spirande affärsverksamheter, telekommunikationsleverantörer – och
inte en enda rad om det i de internationella mediernas tusentals nyheter. Den svenska medievärlden är
en del av den globala informationsmaskinen och man
hämtar lejonparten av sina internationella nyheter
därifrån. Så det är inte konstigt att bilden man har av
oss i Sverige redan är förstörd av de globala mediernas
undermåliga rapportering om vad som pågår i Somalia.
11. KULTURELL EFTERSLÄPNING

I ett engelskspråkigt uppslagsverk definieras kulturell
eftersläpning som att »en del av en kultur har en långsam förändringshastighet i relation till en annan, vilket då ger upphov till social oro. Jfr hur icke-materiell
kultur inte lyckas följa med i den materiella kulturens
utveckling«. Det här är somaliernas upplevelse, vilken orsakas av oförenligheten mellan två kulturer:
den somaliska och den svenska. Industrialiseringen
har i Sverige lett till utvecklingen av kulturella normer
och livsstilar som avsevärt skiljer sig från de pastorala,
nomadiska eller lantliga kulturer som är typiska för
det somaliska folket. Svenskarna har en liberal kultur
i vilken personlig integritet och rätten att uttrycka sig
ses som grundläggande mänskliga rättigheter, medan
det i somaliernas fall istället finns en stark kollektivism baserad på klanen eller stammen som utgör
grunden för de kulturella normerna.
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I Sverige kan en person tillhöra ett lag eller en
grupp och fortfarande ha sin unika personlighet
i behåll. Men en person i Somalia bedöms utifrån
de handlingar, det beteende och den hållning som
omhuldas av den klan eller grupp man tillhör, och då
har personlighet mindre betydelse. De som är bra och
de som är dåliga kan ingå i samma grupp och kollektivt dela på belöningar och bestraffningar. Desto
allvarligare är det att en person inte kan välja att bryta
med klanen om hon eller han är född till slav i den.
Den kulturella eftersläpningen har förvärrats av
statskollapsen och den efterföljande upplösningen av
de somaliska kulturella institutionerna. Det gör att
somalierna inte kan komma ikapp och anpassa sig till
andra kulturer. Man blir knappast förvånad över att
somalier är skeptiska till integrationen. De anser att
den kan komma att störa eller omdefiniera de egna
djupt rotade kulturella värden som de baserar sin
tillvaro på: giftermål, relationer, könsroller och så
vidare. Frågan lyder då: Kan jag leva i Sverige, med
en kultur som skapades av det nomadiska ökenlivet?
Vad händer om jag inte klarar av det? Kommer jag att
försvinna? Låt mig dela med mig av en dikt:

Tankar som hemsöker flyktingen

I denna globaliserade värld
Kommer min kultur att överleva
Eller kommer den sväljas av andra?
Kommer mina barnbarn bevara mitt kulturella
arv
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Eller kommer de bli en del av ett världssamfund
Som binds samman av en global kultur?
Håller kulturell globalisering på att utplåna
mångfalden
Eller leder den till processer
Som skapar harmoni bland världens kulturer?
Jag önskar jag visste svaret!

12. RELIGION

Man brukar räkna med att 99 procent av alla somalier
är praktiserande muslimer. Inte bara i andlig bemärkelse, genom att man tror på Allah, utan också genom
den gruppidentitet som är en stor källa till stolthet.
Somalier i dagens Sverige ägnar mycket tid åt att utöva
sin religion. De har sina bönetider, maten ska vara
halal och de går till moskén. Enligt mig är detta något
väldigt bra, så länge de fortfarande är kapabla att göra
samma framsteg som muslimer i andra delar av världen. Somalierna påminner om amerikasvenskarna
när de för 150 år sedan utövade sin religion genom att
uppföra egna kyrkor och ha regelbundna bönestunder. Skillnaden är att svenskarna inte stötte på några
större kulturella eller religiösa skillnader i sin nya
miljö. Jämför detta med somalierna, som praktiserar
islam genom att inte äta fläsk, dricka alkohol eller ta
ut riba (ocker) och inte acceptera icke-heterosexuella
läggningar, då manlig eller kvinnlig homosexualitet i
det somaliska samhället antingen leder till avrättning
eller social utfrysning. En kvinna som inte bär slöja
och som kommer från Irak, Syrien eller Jordanien
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respekteras som en syster i sitt eget samhälle, men i
det somaliska betraktas hon som suspekt och ses som
förrädare mot sin egen kultur då hon inte följer de
strikta islamiska klädselreglerna.
Den nya religiösa inställningen har blivit vanligare
än den var före den somaliska statens sammanbrott
för 21 år sedan. Den har växt sig starkare bland somalierna i diasporan än inne i själva landet. Flyktingarna
behövde något att sluta upp runt, då allt som de tidigare identifierade sig med ödelades av kriget.
13. EN OSÄKER FRAMTID

Somalisvenskarna är, precis som alla andra somalier
i diasporan, mycket bekymrade över hemlandets
framtid. De lägger ner mycket tid och energi på att
söka på nätet efter något tecken på att den somaliska
politikens mörka himmel är på väg att klarna upp.
Stridigheter har åter drabbat landet. På ena sidan står
islamistmilisen Al Shabab, på andra sidan den svaga
övergångsregeringen, stödd av Afrikanska Unionens
styrkor. Hoppet om ett normaliserat Somalia är svagt.
Självstyrande regioner och småstater börjar också de
dyka upp som svampar ur jorden, en utveckling som
leder till allvarliga konflikter när klanerna tar ställning för eller emot de nya administrationerna och
deras självutnämnda ledarskap.
Förutom det tvingas man hantera stressande och
deprimerande nyheter som dagligen strömmar ut från
hemlandet. Om och om igen får vi höra hur bomber
exploderar vid vägkanten eller mitt på en folkfylld
gata med dussintals döda som följd. Somalier har
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fortfarande kvar närstående i hemlandet, och därför
präglas deras vardag av konstant oro för att någon
närstående ska ha dödats i skottlossning eller av bomber. En osäker framtid gör situationen värre. Två årtionden av klan- och stamkrig har slitit itu landet, trots
att man arrangerat 19 konferenser för få till stånd en
kompromiss mellan de väpnade grupper som slåss
om makten. En mamma berättade för mig att varje
gång hon får ett telefonsamtal från Mogadishu är hon
övertygad om hon kommer få veta att hennes son har
dött. Hon fortsatte: »Hur ska jag kunna koncentrera
mig på SFI-lektionerna när jag inte klarar av att tänka
ordentligt?«
Men det finns två saker som ingjuter hopp hos
somalierna: För det första har den svenska regeringen dragit tillbaka förändringarna i reglerna för
familjeåterförening för flyktingar, och snart kommer
många att äntligen återförenas med dem de älskar.
För det andra kan valet av president Hassan Sheikh
Mohamud och hans utnämning av premiärminister
Abdi Shirdon ge somalierna ny energi och nytt hopp
om att återuppbygga sitt land, eftersom dessa båda
ledare inte varit delaktiga i den tjugoåriga striden
och förstörelsen i landet. Därför kan vi förvänta oss
att somalierna kommer känna hur en stor emotionell
tyngd lyfts från dem, och förhoppningsvis kan somaliernas integrationsprocess komma igång ordentligt.
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Rekommendationer
För att kunna skapa ett nytt centrum som effektiviserar integrationsinsatserna måste vi:
1. Ge somalierna utbildning i deras historia
och språk.
2. Återuppliva den somaliska kulturens etik
bland somalier.
3. Organisera kulturella gruppaktiviteter på alla
nivåer.
4. Anamma det nya levnadssättet utan att
förlora det gamla.
5. Arbeta för fredlig samverkan mellan somaliska grupper.
6. Bygga broar av ömsesidig förståelse med
andra sociala och etniska grupper.
7. Arrangera lokala utbildningar om fred och
mänskliga rättigheter.
8. Upprätthålla religiös tolerans.
9. Uppmuntra barn att delta i skolans dagliga
aktiviteter.
10. Se till att ungdomar och kvinnor kan delta i
näringslivet.
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Rahma Dirie

Rahma Dirie tillbringade sina första åtta år i (nuvarande)
Somaliland på en bondgård med massor av djur. Tillvaron var
trygg och harmonisk tills inbördeskriget bröt ut och allt vändes
upp och ner. Rahmas far lyckades ta sin familj till Sverige och
Linköping, där Rahma började skolan, pluggade flitigt och
ägnade sin fritid åt att läsa böcker. Rahma stortrivdes i skolan
men föräldrarna upplevde det svenska samhället som ett hot
mot familj och traditioner. Fadern flyttade i jakt på självförsörjning först till Norge och därefter till England och dessa ständiga
förflyttningar skapade vanmakt och rotlöshet hos Rahma och
hennes syskon. Rahma Dirie har studerat sociologi, statsvetenskap och pedagogik på Stockholms Universitet och utbildningssociologi i Uppsala Universitet, och är idag politiker, föreläsare
och småbarnsförälder i Stockholm.
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HÖSTEN 2010 ÅKTE JAG TILL Minnesota tillsammans med

en svensk delegation för att studera den somaliska
gemenskapen i Minneapolis där det uppskattas bo
cirka 60 000 somalier. Syftet med studieresan var att
förstå orsaker till somalisvenskarnas svaga arbetsmarknadsanknytning i Sverige och vad vi kan lära
oss av den amerikanska integrations- och arbetsmarknadspolitiken. Somalierna i Minnesota uppvisar
betydligt högre sysselsättning än somalierna i Sverige
där de haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden
och snarare bara varit föremål för en räcka resultatlösa integrationsåtgärder. Det faktum att samma
folkgrupp med samma rötter, kultur, språk och religion har haft framgång i andra världsdelar har väckt
svenska myndigheters uppmärksamhet och intresse.
Den somaliska gemenskapen i Minnesota med dess
kreativitet, driftighet och höga aktivitet inom utbildning och näringsliv var inspirerande och absolut värd
att studera. Här lärdes vi oss att ankomstmiljön och
organiseringen av flyktingmottagandet har avgörande
betydelse för människors möjlighet till anpassning.
Vi förstod att problematiken ligger i miljön och inte
i människornas anlag. Har somalierna anpassat sig
väl i det amerikanska samhället kan de nog göra detsamma i Sverige, men då måste vi få en djupare analys
och större förståelse för vad i den svenska miljön som
hindrar dem. Om integrationen ska lyckas måste alla
människor oavsett etnisk och religiös tillhörighet få
en möjlighet att förverkliga sina drömmar.
Det amerikanska samhället är unikt på grund av
sin multietniska karaktär. Här lever människor från
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alla världens hörn i förvånansvärd samhörighet. De
må vara skilda åt socialt och kulturellt men de har
något som förenar dem alla, den amerikanska drömmen. Drömmen om att kunna förverkliga sina drömmar. Ung eller gammal, invandrad eller infödd, nyanländ eller väletablerad, den amerikanska drömmen är
levande hos de flesta amerikaner. Den är djupt rotad
i den amerikanska kulturen och den är en uppenbar
och användbar drivkraft.
I Sverige saknas den gemensamma drömmen.
Tron på ett Sverige där alla människor kan realisera
sina drömmar oberoende av härkomst är skral. En
gemensam dröm skulle kanske förena oss och minska
den sociala, ekonomiska och kulturella distansen. Det
borde finnas en svensk dröm som är verklig och ligger inom räckhåll. En dröm som inte enbart existerar
som illusion hos medborgarna och vision i politiken.
Det är hög tid att den svenska drömmen alstras och
införlivas i den svenska kulturen!

Den somaliska katastrofen
Somalier är en folkgrupp som flytt från krig och förföljelser, terror och tortyr. Somalia betraktas som en
av världens största humanitära katastrofer. Inbördeskrig, anarki, kollapsad statsapparat och hungersnöd
har drabbat landet som en gång i tiden var en av de
vackraste platserna i världen. Somalia var ett land
rikt på natur och kultur. Det var älskat och ärat. I dag
befinner sig Somalia i sin djupaste kris någonsin till
följd av krig och klimatförändringar. Krisen i Somalia
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saknar motstycke och har skapat en bottenlös sorg i
alla somaliers hjärtan. Den har splittrat nationen och
medfört fysisk och psykisk ohälsa hos många. Den
har tvingat folk bort från sina hem, bort från sina nära
och kära och ut på okänd mark.
Med dessa svåra upplevelser i ryggsäcken uppstår
det en del komplikationer i den nya ankomstmiljön.
Komplikationer som ibland kan stå i vägen för en
lyckosam integration. Att söka behandling för psykiska besvär är heller inte vanligt i somalisk kultur.
Det är snarare i religionen man söker tröst i första
hand och hjälp och stöd av släkt och vänner i andra
hand. Det finns rädsla inför och en förvrängd bild
av psykiatrin som resulterar i att man söker vård
för fysiska skador men tar avstånd från psykiska
åkommor. Många är traumatiserade men avstår från
behandling.

Bristande skolgång och organisering
När den somaliska staten krossades spreds den somaliska befolkningen över hela världen. Den somaliska
diasporan uppskattas till ca 4 miljoner och går att
hitta överallt i världen men cirka 60 000 bor i Sverige. De skiljer sig från tidigare flyktinggrupper till
utseende och religion. De kommer från ett land där
staten har varit dysfunktionell i över 30 år. Därför har
många somalier bristande skolgång. De som kommer
från landsbygden har ingen utbildning alls, men nästan alla är lärda i de heliga skrifterna som är skriven
på avancerad klassisk arabiska. Kan man lära sig detta
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kan man nog lära sig svenska. Det kan vara svårt men
är fullt möjligt. Jag begriper inte den hysteri och analfabetismskräck som uppstår hos svenska auktoriteter i
mötet med somaliska flyktingar. Somaliska flyktingar
klassas alltför lättvindigt som analfabeter och anses
omöjliga att slussa in i arbetslivet. Man glömmer att
analfabeterna har varit självförsörjande innan de kom
till Sverige. De har lyckats ta ansvar för sig själva och
sina barn under betydligt svårare livsförhållanden.
Jag ser ingen anledning till varför de inte skulle vara
kapabla till att göra det i Sverige som erbjuder bättre
livsvillkor.
Vi måste tro på människor och deras inneboende
kraft, värdesätta deras erfarenheter och kunskaper
även om de inte har lärts in bakom en svensk skolbänk. I Sverige råder obeskrivlig dokumenthets.
Människan är likvärdig med sina dokument. Man
värdesätter bara den dokumenterade kompetensen,
allt annat är obetydligt.

Miljonprogram och språkproblem
Somalier i Sverige lever ofta isolerade från majoritetssamhället. De stora flyktingströmmarna från Somalia de senaste åren har bidragit till att de somaliska
gemenskaperna växt och fortsätter att växa. Somalierna har i genomsnitt låg arbetsmarknadsanknytning även om den är något starkare i Stockholm. De är
splittrade. De saknar social rörlighet och ekonomiska
muskler. De bosätter sig i socialt utsatta förorter där
utbildningsnivån är låg, jobbmöjligheterna begrän132
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sade och de sociala och etniska spänningarna stora.
De bor oftast i de så kallade miljonprogrammen som
byggdes på 1960- och 70-talen. Miljonprogrammen
innebar en massproduktion av bostäder med avsikt att
bygga bort bostadsbristen. Den våldsamma bostadsproduktionen skulle enbart tjäna ett syfte. Därför
byggdes monofunktionella gigantiska husstommar
på rad för att uppfylla tak-över-huvudet-garantin.
I denna bostadspolitik försummades strategier för
boendekvalitet, sysselsättning och lokalförsörjning
för företagsamhet för hyresgästerna. Det fanns inte
möjlighet till olika upplåtelseformer vilket bidrog
till en koncentration av låginkomsttagare. Segregationen hårdnade och den sociala utslagningen blev
oundviklig. Med blandade bostadsformer, förbättrad
boendekvalitet och utrymme för företagsamhet kan
de utsatta områdena få ett ekonomiskt uppsving.
Utmaningen för välfärdsstaten ligger därför idag i
att öka förvärvsarbetandet och stimulera affärslivet i
miljonprogrammen.
Somalier i Sverige har låg socioekonomisk status.
Härkomsten från en förfallen stat med fördärvade
institutioner utan myndighetsutövning har bidragit
till att många somalier saknar utbildning vilket försvagar deras arbetsmarknadsanknytning. Det har
också bidragit till att erfarenhet av myndighetskontakter och hantering av avancerade formulär saknas.
De flesta överenskommelser i det somaliska samhället
sker muntligt. I Sverige vilar allt på dokument som
sällan är skrivna på lättbegriplig svenska. Det innebär
att man som nyanländ är beroende av tolkningshjälp.
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Det medför en ofrånkomlig beroendeställning, att
individens integritet och initiativförmåga försvagas,
för att inte tala om all information som går förlorad
eller misstolkas. Det finns många tolkar som knappt
behärskar svenska och det är klienterna som får lida
för det.
Den som inte själv kan göra sig förstådd är väldigt
utsatt. Det finns ett somaliskt ordspråk som lyder så
här: »af aanad lahayn laguma ciil baxo« (Du kan inte
uttrycka dig nog med någon annans mun). Språket
är nyckeln till frihet och självförsörjning, nyckeln till
samhällsdeltagande. Att inte förstå språket i det land
man lever är ett funktionshinder. Den som behärskar
språket kan bemästra systemet och ta kontroll över sitt
liv. Detta borde motivera fler att lära sig svenska men
så är inte fallet. Det finns människor som bott i Sverige
över tjugo år som inte brytt sig om att lära sig språket.
En del tycker att svenskan är svår att lära sig och andra
tycker att den inte är till någon nytta. Hade svenskan
varit ett internationellt språk tror jag att fler hade tagit
sig tid att lära sig den. Det är oftast den äldre generationen som tycker att svenskan är väldigt svår. De menar
att de aldrig kan leva upp till de krav på svenska i tal
och skrift som arbetsgivarna ställer, att ribban är för
hög. De anser också att det inte är värt att lära sig ett
språk som är svårt och enbart talas innanför Sveriges
gränser, speciellt om de drömmer om att flytta vidare
till ett tredje land. Detta smittar av sig på ungarna och
påverkar deras skolprestation negativt. De tror inte på
någon framtid i Sverige. Föräldrarnas oro, frustration
och ett ständigt snack om att lämna Sverige skapar
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rotlöshet och försämrar deras skolprestation, man kan
i princip flytta när som helst.

Svåra krav på unga
Unga somalier i Sverige låter i stor utsträckning bli att
studera vidare. Somaliska föräldrar har lågt förtroende
för det svenska utbildningssystemet, men de tycker att
Sverige är det tryggaste landet för barn att växa upp
i. De värderar inte det svenska språket eftersom det
inte är ett internationellt språk. De föredrar att flytta
till engelsktalande länder. Ungdomarnas bristande
studieframgångar kan bero på att de saknar grundläggande behörighet eller att deras val av utbildning
strider mot föräldrarnas önskemål.
De flesta somaliska föräldrar drömmer om att
deras barn läser till läkare eller andra yrken inom
hälsa och sjukvård. De ställer väldigt höga krav på
barnen men kan inte stödja dem i skolarbetet. De vill
helst att ungdomarna väljer naturvetenskapliga linjen.
Utbildningar inom samhälle och beteendevetenskap
förlöjligas och nedvärderas. Alla tjejer förväntas att
studera till sjuksköterska eller barnmorska medan
killarna förväntas att läsa till läkare eller ingenjör av
något slag. Dessa utbildningar kräver höga antagningspoäng vilket skapar oro och prestationsångest
hos många unga. Många knäcks när de inte klarar
av pressen samtidigt som stödet hemifrån är bristfälligt. När de inte uppfyller kraven för den utbildning
de förväntas läsa, och den som de själva vill läsa inte
duger, struntar de i att studera vidare. En del hoppar
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av redan i gymnasiet. Föräldrarna bör engagera sig
mer i barnens skolgång och stödja ungdomarnas val
av utbildning. För att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden är utbildning en förutsättning. Som förälder måste man följa och stödja sina barns skolgång
och ha förståelse för utbildningssystemet och vilka
alternativ som finns. Inget av detta är möjligt om man
inte behärskar svenska. Föräldrar är barnens viktigaste förebild. För att kunna motivera barnen måste
man också själv vara motiverad och uppdaterad.
Oftast är det killarna som hoppar av pga. motivationsbrist och tjejerna, som är något tåligare, studerar
i högre utsträckning än killarna. Detta tror jag beror
på att man uppfostrar tjejer och killar olika: tjejerna
får stort ansvar och killarna stor frihet. Tjejerna hjälper till i hemmet och ägnar tid åt sina studier men de
möter motstånd i arbetslivet på grund av till exempel islamisk klädsel. Av erfarenhet vet jag att man
bemöts på ett annat sätt när man bär kjol och sjal;
det är betydligt svårare för en muslimsk kvinna med
sjal att få jobb jämfört med en muslimsk kvinna utan
sjal. Det finns fördomar som är automatiskt kopplade
till sjalen, att man är förtryckt, inte behärskar språket
och är låg utbildad. När jag började bära sjal blev jag
plötsligt erbjuden tolkhjälp i mötet med myndigheter.
Det kändes som att sjalen som var till för att täcka
mitt hår även täckte min kompetens. Man glömmer
att kunskap finns i människans huvud och inte på det
och bortser från att en sjal varken kan täcka, radera
eller blockera kunskap. Jag blev häpen när jag mötte
somaliska tjejer med sjal i Minneapolis innerstad som
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jobbade i de exklusiva klädaffärerna och hotellen. Jag
frågade hur de hade lyckats fixa jobben och de berättade att de hade skickat in en ansökan som alla andra
och ansetts bäst lämpade. I Sverige är det svårt för en
kvinna med sjal att ens skaffa praktikplats.
En del somalier avstår från att studera vidare eftersom de vill undvika studielån som medför räntor vilket strider mot islam. En del undviker även att jobba
inom vissa yrken som de menar är otillåtna enligt
islam, till exempel inom äldrevården, och man ser ner
på dem som jobbar inom dessa yrken.
Det är viktigt att man pratar mer om normer, värderingar och klädkoder på introduktionsutbildningarna och samhällsorienteringen. Etniska föreningar
behöver också ta den diskussionen. Man måste skilja
på vad som är kulturellt och religiöst betingat för att
undvika snäva tolkningar av religioner. Islam uppmanar människor till utbildning och arbete. Enligt
islam skall den som är frisk tjäna sitt eget levebröd
och bära sin försörjningsbörda. Islam uppmuntrar
kunskap och kreativitet. Det är normalt och naturligt
att människor klamrar sig fast vid sin kultur och religion när de befinner sig i ett främmande land, men
för att kunna fungera i det nya samhället måste man
vara beredd att både ge och ta.

Medier och information
Somalier i Sverige har utsatts för omfattande negativ
medierapportering. Det har i allra högsta grad påverkat allmänhetens uppfattning om somalier men också
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somaliers självuppfattning. De har anammat den
negativa mediebilden och lider av svag självkänsla.
Den internaliserade underlägsenhetsbilden hindrar
många somalier från att se möjligheterna och ta för
sig i Sverige. Den reproducerar hopplösheten och
blockerar framtidsutsikterna. Den förvanskar och
förmörkar somaliers tillvaro i Sverige ytterligare. Den
förvrängda bilden av den somaliska gruppen bidrar
till att somalier i Sverige saknar hopp och jobb. Somalierna själva har inte heller ansträngt sig medialt för
att förändra den dystra bilden.
I Minnesota däremot finns hög somalisk medial
aktivitet. Somalier jobbar aktivt för att förbättra bilden av den somaliska gemenskapen. Information om
somalier och till somalier strömmar åt båda hållen på
båda språken i tal och skrift. Många somaliska skribenter har nyhetssajter och tidningar som är skrivna på
både engelska och somaliska. De informerar om samhällsrelevanta ämnen och dagsaktuella nyheter. Det
finns liknande sajter i Sverige men merparten av dem
är fokuserade på vad som händer i Somalia. Tillräckligt har inte gjorts medialt för att förändra den negativa
bilden som finns av somalier. De har bara funnit sig i
det. Det finns även tusentals somaliska föreningar som
inte fyller någon viktig funktion. De måste bli bättre på
att samordna och ta vara på gruppens intressen. Man
måste se över olika föreningars syften och belöna dem
efter prestation. Om integrationen ska öka måste civilsamhället göra sin del. Om somaliska föreningarna
organiserar sig bättre kan de snabbare skapa en stark
plattform att agera utifrån i Sverige.
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Många nyanlända somalier känner inte till de olika
myndigheternas roll, vilken funktion de fyller och
hur samspelet mellan individ och myndighet fungerar. De bär på stora förväntningar när de anländer
som ganska snabbt bryts ned, när de inte kommer till
rätta. De söker vägledning och information hos sina
landsmän som bott här en längre tid. Landsmän som
själva lever i utanförskap och saknar anställning hänvisar till socialkontoren. De får sina första intryck av
Sverige genom landsmännens glasögon, som förmedlar hopplöshet och missmod. De ser inga förebilder.
De introduceras för arbetslöshet, marginalisering
och stigmatisering. De får råd att helst söka lyckan på
annat håll eftersom möjligheterna i Sverige sägs vara
begränsade till majoritetssamhället.
Ankomstmiljön är oerhört viktig för anpassning.
Det är viktigt att nyanlända genomgår en grundlig
samhällsinformation och att de lär sig datoranvändning och informationshantering snabbt. Internet har
en centroll roll i dagens samhälle och man är beroende
av datorn för att söka jobb och bostad. Att inte kunna
hantera internet är i sig ett utanförskap. Den som saknar datorvana stöter på svårigheter vid jobbsökande.
Därför bör man introduceras för IT-hantering i ett
tidigt skede och likaså lära känna olika myndigheters
roll. Det är viktigt att människor hamnar rätt från
början och inte landar i hämmande eller destruktiva miljöer. Nyanlända måste kunna hitta positiv
och nyttig samhällsinformation och få möjlighet att
skaffa en uppfattning om Sverige på egna villkor. Med
korrekt, enkel och tillgänglig samhällsinformation
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kan de snabbt lära sig att navigera systemet, komma
snabbare in på arbetsmarknaden och bära sin egen
försörjningsbörda.
Människor som kommer hit är en tillgång och
måste bemötas med höga positiva förväntningar.
De kan, de vill och de ska arbeta! Det är viktigt att
komma ifrån offermentaliteten och att man ställer
hårda och tydliga krav på nyanlända. De har kommit
hit för skaffa sig ett bättre liv och de bör få en ärlig
chans att vara med och bidra. De bör också anstränga
sig för att komma in i samhället och förstå dess koder
och språk.

SFI, praktik, jobb, bidrag
De första flyktingvågorna från Somalia kom till Sverige i början av 90-talet. På den tiden tillbringade
man långa tider på flyktingmottagningar. När man
väl fick uppehållstillstånd fick man inte söka jobb
förrän man klarat (sista steget i) SFI D. De som inte
klarade av SFI-utbildningen blev aldrig aktuella
på arbetsförmedlingen. Det gjorde att människor
hopades i SFI-utbildningen utan motivation och
framtidsutsikter. Den uppfattades som ineffektiv och
meningslös av många. SFI hade en början men aldrig
något slut. Människor kunde gå där i över tjugo år,
utan att det ifrågasattes. Många gick till skolan enbart
för att behålla det ekonomiska biståndet. Man borde
ha skärpt kraven på dem som läser SFI och begränsat
tiden för länge sedan. Att en person läser SFI i tjugo
år utan att nå de givna målen är tecken på att något
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inte står rätt till. Det är slöseri med tid och resurser för
både individ och samhälle. Möjlighet att läsa SFI ska
finnas förutsatt att man fullgör den inom rimlig tid.
Den som inte är lämpad för att studera måste självklart hitta andra vägar för att bli självständig för SFI
passar inte alla. Då bör man istället ta reda på vad personen kan och vill jobba med och titta på alternativa
lösningar för att hitta en stabil försörjningskälla. Idag
är det möjligt att kombinera jobb, praktik och yrkessvenska vilket är positivt. Det som är problematiskt är
dock att vissa saknar motivation och enbart böjer sig
för myndigheternas krav vilket påverkar deras prestation och resultat. Resultatet hade blivit mycket bättre
om människor studerat och praktiserat av egen vilja
och inte i rädsla för att gå miste om sina ekonomiska
ersättningar. En del missar även poängen med praktik
och hur den kan gynna deras framtida arbetsutsikter.
De tycker att praktik är slavgöra och känner sig fruktansvärt utnyttjade. De inser inte praktiken kan vara
en ingång till arbetslivet och att den för många har
varit en språngbräda. Genom praktiken kan människor skaffa kunskap och erfarenhet som ibland värderas högre än långa teoretiska utbildningar. Praktik
är en värdefull merit men missuppfattas av många.
Incitamenten för att skaffa jobb för bidragsmottagare måste öka. Att lämna bidragsfällan är för många
klienter straffbart och kännbart. Samtidigt yrkar
man på att människor ska bli självförsörjande vilket
är paradoxalt. Systemet är motsägelsefullt eftersom
man vill att människor ska lämna bidragssystemet
men bestraffar dem som provar på ett arbete. Om
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en person som har en hög hyra som det ekonomiska
biståndet täcker eller bostadsbidraget kompenserar,
får ett erbjudande om en timanställning avstår personen. Inkomsten är för osäker men utgifterna höga
och bestående. Anställningen är för osäker och livet
kan bli krångligt och besvärligt för den enskilde. Varje
krona från andra inkomstkällor måste redovisas omedelbart och felaktiga utbetalningar måste återbetalas.
Man avstår från tillfälliga timanställningar för att
hålla sig inom ramarna för ekonomiskt bistånd. Det
är en bidragsfälla som tvingar många att tacka nej till
otrygga anställningar. Här måste systemet töjas och
tänjas en del. Människor måste tillåtas att prova på ett
jobb utan att deras ekonomiska trygghet genast rubbas. Jag tror att man måste tänka långsiktigt och vad
som är lönsamt ur samhällsperspektiv. Det bör vara
möjligt att behålla hela eller delar av biståndet under
en viss tid. I det långa loppet blir det mer lönsamt att
möjliggöra för fler bidragsmottagare att bära sin egen
försörjningsbörda och bidra till den gemensamma
välfärden. Bidragsfällan är en källa till utanförskap
som bör beaktas. Den utestänger och avskräcker
människor från arbetsmarknaden.

Systemet och människorna
När svenskarna utvandrade fick de möjlighet att
skörda framgångar och bidra till det nya landets
utveckling och välstånd. I samma miljö får somalier
idag liknande möjlighet men med större kulturella
och religiösa barriärer. Svenskamerikaner och soma142
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liamerikaner lever sida vid sida i Minnesota. Båda
den svenska och somaliska kulturen är levande där.
Människor utövar sina traditionella och religiösa
sedvänjor utan att det uppfattas som märkvärdigt.
Kulturell och etnisk tillhörighet är heller inget avgörande hinder i arbetslivet. Här är det möjligt att förena
karriär och kultur!
I Förenta Staterna tar man vara på invandringen
och belyser dess positiva effekter. Här kan vi lära oss
något. Invandrade uppfattas inte främst som hot eller
kostnadsbörda. De ses som en tillgång och komplement till befintlig arbetskraft. Arbetsgivarna anställer
gärna människor med en annan bakgrund, det är
individernas kompetens och drivkraft som värderas
och avgör vem som anställs. Man kan även konkurrera med löner, då de som inte har höga kunskaper
accepterar lägre löner. Om invandrade som har
bristande språkkunskaper och som saknar utbildning, erfarenhet och referenser ska ha en realistisk
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden tror jag
att diskussionen om lägre löner är oundviklig. Arbetsgivarna drar sig för att anställa människor med utomeuropeisk bakgrund som saknar dokumenterade
förkunskaper när minimilönerna är så pass höga. De
höga minimilönerna förutsätter att de som står längst
bort från arbetsmarknaden marginaliseras ytterligare.
Den svenska arbetsmarknaden behöver skakas om
ordentligt. Reglerna är för krångliga, kraven för höga,
attityderna för hårda. Arbetsgivarnas attityder behöver bearbetas och arbetsmarknadströsklarna sänkas
om människor ska kunna konkurrera på ett likvär143
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digt sätt. Att ha ett svenskklingande namn är ofta en
förutsättning för att få anställning eller alls bli kallad
till intervju, något som tvingar många att byta namn i
hopp om bättre acceptans. Detta är oacceptabelt. Den
strukturella rasismen som tvingar människorna att
leva i utanförskap måste belysas och avvärjas. Ett system bärs upp av människor och människor har ibland
brister. Därför är det viktigt att det finns tydliga direktiv och sanktioner mot förekomsten av strukturell diskriminering inom viktiga samhällsinstanser. Det ska
kosta att diskriminera. Med politiska reformer och
attitydförändringar hos arbetsgivare kan hinder som
försvårar arbetsmarknadsinträde för utomeuropéer
undanröjas, och möjligheter till arbetsmarknadsetablering öppnas.
Den rigida arbetsmarknaden är inte hållbar och
måste ses över. Ett system ska finnas till för människorna och inte tvärtom. När systemet inte passar
människorna måste det undersökas, utvecklas och
anpassas. Det måste skapas effektivitet och flexibilitet
i de rigida arbetsmarknadsinstanserna. Man måste
ständigt tänka om, tänka nytt och inte fastna i byråkratiska rutiner. Byråkratin är bara kostsam och för
många människor ofattbar och ohanterlig. Arbetsförmedlingen ska mäkla jobb och inte fylla en administrativ funktion. Den behöver bli effektivare och bättre på
att matcha jobbsökande mot arbetsgivare. Människor
har väldigt lågt förtroende för arbetsförmedlingen
varför det är viktigt att utreda och utveckla den. Allt
för många upplever den som ineffektiv och meningslös. Dagens arbetsmarknad ställer helt nya krav på
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individen jämfört med tidigare decennier. Man måste
bryta business-as-usual-tänket och våga pröva nya
metoder. Det behövs effektivare matchningssystem
och närmare samarbete med näringslivet. Man ska ta
reda på vilka behov som finns i näringslivet och hur
man ska tillgodose det behovet genom att mobilisera
den arbetslösa arbetskraften i landet. För att vara i god
beredskap och möta de behov och utmaningar som
finns i dagens arbetsmarknad är det viktigt att nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar lotsas för att
utbilda sig inom yrken där det råder brist på adekvat
arbetskraft. Inom dessa yrken borde man satsa på
kortare och intensivare skräddarsydda utbildningar
och lärlingsplatser. Samverkan mellan utbildningsanordnare, arbetsförmedlingen och näringslivet måste
effektiviseras. Lösningar går att hitta om man är innovativ, handlingskraftig och tänker utanför boxen.

Hård konkurrens om jobben
Somalier beskrivs ofta i generella termer som en
homogen och svårhanterlig grupp. Faktum är att
gruppen är heterogen. Det finns de som saknar skolbakgrund, men det finns också de som har högre
utbildning. Det finns de som lider av psykisk ohälsa
till följd av traumatiska upplevelser men även de
som är kraftfulla och energiska med enorma drivkrafter, de som mer än någon annan vill komma in i
arbetsmarknaden men inte får chansen. Den svenska
arbetsmarknaden har länge varit hårt pressad vilket
har påverkat invandrades möjlighet till jobb. Finans145
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kriser och globala oroligheter har förvärrat läget.
Konkurrensen om jobben har hårdnat och kraven på
kompetens har ökat. Samhället är i ständig förändring
och utmaningarna ökar. I takt med moderniseringen
blir samhället allt mer kunskapsbaserat och den
okvalificerade sektorn krymper. Arbetsmarknadslagstiftningen omfamnar de som finns innanför och
de utomstående lämnas därhän. Det innebär att
den som inte redan har en anställning eller adekvat
utbildning riskerar att bli utslagen. De som står utanför är invandrade och människor som saknar gymnasiekompetens. Det uppstår en situation där dessa
grupper konkurrerar om de få okvalificerade jobb
som finns, medan de nyanlända flyktingarna står helt
utanför. Samtidigt växer efterfrågan på högutbildad
arbetskraft inom vissa områden kraftigt. Arbetsmarknaden riskerar att bli en arena för enbart högproduktiva. Behoven av att skapa enkla jobb som inte kräver
avancerad utbildning är större än någonsin. Nya
jobbtillfällen måste skapas genom företagande. Det
är genom innovationer som nationer växer. Därför
bör byråkratiskt krångel som hindrar företag från att
utvecklas och expanderas elimineras med politiska
reformer. För att det ska bli enklare och mer attraktivt
att starta och driva företag i Sverige måste byråkratin
kring företagandet hårdbantas, lönsamheten för småföretagare öka och skattetrycket lätta. Det måste även
skapas möjligheter till billiga affärslokaler som inte
kräver hög omsättning för att överleva. Det är ytterst
viktigt att man stimulerar affärslivet och underlättar
för företagare att anställa. Fler företag som växer fram
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innebär fler människor i arbete. Idag är processen
lång från idé till verksamhet vilket är onödigt. Det
måste vara enkelt och smidigt att starta företag och
lätt och billigt att anställa. Den traditionella anställningsformen måste inte vara den självklara källan till
försörjning. Lika självklart ska det vara att försörja sig
genom företagande.

Hårt arbete att få arbete
Viktigt att komma ihåg som arbetssökande är att det
krävs hårt arbete för att få en anställning. Det kräver
tid och energi. Ju aktivare man är desto större möjlighet att få en anställning. Arbetsförmedlingen och
jobbcoacherna erbjuder de verktyg som behövs för
att hitta jobb, men ansvaret vilar på individens egna
axlar. En del människor missförstår arbetsförmedlingens och jobbcoachernas roll då de tror att de ska
erbjuda jobb. Man måste vara tydlig med arbetsförmedlingens funktion och att man enbart får hjälp
och stöd kring arbetssökandet på eget initiativ. Det är
viktigt att man lär sig att göra en grundlig ansökan,
det kan vara avgörande för att man ska få komma till
en intervju överhuvudtaget.
Aktivt arbetssökande innebär att man står till
arbetsmarknadens förfogande och ibland kan det
dyka upp jobb i andra kommuner än den egna. Människor måste vara beredda att pendla eller flytta dit jobben finns. Många är tyvärr inte öppna för det. De vill
helst ha jobb i närmiljön där de känner sig trygga och
bekväma. Det gäller att lämna sina bekvämlighets147
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zoner och knyta kontakter över sociala och etniska
gränser för att öka sina möjligheter. För att öka sina
jobbchanser är nätverkande en viktig förutsättning
oavsett bakgrund. Ett rikt socialt nätverk förstärker informationskanalerna om jobb. När arbetslösa
umgås med andra arbetslösa stryps informationskanalerna och de tenderar att fastna i långvarig arbetslöshet. Eftersom många somalier är resursfattiga och
de oftast umgås i homogena kretsar leder deras relationer sinsemellan sällan till jobbmöjligheter.

Utbildning och företagande
Jämfört med somalier i Sverige har somaliamerikaner
i större utsträckning tagit till sig sitt nya hemland.
De har skaffat sig en plattform och respekt. De har
utbildat sig och etablerat sig. Att skaffa sig en högre
utbildning har högt värde i amerikansk kultur och är
en självklarhet för de flesta amerikaner. En universitetsutbildning är kostsam i USA men anses nödvändig
av de flesta. I Sverige finns den unika möjligheten att
få en kostnadsfri högre utbildning som många väljer
att inte utnyttja. De inser inte att jobbmöjligheterna
ökar med högre utbildning. Företagsklimatet är också
varmare i USA. Det är enkelt och attraktivt att driva
företag. De byråkratiska hindren är mindre och skattetrycket lättare.
De flesta somalier har erfarenhet av företagande
från hemlandet, men att driva företag i Somalia skiljer sig från det svenska affärslivet. I Somalia behöver
man inte oroa sig för bokföring, kassaregister, kol148
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lektivavtal, moms, energi- och miljölagar, handikappanpassning, hälsa och socialförsäkringar etc. I
Somalia behövs det bara pengar, plats, försäljning och
kundvård. Somalier i Sverige som vill starta företag
utan guide och förkunskaper får sig en utmaning.
För mycket administration skapar oro och stress för
dem som tar utmaningen, och alltför många väljer att
avstå. För att de ska klara av de administrativa hinder
som finns i Sverige behöver de mentorskap, juridisk
och finansiell rådgivning på somaliska. Det finns
organisationer som erbjuder support till utrikesfödda
företagare men informationen är på svenska och uppfattas inte fullt ut av alla. Här behöver informationen
översättas för att nå ut till fler. Detta skulle underlätta
för många att förstå informationen och komma igång
med sin affärsidé. Med rätt information och funktionärer kan man komma långt i ett system som annars
känns för stort och ohanterligt. Med rätt stöd och
insatser kan utanförskapet minska och företagandet
utvecklas. I USA är det till stor det del den frivilliga
sektorn som har en aktiv integrationsfrämjande roll.

ADC banar väg
African Development Center, vår värd i Minnesota,
är en organisation som hjälper invandrade med svag
ekonomi att starta företag. Den riktar sig främst till
personer med afrikansk bakgrund men även till
andra etniska grupper. Grundaren, Hussein Samatar,
startade organisationen eftersom han själv hade erfarenhet av hur det är att vara låginkomsttagare, icke
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kreditvärdig och att inte förstå systemet och kraven.
Med ADC ville han bana väg för nyamerikaner. Han
ville skapa möjligheter för människor som, liksom
han själv en gång i tiden, inte uppfyller de traditionella bankernas krav. Organisationen erbjuder
räntefria lån, finansiell rådgivning, affärsplanering,
redovisning och utbildning kring allt som rör affärsverksamheter och köp av bostad. Den erbjuder också
sina klienter konsultation och uppföljning i ett år efter
att företaget kommit i gång. De som får lån av ADC
för att starta eget måste dock själva ha ett startkapital
och de måste jobba eller praktisera inom branschen i
ett år. Detta för att de ska ha kunskap och en realistisk
bild av hur det fungerar i praktiken att driva eget företag. Klienterna måste ha en genomtänkt affärsplan.
För dem som vill undvika att ta lån med ränta erbjuder ADC räntefria alternativ. Systemet kallas för »buy
and sell«. Det innebär att ADC köper in redskapen
som klienten behöver till sin verksamhet. Klienten får
sedan köpa redskapen av ADC för ett högre pris och
avbetala i ett antal år beroende på hur stor summan
är. Organisationen har åtta anställda med afrikansk
bakgrund som talar över tio språk.
ADC uppmuntrar människor att köpa loss sina
bostäder. De menar att det är en förutsättning för en
lyckad integration. Människor som äger sina bostäder
och driver sina egna företag är delaktiga i samhällsgemenskapen och deras engagemang för att förbättra
sitt bostadsområde ökar. En bostadskarriär fyller även
andra viktiga funktioner, nämligen att människor
flyttar runt mindre, området stabiliseras och barnen
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lyckas bättre i skolan eftersom omsättningen minskar
i skolorna. En egen bostad kan också användas som
säkerhet för att söka lån hos banken för att starta
eller expandera det egna företaget. ADC grundades
2004 och har hittills hjälpt över 1 300 småföretag att
komma igång. Samatar menar att det är viktigt att
satsa på småföretagare enligt devisen – »små företag,
stor succé«. Och han har belönats med många utmärkelser för sin insats. ADC har stärkt den somaliska
gemenskapens status och dess självförtroende. Somalierna medger att det finns misär och kriminalitet i
Minnesota men de låter sig inte definieras av det. De
är stolta över vad de har åstadkommit. För tio år sen
fanns det få somaliska småföretag men idag har det
somaliska entreprenörskapet i Minnesota blomstrat
kraftigt. Att somalier valde att etablera sig just i Minnesota var heller ingen slump. De sökte sig dit tack
vare en god arbetsmarknad och hög tolerans gentemot
minoriteter. I Minnesota var det också lätt att få jobb
inom livsmedels-, logistik- och transportverksamheter och andra arbeten där kompetenskraven inte är så
höga. Detta skapade möjligheter för lågproduktiva att
komma in på arbetsmarknaden snabbare och spara
kapital för att starta egna verksamheter.

De har knäckt koden!
Somaliamerikaner har samma bakgrund som somalisvenskar, men har lyckats anpassa sig i sitt nya hemland. Det amerikanska samhället har stor erfarenhet
av migration och flyktingmottagande. Majoriteten av
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USA:s befolkning har rötter någon annanstans i världen. Detta höjer självklart förståelsen och acceptansen för kulturella och sociala skillnader. Vart man än
kommer ifrån smälter man in i mängden. Somalierna
i Minnesota menade att det är enklare att integreras i
USA jämfört med europeiska länder med undantag
för England. Många av dem hade bott i andra länder
innan de kom till Minnesota. De framhöll att det amerikanska systemet å ena sidan erbjuder ett bristfälligt
socialt skydd men å andra sidan ett stort handlingsutrymme. Man får motta ekonomiskt bistånd i upp till
fem år och under de åren genomgå intensiva arbetsförberedande insatser. Det finns tidiga och tydliga
direktiv om självförsörjning. Flyktingmottagandet
är jobborienterat. De flesta somalier får jobb ganska
snabbt hos andra landsmän som är egna företagare.
De får erfarenhet och möjlighet att spara ihop pengar
för att själva komma igång med egen verksamhet.
Förhandskunskaper i engelska och självorganisering
har definitivt stärkt somaliernas arbetsmarknadsanknytning i Minnesota. De har knäckt koden och
mobiliserat de kollektiva resurserna på ett sätt som
gagnat gruppen socialt och ekonomiskt. Det finns
somaliska köpcentrum med flera hundra småföretag.
Nästan alla företagare har den egna gruppen som
målgrupp. De säljer traditionella kläder, livsmedel,
smycken, skönhetsprodukter, heminredning etc. Det
finns även tolkförmedlingar, rådgivningscenter, resebyråer, frisörer med mera. Småbutikerna är identiska
och konkurrensen stenhård men affärerna går runt
pga. lågt skattetryck och lojala kunder. Man handlar
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hos bekanta och släktingar. De flesta kommer från
stora familjer vilket förstås gynnar kundunderlaget.
De olika köpcentren är i olika skick. Karmel-centret
är trångt och känns väldigt oorganiserat, men fyller
uppenbart en viktig social funktion. Det finns två
andra köpcentrum där det ena är multietniskt. Det är
större och i mycket bättre skick och är mer som en
galleria än en basar. Det vanliga är dock att man som
företagare börjar i den enkla basaren och flyttar till ett
finare centrum när man har kommit igång ordentligt.

Drömmen om framgång
De somalierna jag kom i kontakt med i Minnesota var
målmedvetna, ambitiösa och hade stark framtidstro.
De kände samhörighet med och delaktighet i det
amerikanska samhället. De beskrev sig själva som i
första hand amerikaner och i andra hand somalier.
De betonade vikten av att känna tillhörighet i och
identifikation med den nya nationen. De såg amerikaniseringen som en förutsättning för att göra sig
hemmastadda och den amerikanska drömmen som
en morot för att lyckas. När människor känner delaktighet och samhörighet ökar deras handlingsförmåga och ambitioner. Förenta Staterna är känt som
möjligheternas land, och den amerikanska drömmen
har lockat människor från hela världen. Somalierna
är inget undantag. De har kommit för att bygga sig
en framtid, skapa framgång och förverkliga den amerikanska drömmen. I USA finns sedan gammalt en
föreställning att man kan bli vad man vill oavsett bak153
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grund. Utifrån sina ambitioner och prestationer kan
man nå sina drömmars mål. Det amerikanska samhället uppfattas av många som brutalt pga. bristande
socialt skydd men den som anstränger sig, utbildar
sig och arbetar hårt kan skörda framgång. Drömmen
kan realiseras för den strävsamme. Det innebär långa
arbetsdagar och stor fysisk och psykisk ansträngning
men kan i slutändan vara mödan värt.
Under resans gång träffade vi en ung somalisk
man, Jamal, som driver en framgångsrik restaurang
(Safari) där det serveras mat från Östafrika. Han är
en av ADCs gamla klienter. Han lanserade kamelburgaren som fått stor uppmärksamhet i USA och
internationellt. Hans affärsidé tar sikte på en bredare
kundkrets jämfört med andra somalier som oftast
nischar in sig på den egna gruppen. En majoritet av
hans kunder är icke-somalier. Han delade med sig
av historien bakom sin succérestaurang, som har
anknytning till Stockholm. Hans idé föddes när han
var på besök i Stockholm för några år sedan. Det
var fascinationen inför Kungshallen med mat från
olika kulturer som inspirerade Jamal till att starta sin
restaurang. I Kungshallen saknade han nämligen mat
från Östafrika. Han återvände till USA fast besluten
att öppna en restaurang med östafrikanska delikatesser på matsedeln. Hans introduktion av kamelburgaren tog västvärlden med storm. Med stor nyfikenhet
ville delegationen veta proceduren kring lanserandet
av kamelburgaren. Jamal berättade att han vänt sig
till ADC som bidrog med konsultation och finansiering av restaurangen. För att lansera kamelburgaren
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krävdes två saker: att lokalisera kamelkött och få hem
det, berättade ADCs direktör. »Kamelkött hittades i
Australien och vi såg till att få hem det«, sa han. Det
verkade enkelt och okomplicerat. I Sverige skulle det
säkerligen ha varit svårare än så. Vidare berättade
Jamal om sina upplevelser kring startandet av restaurangen. Det var väldigt tufft och påfrestande i början
menade han. Han berättade att han jobbade 18 timmar i sträck ibland, men att valet var hans och att han
gjorde det som krävdes för att nå sitt mål. Det gäller
att stå i och tro på sin inneboende kraft och visualisera
sitt mål. Det amerikanska samhället är tufft men låter
individer realisera sina drömmar, fortsatte han. I USA
tillåts människor arbeta så mycket de själva önskar
och orkar. De blir inte ekonomiskt bestraffade för att
de jobbar hårt, de belönas. Flera av företagarna som
vi träffade i Minneapolis hade långa arbetsdagar. Det
var många småbarnsmammor som drev småföretagen i saluhallarna. Arbetsdagarna var långa och barnomsorgen bristande, men de drev sina företag flitigt
och stolt. Jag kommer ihåg en mamma som sa att hon
hellre jobbar dagen lång och sätter ett bra exempel för
sina barn än att vara passiv och bidragsberoende. Det
var något som jag la på minnet eftersom föräldrar är
barnens viktigaste förebild. Många somaliska barn i
Sverige saknar förebilder, något som oftast resulterar
i att den ekonomiska utsattheten går i arv. Barn som
växer upp i bidragstagande hushåll löper större risk
för att bli beroende av ekonomiskt bistånd som vuxna.
Det är viktigt att det lönar sig att anstränga sig och
att människor känner att de kan nå framgångar om de
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anstränger sig tillräckligt. Hårt arbete måste löna sig.
Varje människa bör utifrån sina egna förutsättningar
och ambitioner tillåtas att jobba och tjäna så mycket
de vill utan att bli ekonomiskt bestraffade. I ett samhälle där man beskattas högre ju mer man jobbar och
tjänar och där skillnaderna mellan en bidragstagare
och arbetare är minimala motiveras man knappast att
anstränga sig. När skillnaden mellan att leva på bidrag
och att arbeta är minimal drar en del människor sig
för att söka jobb. Det måste löna sig att arbeta.

Möte med svenskamerikaner
Somalier i USA har bosatt sig främst i de gamla
svenskbygderna i Minnesota. Just det fängslade och
fascinerade mig. Mina kulturella världar förenades i
detta landskap. Jag fick uppleva svensk och somalisk
kultur sida vid sida. Jag är stolt över att vara svensk
men även över mitt somaliska ursprung. I Minnesota
upptäckte jag en ny kombination, att vara somalisvensk. Att ha en dubbel kulturell identitet kan för
vissa vara förvirrande, men jag fick lära mig att det
kan vara otroligt berikande. Man får det bästa av två
världar. Man behöver inte välja, det går att kombinera.
Det är viktigt att invandrade får behålla sin kultur och
traditioner men det är också viktigt att man lär sig om
traditioner och kultur i det nya landet. Människor har
mer likheter än olikheter och genom öppenhet och
kunskap kan kulturella och sociala barriärer brytas
och överbyggas.
I Minnesota tog jag del av svenskamerikanernas
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historia och deras resa i jakten på guld och gröna skogar. De höll ihop och bosatte sig där det fanns plats.
De sökte sig till varandra och talade svenska. Ett av
deras bostadsområden, i Saint Paul, kom att kallas för
Swede Hollow. I ett annat område i Minneapolis fanns
ett affärsstråk som kallades för Snoose Boulevard där
alla skandinaver i området hade sina affärsverksamheter. Swede Hollow var ett slumområde där nya
invandrargrupper ständigt flyttade in. Man bodde
där tills man lärt sig språket och klättrat upp på den
ekonomiska stegen för att sedan flytta till områden
med högre status. Det kan liknas vid dagens förorter
i Sverige. För svenskarna tog det lång tid att flytta
ut från Swede Hollow. De blev med sina bristande
språkfärdigheter undanträngda på arbetsmarknaden av irländare och andra engelsktalande grupper.
Det uppstod även konflikter mellan svenskarna och
irländarna pga. språk- och religionsskillnader. Den
svenska gemenskapen i Minnesota stötte på svårigheter som kan liknas vid dem som dagens invandrare
i Sverige brottas med. De upplevde dock ingen integrations- och projekthets från myndigheternas sida.
Människor fick på egen hand och i egen takt utvecklas
och integreras i majoritetssamhället. Det är således
viktigt att myndigheter tillhandahåller verktyg och
möjligheter för invandrade. Det är ännu viktigare att
ta vara på det civila samhällets bärande kraft och att
individens ansvar för sin egen försörjning inte blir
eftersatt. Varje människa har det yttersta ansvaret för
sin egen försörjning och för att uppnå detta behövs
både piska och morot.
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I Minnesota besökte vi de viktigaste svenskamerikanska institutionerna och träffade många svenskamerikaner. Det amerikansksvenska institutet t.ex. är
en borg där svenska traditioner och kultur hyllas och
bevaras. Det är ett nav för alla svenskar i Amerika och
en viktig mötesplats för många andra skandinaver.
Svenskamerikanerna är måna om sina traditioner
och visade stor stolthet över sitt språk och kulturarv.
Deras berättelser gjorde intryck, stärkte och inspirerade mig och jag imponerades av deras öppenhet,
vänlighet och positiva inställning. De förstod vad
immigration och dubbla kulturella tillhörigheter
innebär. De fick mig att inse värdet av att bevara sin
kultur och känna stolthet över sin härkomst. Att inte
känna skuld och skam för att man har invandrat.
Människor har genom historiens gång migrerat av
otaliga anledningar. Svenskarna utvandrade exempelvis till Amerika pga. svält och fattigdom i Sverige.
Utvandringen är en viktig era i svensk historia, något
som borde skapa förståelse för människor som söker
sig hit av humanitära skäl. Än idag betraktas dock
invandringen som en ny företeelse i Sverige och det
finns föga förståelse för den utsatthet och sårbarhet
man upplever som invandrad.
Svenskar uppfattas som lite kyliga och reserverade
människor med en förfrämligande och blaserad attityd som ger ett intryck av misstänksamhet och likgiltighet. Man talar inte med varandra spontant och
vågar knappt sitta bredvid varandra på bussen. Man
lär helst inte känna sina grannar och föredrar avskildhet. Var och en har nog med sitt. Man har varken tid
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eller intresse för andra människor, framför allt inte för
de som är olika oss. Atmosfären kan kännas tung och
stel och man måste vara hårdhudad för att uthärda de
tuffa villkoren och kraven. Prestationskraven är höga
och prestationsångesten enorm. Allt känns pliktmässigt och varje handling är kalkylerad. Kalendern är
överfull och tiden för relationer och reaktioner är
knapp. Detta väcker starka känslor av tomhet, ensamhet och värdelöshet hos många, främst hos dem som
kommer från samhällen med stark sammanhållning
och stor flexibilitet. Många blir djupt deprimerade.
I USA är människorna vänliga, pratglada och serviceinriktade. När man stiger in i en affär är butiksbiträdet direkt på plats för att välkomna en. Jag minns
att vi var förvånade och fascinerade över hur de tog
sig tid att uppmärksamma varje kund, för att genomströmningen av kunder var stor. Servicen var i högsta
grad och man kände sig viktig och speciell som kund.
Det fanns mycket glädje i luften överallt. Människor
utstrålade upprymdhet och livsglädje. I hotellkorridorerna, gallerian och på gator och torg var atmosfären ljuvlig. Dynamiken och entusiasmen smittade
av sig och det var oundvikligt att bli euforisk. Man
blev glad av att se glada människor. När människor
är glada, sociala och angenäma skapas en härlig och
välkomnande stämning automatiskt. Jag tror att vi
behöver lätta på spänningen och bryta förtegenheten
i Sverige. Många upplever livet i Sverige som hårt och
hektiskt både klimat- och attitydmässigt. Det är svårt
att hitta sinnesro och fungera i ett spänt, reserverat
och kyligt samhälle. Människan är en social varelse
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och är beroende av andra människor för att fungera. Det är i samspelet med andra människor som vi
utvecklas till harmoniska och välmående individer.
I USA är ingen självklart mer inhemsk än någon
annan. I Sverige är det betydligt svårare att känna sig
hemma om man härstammar från ett annat land. De
flesta invandrade känner sig förbisedda och missförstådda. De sociala och kulturella barriärerna är
otroligt framträdande. Människor kategoriseras ständigt och de tillskrivs egenskaper utifrån sin etniska
bakgrund. Vi behöver bortse från olikheterna och
fokusera på något som förenar oss alla. Vi behöver
fokusera på drömmen om ett Sverige där alla kommer
till sin rätt och uppnår sin fulla potential. Vi behöver
en gemensam dröm, den svenska drömmen.
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Rekommendationer
VAD KAN MYNDIGHETERNA GÖRA?

• Nyanlända bör bo där etableringen har ordnat boende. Vid flytt bör det ställas krav på
förstahandskontrakt och jobb. Bosättningen
av nyanlända ska styras av utbudet på jobb.
Mottagandet av nyanlända ska vara oerhört
jobbcentrerat. Tidig och tydlig information om att försörjningsstöd är en tillfällig
försörjningskälla är ett måste.
• SFI måste effektiviseras och intensifieras. Att
lära sig ett nytt språk är tufft och tidskrävande. SFI-undervisningen behöver utökas
och inriktas på arbetsmarknadskunskap och
facksvenska. Man måste läsa på heltid.
• Somaliska förebilder eller nyckelpersoner
måste lyftas fram och somalier inkluderas i
arbetet mot utanförskap. De har vetskap om
vilka hinder och strukturella problem som
försvårar deras inträde på arbetsmarknaden.
Man bör lyssna på och stödja dem.
• En rad åtgärder behövs för att öppna upp
arbetsmarknaden: Sänkta trösklar för vad
en löntagare ska kunna för att utföra enkla
jobb. Sänkta språkkrav. Reformering av LAS
eftersom lagen oftast drabbar utrikesfödda
och därmed har en diskriminerande effekt.
Större krav på arbetsgivare att ta socialt och
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ekonomiskt ansvar. Hårdare sanktioner mot
diskriminering. Kampanjer och utbildningar för att ändra arbetsgivarnas attityder.
Ett forum där arbetsgivare och arbetskraft
med utländsk bakgrund kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter.
• En rad åtgärder behövs också för att stimulera företagandet: Enkel information om
hur man går tillväga på flera språk. Tillgång
till finansiell och juridisk rådgivning. Korta
och intensiva skräddarsydda utbildningar;
det ska inte ta år från idé till verkstad.
Tillgång till bokföring och konsultativt
stöd när företaget kommit igång. Ge också
den som startat företag en chans innan allt
ekonomiskt bistånd dras in. Det är orimligt
att förvänta sig att personen blir självförsörjande samma dag som företaget registreras
hos bolagsverket.
• Den som har försörjningsstöd borde få lägga
undan en slant för att skapa sig en trygghet
och säkerhet. För att ta sig ur fattigdom
behöver människor kapital. Man kan inte
kräva att de ska bränna varenda krona för
att få fortsatt stöd. Det är upp till dem hur
de ska använda riksnormen. Om de lyckas
att lägga undan något av biståndet för att
sedan använda det som kontantinsats för att
starta företag, är det en vinst för samhället.
Samhället vill att de ska bli självförsörjande
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och därför måste systemet vara lite mer
flexibelt.
• Det är svårt för småföretagare att hitta
lokaler. I Minneapolis till exempel hade
kommunen bekostat upprustningen av en
gammal industrilokal som blev till en stor
och tjusig multietnisk galleria. Man bör
överväga liknande lösningar för att stimulera somaliskt företagande i Sverige.

VAD KAN SOMALIER GÖRA?

• För att ge framtidstro till nyanlända bör
man förmedla en positiv bild av Sverige som
det trygga och generösa land som det är. De
nyanlända får sina första intryck av Sverige
genom landsmännens ögon och det är oftast
en negativ och dyster bild.
• Somalier som har lyckats på arbetsmarknaden bör ställa upp som mentorer, inspiratörer och samhällsinformatörer för nyanlända.
Somalierna själva måste ta ett större ansvar
för att vända den negativa bilden och trenden. Alla kan göra något och alla insatser
och goda krafter behövs och välkomnas.
• Många somaliska föreningar måste göra
organisatoriska och strategiska förändringar
för att skapa sig en bättre och mer slagkraftig plattform att agera utifrån. De måste
kämpa för att minska marginaliseringen och
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stigmatiseringen av gruppen genom att bli
mer aktiva i samhällsdebatten. Föreningarna
ska erbjuda samhällsorientering och stöd
till den somaliska gruppen och uppmana
till samhällsgemenskap och engagemang.
Somaliska föreningar bör samverka mer
med varandra men också med andra
samhällsaktörer och myndigheter för att
möjliggöra en lyckosam integration. Det
finns goda exempel att lära av, som till
exempel Somalilandföreningen i Malmö.
• Det behövs fler somaliska medier som ger
relevant och samhällsnyttig information om
Sverige samt sprider kunskap om somalier
till majoritetssamhället. I USA, Kanada och
Storbritannien finns nyheter i tidningar,
radio och tv och på nätet på somaliska som
koncentrerar sig på aktuella frågor i det
nya hemlandet och inte bara på vad som
händer Somalia. Det är något som somalier i
Sverige kan lära sig av.
• Somalier bör inse att de är i Sverige för att
stanna och måste ta ansvar för sin egen
försörjning. Det innebär att man gör allt
som står i ens makt för att bli anställningsbar, att man redan från början ställer upp
realistiska mål utifrån sina förutsättningar
och ambitioner och därefter verkställer
dem med hjälp av de verktyg som systemet
erbjuder.
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• Det är viktigt att man studerar och lär sig
svenska språket. Kunskap ger individen
möjlighet att forma sitt liv som hon vill, den
ger frihet och egenmakt. Man ska studera
för sin egen skull och inte för att behålla
försörjningsstödet. Det är oacceptabelt
och slöseri med tid och resurser att delta i
undervisningen för att vara myndigheter
till lags. Man ska inte heller avstå från
studier bara för att undvika studielån. Det
är en nödvändig investering som lönar sig i
längden.
• Man måste inse att självförsörjning betyder
frihet: Att slippa redovisa kontoutdrag och
kvitton. Att slippa leva på marginalen och
att ständigt vara i beroendeställning. Att ha
kontroll över sitt eget liv. Att känna stolthet
och värdighet.
• Man måste vakna upp och sluta drömma
om ett tredje land: Fokusera på här och
nu och vad du kan göra för att nå din fulla
potential! Undersök vad du själv kan göra
för att realisera din dröm och vilket stöd du
kan få av myndigheter, mentor eller frivilliga
organisationer. Ju aktivare du är desto
snabbare blir processen och desto fler blir
dörrarna. Du har kommit för att bidra – tro
på dig själv och ta för dig!
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