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flickor ska studera vidare och inte gifta sig för tidigt. Kuratorn Hans
Ångström, som visar tolvåriga killar att de duger som de är. Och
Azam Qarai på kvinnojouren som stöttar de tjejer som lever under
hot – trots att hon själv blir hotad och trakasserad.
Tanken är att lyfta fram några av alla dessa vardagshjältar som
arbetar med jämställdhet och integration bland ungdomar och
vuxna. Ett arbete som sällan uppmärksammas och som ibland sker
ideellt. Du möter dem i skolan, trossamfunden, invandrarföreningar
och i den offentliga sektorn.
Andra röster i boken kommer från Leyla och Ali, som båda egentligen heter något annat. Leyla gömmer sig för sin familj i ett skyddat boende och Ali visar att även unga män betalar ett pris för att
bryta med sitt hemlands kultur. Boken tar också upp polisens och
socialtjänstens stöd till flickor i akuta situationer.
I »Vägen in« finns inga analyser av forskare, här är det praktiker
som kommer till tals. Vi vill ge några konkreta exempel på förebyggande arbete som förhoppningsvis kan inspirera andra som möter
det här problemet i sitt yrke eller i sin vardag. Exempel som visar
att jämställdhet inte bara handlar om tjejer – vi måste även arbeta
med att förändra attityder hos unga killar och män.

RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET

I den här boken möter du Ali Ibrahim, imamen som kämpar för att

Vagen n
RÖSTER OM INTEGRATION
OCH JÄMSTÄLLDHET
Agneta Larsson | Lena Granefelt

Vagen n
RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET

»Någon måste ta första steget. Men kampen har alltid ett pris.«

© 2003 Integrationsverket och Global Reporting
Text Agneta Larsson, Global Reporting
Foto Lena Granefelt
Grafisk form Lisa Jansson, Global Reporting
Bildrepro Natalia Sparrelid, Global Reporting
Tryck Berlings Skogs AB, 2003
Tryckt på 130 g Munken Lynx
ISBN 91-89609-15-8

Innehåll
Förord | 6
Ungdomsförbund | 8 Trossamfund | 40
Abraham Staifo, Assyriska ungdomsförbundet, vill förändra assyriers attityder till jämställdhet

Imamen Ali Ibrahim informerar
mammor och deras döttrar om
kvinnors rättigheter

Elektra | 10

Föräldrastöd | 48

I föreställningen»Elektras systrar«,
som handlar om heder, kan publiken komma med egna lösningar

Talal Imam, integrationskonsult,
gör hembesök för att föräldrarna
ska bli mer delaktiga i skolan

Skyddat boende | 16

Killar i skolan | 56

Leyla, som egentligen heter något
annat, gömmer sig för sin familj i
ett skyddat boende

Vem ska man vara för att duga?
Killar i 12-årsåldern pratar om sex
och könsroller

Kvinnors nätverk | 22 Sex & samlevnad | 60
Tjejprojektet Dalila ger stöd åt
utsatta flickor som lever under
hot och våld i sina familjer

Temaveckor i skolan om sexualitet, identitet och jämställdhet

Vägval för killar | 28
Ali riskerar att bli utfrusen av hela
sin släkt om han bryter mot sitt
gamla hemlands traditioner

Kickis Åhré Älgamo skriver på en
handlingsplan för bemötande av
flickor som utsatts för hedersrelaterade brott

Mansgrupp | 34

Socialtjänsten | 72

Svenska och utländska män möts
över kulturgränserna

Lina Blombergsson arbetar med
flickor i patriarkala familjer

Polisen | 66

På sidan 80–81 hittar du fakta om projekten med adresser och telefonnummer.

Förord
Det här är en skrift som vänder sig till dig som är nyfiken på hur
människor i sin vardag och i sitt yrke arbetar för att förebygga konflikter och
skapa en ömsesidig dialog om jämställdhet och könsroller.
Arbetet med att synliggöra unga flickor med utländsk bakgrund och deras
situation bör i första hand ha sin utgångspunkt i ett generellt jämställdhetsperspektiv, menar vi. I detta perspektiv återfinns även arbetet att förebygga
våld mot kvinnor och barn oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
I den här boken är det praktiker och inte forskare som kommer till tals. Vi
har velat ge en bred bild, alltifrån hur skolan arbetar förebyggande med jämställdhet, sex- och samlevnad och föräldrasamverkan till hur polis, socialtjänst
och tjejjourer ger stöd i en akut situation.
Avsikten har inte varit att fördjupa och problematisera resonemanget kring
flickors utsatthet och den vardag av ofrihet, tvång, hot eller våld flera flickor
och unga kvinnor lever i. Istället vill vi ge några konkreta exempel på förebyggande arbete som förhoppningsvis kan inspirera andra som möter det här
problemet i sitt yrke eller i sin vardag.
Bakgrunden till skriften är ett uppdrag som Integrationsverket fick av regeringen våren 2002 tillsammans med Socialstyrelsen, Skolverket, Statens folkhälsoinstitut, Ungdomsstyrelsen och Barnombudsmannen. Här ingick att
»redovisa och sprida goda exempel och metoder för att förebygga konflikter
mellan individ och familj där orsaken kan vara patriarkala normer«. Uppdraget
redovisas i rapporten Lärande exempel – att förebygga konflikter mellan individ
och familj, Integrationsverkets rapportserie 2002:14.
»Vägen in« består av intervjuer med personer som arbetar i frivilligorganisationer och trossamfund, skolan, socialtjänsten och polisen. Dessutom har
en anonym tjej och kille med utländsk bakgrund intervjuats om hur de uppfattar sin egen situation. De åsikter, tankar och begrepp som förs fram av de
intervjuade står för dem. De personer och organisationer som lyfts fram är ett
axplock av de insatser som pågår i samhället. Det finns många människor som
engagerar sig och bedriver ett utvecklingsarbete både i det civila samhället
och i den offentliga sektorn. Exemplen visar inte heller vad som är rätt eller
fel då det inte finns några sanningar, enkla lösningar eller givna arbetssätt i
ett förebyggande arbete.
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Begrepp som kultur, hedersrelaterat våld, patriarkala familjer är något som
nämns i texterna. Vi vill betona att detta är begrepp som inte har någon entydig förklaring eller betydelse.

I Integrationsverkets uppgifter ingår att synliggöra strukturer i samhället som exkluderar människor med annan etnisk bakgrund än svensk från
att delta och ta del av samhällets institutioner på lika villkor som majoritetsbefolkningen. Myndigheters och institutioners passiva och splittrade agerande avslöjar att flickor och pojkar med utländsk bakgrund inte får det bemötande de behöver. De riskerar att behandlas olika utifrån en jämlikhets- och
likabehandlingsprincip. Ur ett integrationsperspektiv är det angeläget att
flytta fokus från den enskilda individen till att inkludera det omgivande samhällets struktur. Målet är att unga flickor och pojkar som befinner sig i en
utsatt situation får det bemötande de behöver och har rätt till. Det är även
viktigt att flickor och unga kvinnors utsatthet inte ses som ett problem relaterat till en särskild målgrupp, men däremot till en särskild situation. Vi menar
att våldet mot kvinnor inte längre kan diskuteras som ett kulturellt betingat
beteende hos vissa invandrade grupper utan att man samtidigt berör och
diskuterar strukturella drag i det svenska samhället.
Avslutningsvis vill vi skicka ett varmt tack till er som medverkar i den här
skriften och som delat med sig av sina erfarenheter och perspektiv.
Vi vill även tacka Agneta Larsson och Lisa Jansson på Global Reporting,
Lena Granefelt för de fina bilderna och Christer Gustavsson, Jaklin Josefson,
Anna-Sofia Quensel och Adrian Groglopo på Integrationsverket för värdefulla
synpunkter.

Anna Lindström
Avdelningschef

Mona Hallström Hjorth
Samordnare
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assyriska ungdomsförbundet
Abraham Staifo
Ordförande i Assyriska ungdomsförbundet, AUF. I förbundet arbetar man bland annat
med att integrera assyriska
ungdomar i det svenska samhället och öka jämställdheten
mellan könen.

– Jag är invandrare och man,
men jag är varken kvinnoförtryckare eller kriminell.
Abraham Staifo är ordförande i det Assyriska ungdomsförbundet och
kämpar för att ändra assyriers attityder till jämställdhet. Han är också en
karismatisk debattör och hans drastiska uttalande väckte en hel del uppmärksamhet. Platsen var Bokmässan i Göteborg hösten 2002 och debatten gällde
jämställdhet för invandrarflickor.
Jämställdhet handlar inte bara om tjejer – det är framför allt killarnas attityder som måste förändras, menade Abraham Staifo. De är lika mycket offer
som flickorna, men skaffar sig ofta makt på deras bekostnad.
– Det gäller framför allt killar som inte integrerats i samhället. De har en
viss roll hemma och hävdar sig, ibland omedvetet, genom att bestämma över
sina systrar eller utsätta andra tjejer för förtryck. För att komma åt det måste
man arbeta med att förändra attityder i hela familjen – med föräldrar, bröder
och systrar.
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Idag, ett halvår senare, drar Abraham Staifo igång ett jämställdhetsprojekt
inom förbundet i Göteborg. Här börjar man med separata träffar för killar och
tjejer. Nästa steg blir diskussioner med blandade grupper.
– Då kan de konfrontera varann med sina åsikter och i det mötet skapas
nya tankar och idéer. Sedan när ungdomarna känner sig stärkta kan de träffa
föräldrarna och försöka öppna en dialog med dem, berättar Abraham Staifo.
Syftet är att komma åt de rollförskjutningar som finns i många familjer med
invandrarbakgrund – pappor som ofta förlorat den status de haft i hemlandet
och barnen som blivit allt starkare.
– Det är också viktigt att prata om vad som formar och påverkar ungdomar
i det nya samhället. Jag tror att det är väldigt sällan som tonåringar verkligen
diskuterar de här frågorna med sina föräldrar.

Ungdomsförbundet har haft flera seminarier och veckoslutskurser
tidigare med jämställdhet som tema. Målet har varit att få unga assyriska
kvinnor att hitta en plats i samhället och våga ta för sig. Men om man som
Mona Sahlin påstår att »vi ska lära invandrartjejer att bli svenska« då har man
fel fokus, menar Abraham Staifo.
Han har också arbetat med »hemlandsresor« då ungdomar med assyrisk
bakgrund, som är födda i Sverige, har rest till Turabdin i sydöstra Turkiet för
att söka sina rötter.
– Genom att stärka den assyriska identiteten blir det lättare att integreras i
det svenska samhället. Jag tror inte att man ska trycka ner sin moderkultur
utan snarare hitta en harmoni mellan sina två identiteter. Själv åkte jag tillbaka till Turabdin förra året för första gången på 25 år. Det var en obeskrivlig
känsla som gav ro i själen. Jag förstod att jag hörde hemma även där.
Som så många andra är Abraham övertygad om att det behövs manliga
förebilder och att man behöver lyfta fram de progressiva manliga krafterna i
invandrargrupperna.
– Men problemet med integration kan inte lösas enbart av invandrarna själva, betonar Abraham. Ansvaret måste delas med myndigheter och politiker.
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elektra/kurdistans
kvinnoförbund
Seyran Duran
Projektledare på Elektra och
stödperson när pjäsen
»Elektras systrar« spelas på
skolor. Även ordförande i
Kurdistans Kvinnoförbund.

Budskapet går rakt in i magen.
Pjäsen »Elektras systrar« är
teater när den är som bäst –
både magisk och realistisk.
En föreställning som säger så mycket mer än akademiska föreläsningar
och forskarrapporter.
– Jag tror vi behövs, och många blir väldigt berörda av pjäsen, berättar Nisti
Stêrk, en av skådespelarna. Det har hänt att tjejer har brutit ihop och sprungit
ut gråtande mitt under föreställningen.
På en lysande gul filtmatta gestaltar fyra skådespelare – nästan helt utan
rekvisita – begreppet heder. I korta scener får vi följa tjejen som alltid måste
skynda sig hem direkt efter skolan, som smyger med sin svenske pojkvän,
som inte kan gå på disko och som riskerar att bli bortgift. Här finns brorsan
som älskar sin syster men känner att det är hans ansvar att hon inte ska få
»dåligt rykte«. Pappan, som inte bara är en tyrann utan även han ett offer,
formad av verkligheten i det nya landet. Och slutligen mamman, som kanske
vill, men ändå inte vågar stå upp för sin dotter.
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»Vi har haft föreställningar där stora män suttit och gråtit.«

Föreställningen bygger på verkliga berättelser som samlats in från ungdomar i Husby och Skärholmen. Gymnasieungdomarna i publiken sitter först
avvaktande och lojt tillbakalutade men följer snart minsta rörelse på scenen.
Tempot är högt och det här är ju deras språk, »hon är fett kåt«, deras sätt att
klä sig och att röra sig. Särskilt pjäsens skvallerscen drar ner hysteriska skrattsalvor. Här sitter två äldre män i keps på kaféet och diskuterar tjejen som
tagit tunnelbanan in till stan, en vardagshändelse som får gigantiska proportioner. Från att flickan skulle ha köpt en kortkort kjol till att hon går på disko
och hånglar med killar.
Blixtsnabbt löper de falska ryktena vidare från den svenska förorten, når en
liten by i Turkiet för att sedan komma tillbaka i form av ett telefonsamtal till
pappan: »Klarar du inte av att se till din dotter, måste vi komma och hjälpa
dig?«
När pappan i desperation höjer handen mot flickan blir det märkligt tyst i
publiken. Men bara några sekunder senare skruvas tempot upp igen och vi
tillåts andas ut och skratta åt nidbilden av den oförstående socialsekreteraren.
Utom tjejen som sitter mittemot. Hon som haft ett nollställt, liksom halvt
bortvänt ansikte, under hela föreställningen. Hon som känner igen sig så
mycket i handlingen – får jag veta senare – att hon går fram efteråt och ber
om hjälp.

Efter slutscenen spelar man upp några utvalda dialoger igen. Nu får
publiken komma med egna lösningar på problemen och alla engagerar sig.
Flickan måste ta kontakt med skolsyster, tycker någon. Nej, hon borde hålla
det inom familjen, är ett annat förslag. Andra i publiken hoppas på att brodern eller mamman ska kunna påverka pappan. Men på några punkter är alla
överens: Det är viktigt att man pratar öppet om heder, pjäsen måste visas för
föräldrar också och dessutom sändas i tv.
»Grymt bra«, tycker både Yassi Jallow, 20 år, och Fardowza Mohammod, 20
år, efter föreställningen. Sjuttonårige Ali Abdul-Khalik, som själv är kurd,
kunde känna igen mycket i handlingen.
– Alla de känsligaste delarna i vår kultur fanns med, som ryktesspridning till
exempel. Men det är förstås inte alla kurder som har det så här.
Det händer att unga flickor kommer fram till skådespelarna efteråt. Då ber
de ofta om en autograf och småpratar lite först.
– Senast det hände frågade tjejen om jag också var kurd, berättar Nisti
Stêrk. När vi var ensamma undrade jag hur hon mådde och då berättade hon
att hon var så desperat att hon tänkte rymma hemifrån. Numera har vi alltid
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»Grymt bra«, tyckte Yassi Jallow och Fardowza Mohammod om föreställningen.
en stödperson med vid varje föreställning som kan fånga upp och hjälpa dem
som mår dåligt.
Initiativet till »Elektras systrar« kommer från Upsala stadsteater och Fryshuset i Stockholm. Pjäsen är en del av projektet Elektra som syftar till att uppmärksamma temat heder. Manuset har skrivits av elever från Dramatiska
Institutet och bygger på berättelser som samlats in från unga som slits mellan
två kulturer. Pjäsen har gjort succé och hittills har man hunnit med 80 föreställningar, framför allt på skolor, men man har även spelat för poliser, i riksdagen och för invandrarföreningar.
– Vi har haft föreställningar där stora män suttit och gråtit, berättar Nisti
och betonar samtidigt att det är viktigt att pjäsens pappa inte visas upp som
en tyrann utan att man förstår orsaken till hans beteende.
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Hon har även märkt att unga killar kan bli väldigt provocerade av föreställningen. Vid ett tillfälle fick en kille i publiken ett våldsamt utbrott efter de
första scenerna där skådespelarna kysser varandra och pratar om sex.
– »Sluta gå runt som en djävla hora, du ska lyssna på din pappa!«, skrek han
till mig, berättar Nisti. Vi gav honom några chanser, sen fick vi be honom gå
ut. Han kom tillbaka sen och bad om ursäkt, jag tror att jag påminde om hans
syrra.
Nisti hoppas att alltfler lärare ska få upp ögonen för den här problematiken.
De flesta är skrämmande okunniga, menar hon. Hon påminner om att det
finns en lärarhandledning och att det är meningen att diskussionen ska fortsätta i klassrummen efteråt.

Kurdiska Seyran Duran är också knuten till Elektra som en av flera
projektledare. Vi träffas på ett kafé efter föreställningen – en äldre kvinna
med blida ögon och rosa blus under dräktjackan. Men bakom den strikta framtoningen döljer sig en person med radikala politiska och feministiska åsikter.
Seyran, som kom till Sverige 1993, är ordförande i Kurdistans Kvinnoförbund.
I Elektraprojektet finns hon till hands i publiken för de åskådare som känner igen sig i pjäsen och behöver någon att prata med. Hon har också varit
med om att starta Elektras anonyma samtalsgrupper på Fryshuset för tjejer
med hedersrelaterade problem.
Pjäsen har även resulterat i en grupp som vänder sig endast till kurdiska
flickor. De lämnar ofta Seyrans telefonnummer till sina föräldrar för att få tilllåtelse att vara med i gruppen.
– Eftersom jag har en position inom föreningen och de flesta vet vem jag är
släpper de iväg sina döttrar, förklarar Seyran. Det är också en trygghet för
föräldrarna att det bara är kurdiska flickor i gruppen.
– Tjejerna träffas direkt efter skolan, det blir ett första steg mot mer frihet.
Sedan kan man prova millimeter för millimeter för att flickorna ska få mer
utrymme till egen tid. För deras föräldrar är det inte självklart att ta en fika
eller träffa kompisar, men de måste se att det finns ett liv utanför skolan och
familjen också.
Inom Elektraprojektet finns också en stödgrupp för föräldrar, men de har
varit svårare att nå. Att diskutera sina familjehemligheter med utomstående
är främmande i den kurdiska kulturen, menar Seyran.
– Fadime ville få oss att prata om hedersbegreppet – det kostade henne
livet. Tidigare förnekade man ofta att detta var ett problem inom gruppen, nu
går det inte att dölja.
Seyran har också varit med då pjäsen »Elektras systrar« spelats för män
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inom olika invandrarföreningar. Det händer att männen undviker att gå in i
diskussionerna efter pjäsen eftersom de tycker att ämnet är en kvinnofråga.
– För mig är det en familje- och samhällsfråga, säger Seyran orubbligt. Men
de mest konservativa tycker att man inte ska lägga sig i deras liv, och de
kommer heller aldrig till den här sortens diskussioner.
– Många av dem har också mångåriga erfarenheter av krig, aggressioner
och tortyr. Vi får försöka att hitta andra vägar att nå dem.
Seyran menar att alla föräldrar måste få mer kunskap om demokrati, jämställdhet och barnuppfostran när de kommer till Sverige. På frågan om det
inte är att tvinga fram svenska värderingar ler hon bara och säger att vi svenskar alltid är så försiktiga.
– Vi måste ta steget framåt och delta mer i det svenska samhället och i föreningslivet. Om Fadimes pappa hade varit mer medveten om svenska värderingar så hade han haft egna verktyg att kunna stå emot pressen utifrån, hävdar Seyran.

Under våren 2003 kommer Kurdistans Kvinnoförbund att arbeta med
familjefrågor och målet är att både kvinnor, män och ungdomar ska delta.
Seyran har arrangerat flera paneldebatter och seminarier i ämnet. Hon har
också lett samtalsgrupper med kvinnor, där man bland annat diskuterat kropp
och sexualitet – tabubelagda ämnen i den kurdiska kulturen. Under några
diskussioner har man sammanfört mammor och döttrar. Syftet har varit att få
igång en diskussion om hur flickorna ser på mödrarna och vilken hjälp de vill
ha.
– Det blev så känsloladdat att de flesta av oss började gråta, berättar
Seyran. Flickorna sa: »Ni måste börja lita på oss! Vi är stolta över att vara kurder, men vi har rätt till vår frihet. Ni måste stödja oss i detta och inte vara
despotiska mammor«.
Seyran menar att styrkan hos kvinnorna i gruppen vuxit. Men hon erkänner
också att hon själv drabbats av samma ryktesspridning som visas i pjäsen
Elektra.
– Jag har fått höra att jag inte ska göra kvinnorna till feminister, så att de
skulle få för sig att skilja sig från sina män.
Seyran, som arbetat politiskt sedan hon var 16 år, ler luttrat:
– Någon måste ta första steget, och jag gör det gärna. Men kampen har alltid ett pris!
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skyddat boende
Anonym tjej
Leyla, som egentligen heter
något annat, har i fem års
tid kämpat för att få hjälp
från socialtjänsten. Nu lever
hon i ett skyddat boende
efter att ha blivit hotad av
sin familj.

– Jag har förlorat fem år av
mitt liv, hela min ungdom är
borta. Vem kan ge mig den
tiden tillbaka?
Leyla, som egentligen heter något annat, tittar ut genom fönstret och kisar
mot det sista av kvällssolen. Sorlet runt omkring oss har ökat, det ligger fredagsförväntan i luften och restaurangen fylls sakta med gäster.
Med sitt mörka blankborstade hår, diskreta makeup och en enkel randig
tröja ser Leyla ut som vem som helst av de andra unga kvinnorna i lokalen.
Hennes hemlighet syns inte utanpå. Vem kan ana att Leyla är hotad till
livet av sin styvpappa och sin släkt? Eller ens gissa att hon lever i ett skyddat
boende? När jag undrar om hon inte är rädd för att synas ute i vimlet, ler hon
lugnande – inte här, här kommer de inte åt henne.
För bara några månader sedan befann hon sig i ett rum omgiven av hela sin
släkt. Glåporden östes över henne: »Din hora, din slampa, hur kunde du«?
Mamman skrek och hotade, hennes dotter hade skämt ut sin familj.
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Leyla hade just berättat att hon tänkte lämna mannen hon varit gift med i
åtta månader. Nu satte hon händerna för öronen och bara skrek rakt ut – för
att överrösta de hysteriska rösterna, för att hon inte orkade mer.
Var hon fick kraften ifrån vet hon inte men hon lyckades köra ut alla ur
rummet. Rafsade ihop lite kläder, letade fram pass och pengar. Innan hon
sprang ut skrek hon: »Nu räcker det, ni kan leva som ni vill, det här är inte
mitt liv. Och om ni följer efter mig ringer jag polisen«.
Hon hade bott några dagar hos en kompis innan styvpappan började ringa,
oupphörligen. Till slut hotade han att döda henne om hon inte kom tillbaka.
Ingen tog henne på allvar när hon ringde polisen, hon kopplades runt mellan olika stationer innan hon gav upp. I ett fack i väskan hittade hon ett visitkort med numret till Maria på kvinnojouren. De hade inte haft kontakt på två
år. Det blev Maria som hjälpte henne i säkerhet på det skyddade boendet.

Men Leylas historia börjar fem år tidigare. Fem år av psykisk och
fysisk misshandel och ett självmordsförsök. Under lika många år försökte hon
få hjälp hos kuratorn och socialtjänsten, men ingen har lyssnat på henne eller
tagit henne på allvar, menar hon.
Leyla bodde tidigare ensam med sin mamma i en mindre stad. Hennes biologiska pappa hade misshandlat mamman, som bestämt sig för att ta ut skilsmässa. Leyla tror att hon fortfarande var psykiskt labil när hon gifte om sig
med en man från sitt gamla hemland i Mellanöstern.
– Det var då som problemen började, berättar Leyla. Jag hade mest svenska
kompisar och svenska värderingar, nu kom min styvpappa direkt från sin kultur till Sverige och försökte göra om hela min värld. Han visade snabbt att jag
var i vägen och att han ville ha mamma för sig själv.
Problemen blev bara värre med åren, framför allt när Leyla blev tonåring.
Styvpappan var besatt av att hon inte skulle förlora sin oskuld och bli en skam
för familjen. Han kontrollerade vad hon hade på sig och vem hon träffade.
Leyla kunde inte fika efter skolan eller följa med sin bästa kompis hem, hon
hade en bror som pappan inte ville att Leyla träffade. Hon fick inte ha mobiltelefon och inte heller ringa några samtal hemma.
– Men det värsta var att han jämt kallade mig saker som »hora« och »din
feta kossa«. Han knuffade mig in i väggen, gav mig örfilar och knytnävsslag
mot kroppen. När jag nån gång vågade säga emot och förklara att jag ville
leva som en svensk tjej hände det att han tog strupgrepp på mig, berättar
Leyla och tittar ner i bordet.
– Han slog mamma också och hjärntvättade henne att tycka som han. Jag
tror att mamma fogade sig för att hon inte vill skämma ut sig med en skils18 • SKYDDAT BOENDE

Sorlet från restauranggästerna växer i styrka omkring oss, vinflaskor korkas upp och stearinljuset har snart brunnit ner. Ljuden blir en nästan absurd
kuliss till Leylas berättelse, men hon fortsätter att prata, orden flödar ur
henne. Hon har bestämt sig för att berätta, både för sin egen och för andras
skull. Hon vet att det är många som kan känna igen sig i delar av hennes
historia.
Leyla beskriver hur hon försökte rymma från farbrodern som bryskt hämtade tillbaka henne. I skenet från ljuslågan berättar Leyla hur hon till slut försökte ta livet av sig med valium. När hon vaknade på sjukhuset fanns mamman där och viskade i hennes öra: »Hur kunde du skämma ut oss så här?«
Sedan säger hon, nästan lakoniskt:
– Då hade jag verkligen försökt allt, till och med att ta livet av mig. Allt jag
ville var att leva ett helt vanligt liv men ingen hade tagit mig på allvar under
alla de här åren. Jag sveks av alla vuxna, till och med Maria på jouren.
SKYDDAT BOENDE • 19

»Jämt kallade han mig saker som >hora< och >din feta kossa<.«

mässa till inför släkten. Hon offrade mig, sin dotter, för sin egen heder. Hon
ställde aldrig upp för mig och det kommer jag aldrig att förlåta henne för.
Leyla var bara 14 år när hon gick till skolkuratorn och fick hjälp med att kontakta socialtjänsten första gången. Hon berättade hela sin historia och bad
socialsekreteraren att inte ta kontakt med hennes föräldrar. Men eftersom
hon var minderårig måste föräldrarna enligt lag informeras och allt blev värre.
– Du kan inte ana vad de slog mig när de fick veta att jag gått till socialen,
säger hon. Jag kunde inte gå till skolan på en vecka eftersom jag hade blåmärken överallt.
Kontakten med socialtjänsten fortsatte och tillsammans med Maria på
kvinnojouren kämpade Leyla för att hon skulle få en familjehemsplacering.
Leyla beskriver hur hon argumenterade, grät och till sist skrek, utan att kunna
göra sin röst hörd. Socialtjänsten menade att det var bättre att familjen försonades. Den enda placering mamman gick med på var hos en släkting och socialsekreteraren gick henne till mötes. Tanken var att man under tiden skulle
arbeta med resten av familjen så att Leyla så småningom skulle kunna komma
tillbaka hem. När Leyla var 16 år placerades hon hos sin farbror som hon inte
hade sett på tio år.
– De verkade inte förstå att detta bara var mammas och min styvpappas
sätt att fortsätta kontrollera mig. Där bodde jag och min farbror i en liten etta
med sängarna två meter från varann. Det kändes som ett fängelse och han
äcklade mig verkligen. Dessutom kontrollerade han mig lika mycket som mina
föräldrar. Han satt intill mig varje gång jag pratade i telefon och spionerade
på mig i skolan.

– Det var då jag gav jag upp, helt enkelt. Jag blev helt apatisk, tänkte att det
här är mitt öde, så här ska mitt liv vara.
Leyla flyttade tillbaka hem men ingenting hade ändrats. Hon började gymnasiet, slutade nästan äta, fick svimningsanfall av näringsbrist, orkade knappt
gå till skolan. Styvpappan gick i samtal hos socialsekreteraren som försökte
påverka honom att ge Leyla mer frihet. I hemlighet planerade han samtidigt
att gifta bort henne. I sitt tillstånd struntade hon i allt och gick med på att
gifta sig med en kusin till mamman.
– Jag minns att vi satt och såg på Fadimes begravning på tv och att min
styvpappa sa: »Så där kan det gå för dig också, om du skulle få för dig att
ändra dig«.
Leyla, som träffat sin blivande man bara några gånger, gifte sig i föräldrarnas gamla hemland under sommaren. Hon försökte på alla sätt undvika att ha
sex med honom och till slut tröttnade han och lämnade henne i sin mammas
hus medan han själv åkte hem till Sverige.
– Här skulle jag lära mig att älska honom och sakna honom, trodde han. Jag
satt instängd i åtta månader bevakad av min svärmor, det var ett helvete. Jag
fick inte gå ut och inte ta kontakt med någon. Till slut bad jag att få ringa min
man.

»Det var då jag gav upp helt enkelt. Jag blev helt apatisk.«

20 • SKYDDAT BOENDE

Leyla lyser upp och ler för första gången under samtalet när hon berättar
hur hon lurade honom:
– Jag ringde och berättade hur mycket jag saknade honom och att jag tyckte att vi var som gjorda för varann. Han skickade ner min hemresebiljett
direkt. Men redan första kvällen hemma i Sverige berättade jag allt för honom.
Han förstod att jag hade haft det svårt men blev oerhört besviken över att jag
hade ljugit och vägrade låta mig gå.
– Det var han som fick hela släkten att komma till vår lägenhet dagen därpå
innan jag äntligen lyckades ta mig därifrån.

Tiden i det skyddade boendet har varit påfrestande och Leyla är fortfarande rädd – men rädslan blandas med en bubblande frihetskänsla.
– Äntligen är jag fri, det känns som att födas på nytt. Snart kommer jag att
flytta till en svensk fosterhemsfamilj. Jag har känt mig ensam så länge, så jag
vill verkligen bo i en familj i början.
– Det var det här jag ville att socialtjänsten skulle hjälpa mig med under alla
år som har gått.
Det som gör henne mest rädd nu är att hon inte vet hur hon ska klara av en
eventuell rättegång. Leyla har anmält båda sina föräldrar. Hon vet också att
hennes mamma lämnat sitt mobilnummer till hennes gamla socialsekreterare.
– Jag vill inte ha någon som helst kontakt med henne. Jag vet att hon haft
det svårt och jag kan förstå henne också, men hon har skadat mig och jag gör
det som är bäst för mig nu. Det min mamma har gjort är ett enda stort »varför?« för mig.
Nu försöker Leyla lägga den svåra tiden bakom sig. Genom Rädda barnen
har hon fått en psykolog att prata med. Hon har så mycket att ta igen, bara
detta att kunna umgås med killar.
– Det där kommer att ta tid. När jag var ute en kväll bara för att ta en öl
kände jag mig billig. Det hade varit en katastrof om jag levt med min gamla
familj. Jag är van vid att alltid titta bort och aldrig möta en killes blick, det ger
mig fortfarande skuldkänslor.
Det var också svårt att se klasskamraterna gå ut gymnasiet utan henne.
Leyla hann bara gå ett år innan hon giftes bort. Hennes hemligaste dröm har
just med utbildning att göra. All den uppmärksamhet hon saknat kanske kan
komma från publiken framför en scen någonstans långt in i framtiden.
– Min högsta dröm är att bli skådespelare! Skolteatern var mitt enda hemliga rum, mina föräldrar hade ingen aning om att jag spelade teater.
Och när Leyla ler igen påminner hon om Fadime på bilderna vi sett: vacker,
stolt och målmedveten.
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kvinnors nätverk
Azam Qarai
Projekledare på Dalila, tjejprojektet som drivs av
Kvinnors nätverk. Arbetar
för ökad jämställdhet för
kvinnor med utländsk bakgrund.

– Nu måste vi vakna! Det kan
inte finnas en lag för svenska
kvinnor och en annan för kvinnor
med utländsk bakgrund.
Alla som bor här har samma rättigheter

och skyldigheter. Det menar
Azam Qarai som är projektledare på tjejprojektet Dalila.
Ett år efter Fadimes död har myndigheterna blivit medvetna om problemen
och det är lättare för hotade flickor att bli tagna på allvar, enligt henne.
– Men man arbetar forfarande med »svenska« problemlösningar för flickan
och hennes familj och det fungerar inte, betonar Azam.
Tjejprojektet Dalila, som är en del av kvinnoföreningen Kvinnors nätverk,
har en jourverksamhet som vänder sig till flickor mellan 12 och 25 år. De som
söker sig hit är framför allt invandrarflickor som har kämpat länge för att få
hjälp. Kanske har de haft sina egna strategier för att stå ut med kränkningar
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och kontroll. Några har ljugit och levt ett dubbelliv. Andra har försökt lyda hur
absurda föräldrarnas regler än varit och brutits ner psykiskt. När de inte orkat
längre och kontaktat socialtjänsten har de känt sig avvisade. Som en sista
utväg finns då Dalila.
Azam har mött så många flickor som vill hålla drömmen om en hel familj
levande. »Kanske slutar de kontrollera mig, kanske går det den här gången.«
Och så försöker de ett tag till.
– Det är först när de verkligen uttömt alla möjligheter som de kommer till
oss, understryker Azam. Egentligen finns det inget värre för de här tjejerna än
att bryta helt med sin familj. De vill inte, men de måste.
Flickorna som söker hjälp hos Dalila kommer från vitt skilda länder och kulturer. Majoriteten är från Mellanöstern och Nordafrika, andra kommer från
länder som Indien och Somalia. De kan vara kristna, muslimer eller hinduer.
Tjejerna är också från olika socialgrupper, med föräldrar som arbetar och är
väl integrerade till föräldrar som står helt eller delvis utanför samhället.
Förra året hade jouren regelbunden kontakt med 40 flickor men det finns
ingen statistik på hur många som ringde bara för att prata av sig när det såg
som mest svart och hopplöst ut.

»De här tjejerna mår redan så dåligt och lägger all skuld på sig själva.«
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Stödsamtal är en viktig del av verksamheten men Azam och hennes kolleger följer också ofta med utsatta flickor till socialsekreterare eller polis. De
finns där som en extra resurs med sin mångåriga erfarenhet.
– Att vända sig till en utomstående är ett stort steg och man kan inte förvänta sig att tjejen berättar allt på en gång. Hon kan också ha svårt för att
sätta ord på det som hänt. Ibland är hon så van vid att utsättas för vissa
kränkningar att hon inte ens tycker att det är något att berätta.

Azam samarbetar med flera socialsekreterare men döljer inte sin uppfattning om att många fortfarande är skrämmande naiva. När de utreder en
svensk flicka som rymt hemifrån är praxis att »arbeta hem« henne, alternativt
placera henne hos släktingar. I fallen med flickor med invandrarbakgrund kan
det vara direkt farligt. Enligt Azam är det sällan en gärningsman utan kanske
flera släktingar som ligger bakom hoten.
– Man måste i första hand lita på flickan själv, det är ju bara hon som känner sin egen familj. På Dalila frågar vi alltid flickan om hon vill att vi ska träffa
föräldrarna tillsammans med henne och försöka medla. Inte en enda av våra
tjejer har tyckt att det varit någon idé när det gått så långt, betonar Azam.
– Jag tror att man måste ta det försiktigt när man ska försöka få flickan och
hennes familj att försonas, det måste få ta tid. Det handlar ju faktiskt ofta om
att sammanföra förövare och offer, där flickan direkt hamnar i underläge.
I ett fall satt Azam med då en socialsekreterare hade samtal med en pappa,
och var nöjd med att hon lyckades få honom att ställa upp på detta.
– Jag kände hela tiden att de inte lyckades nå honom. Det visade sig också
att han och släkten planerade ett giftermål för dottern i det gamla hemlandet
mot hennes vilja. Och det skedde samtidigt som han pratade med socialsekreteraren om att hans dotter givetvis har lika stor rätt till att göra egna val som
en svensk flicka.
– Självklart ska man ha en dialog med föräldrarna men det måste vara i
förebyggande syfte, innan det har gått så långt att polis eller sociala myndigheter är inkopplade.
Azam är upprörd, men det syns inte utåt. Det finns där som en tyngd i
rösten, en erfarenhet i ögonen. Kanske beror det på att hon upplevt könsförtryck i sitt gamla hemland Iran, där kvinnor i hög grad diskrimineras i lagstiftningen. Eller att hon suttit åtta år i fängelse innan hon kom till Sverige för tio
år sedan.
Envist och orubbligt ger hon flera exempel på hur flickor med invandrarbakgrund enligt henne särbehandlas av myndigheter. Socialsekreterare skickar
14-åriga flickor, som bott hos vänner några nätter för att de inte stått ut
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»Jag går runt i lägenheten som en fånge på dagarna och på
kvällarna kommer ångesten. Jag orkar inte mer.«

hemma, på gynekologundersökning för att »tillmötesgå och lugna« familjen.
Många socialsekreterare kan också, ibland emot sin vilja, bli en länk till flickans föräldrar. Via socialsekreteraren kan föräldrarna vidarebefordra brev där
man försöker locka flickan tillbaka, ofta genom att skriva att hennes syskon
längtar efter henne eller påstå att någon i familjen är sjuk.
– De här tjejerna mår redan så dåligt och lägger all skuld på sig själva, så de
kan inte hantera de här påtryckningarna, menar Azam.
Många av flickorna kommer från mycket trasiga familjer där mamman kanske också misshandlas och pappan har traumatiska upplevelser bakom sig.
Men en annan kulturell bakgrund är ingen anledning till att man ska tolerera att
flickor blir slagna eller kontrollerade, det vore diskriminerande, menar Azam.
– Vi har kommit långt när det gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet
i Sverige. De här tjejerna har exakt samma rättigheter som alla andra medborgare i landet.

Azam menar att socialtjänsten ofta arbetar efter redan färdiga, fyrkantiga mallar. För flickor som inte kan leva med sina familjer erbjuder samhället
skyddat boende och socialbidrag. Men sen då? Azam berättar om isolerade
flickor som har självmordstankar och varken orkar studera eller arbeta.
Myndigheterna ifrågasätter terapi, eftersom det saknas pengar.
– »Jag går runt i lägenheten som en fånge på dagarna och på kvällarna
kommer ångesten. Jag orkar inte mer, var det verkligen det här jag ville?«, sa
en av flickorna jag pratade med nyligen i ett skyddat boende.
– De här flickorna har nästan aldrig tagit eget ansvar utan det är alltid
någon annan som bestämt vad de ska ha på sig och när de ska komma hem.
De är som förlamade och behöver vuxna förebilder. Dessutom längtar de
efter sina syskon.
Resultatet blir ofta att de flickor som fått skyddat boende säger att de ångrar sig och flyttar hem igen. Till det som de uppfattar som tryggheten.
– Vi hade nyligen kontakt med en 16-åring som valde att flytta tillbaka. Då
hade pappan inte ens lovat att han skulle sluta slå henne. Men hon ville så
gärna träffa sin mamma och sina syskon. Hon stod ut ett tag även om han
fortsatte slå henne och kalla henne hora. Nu orkar hon inte mera, men ändå
väntar hon med att gå.
De här fallen måste ta tid, menar Azam. Detta är ingen vanlig utredning
som går att avsluta efter fyra månader, det skulle behövas en längre uppföljning på uppemot ett år. Enligt henne borde det också gå att tolka lagen till de
utsatta flickornas fördel och till exempel ta stöd i barnkonventionen. Hon
önskar också att man skulle kunna tillgripa skyddslagstiftningen LVU, lagen
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om vård av unga, på grund av psykisk misshandel. Och hon hoppas att man
kommer att ge mer utrymme för socialsekreteraren. Nu verkar alla vara rädda
för att göra tjänstefel och det är något man måste ta itu med högre upp i
strukturen.
Drömmen för Azam och hennes kolleger är ett skyddat boende, som fungerar som ett kollektiv. Idén finns ännu bara på planeringsstadiet eftersom det
saknas pengar. Tanken är att utsatta flickor, både med svensk och utländsk
bakgrund, ska bo tillsammans. Personalen ska också vara blandad, det kan
vara viktigt att få prata med någon som kan ens språk och förstår ens kultur.
Däremot bör det finnas enbart kvinnor i personalen.
– För flickor som vill återförenas med familjen senare är det viktigt. Deras
familjer kan bli misstänksamma om de vistas under samma tak som män, även
om dessa ingår i personalen.
För Azam är det självklart att verksamheten ska vara statlig men det får
gärna finnas frivilligorganisationer knutna till huset, som då blir ett slags kunskapscentrum. Här ska finnas tillgång till aktiviteter och även terapi. De tjejer
som vill kan få en egen slusslägenhet, men kan delta i alla aktiviteter när de
vill, och har även tillgång till personalen.

Idag kan inte Dalila erbjuda tillfälligt boende för de tjejer som behöver
komma hemifrån akut. Däremot är ett antal stödfamiljer knutna till jouren.
På Dalila erbjuds också aktiviteter som dans och kurser i självförsvar. Det
anordnas middagar och flickorna har gjort några resor tillsammans. På jouren
finns också en läkare och en jurist som arbetar ideellt.
Förutom arbetet med samtal och stöd till flickor i akuta situationer driver
Dalila parallellt ett förebyggande opinionsarbete för ökad jämställdhet.
Representanter från projektet deltar i seminarier, utbildningar och skriver
debattartiklar. Tjejprojektet Dalila är nu inne på sitt tredje och sista projektår
och det finns risk för att verksamheten inte kan fortsätta i sin nuvarande form.
– Om vi måste börja om igen med ett nytt namn och annan personal försvinner allt vi byggt upp, förklarar Azam frustrerat. Nu hittar tjejerna till oss
och även andra känner till vår organisation. Det skulle vara oerhört synd om
all kunskap och erfarenhet som finns samlad här skulle gå förlorad.
På frågan om hon någonsin är rädd i sitt arbete, svarar Azam direkt:
»Självklart är jag rädd!«
– Jag har själv blivit hotad och trakasserad. De män som har döttrar som
kommer till oss vet att de kanske inte kommer tillbaka till familjen. Men det
gäller att övervinna rädslan.
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vägval för killar
Anonym kille
Ali, som har ett fingerat
namn, visar att även unga
män betalar ett pris för att
bryta med sitt hemlands
kultur.

– Hur ska jag kunna se mina föräldrar i ögonen och säga att jag
ska gifta mig med en svensk
tjej? Jag kommer att såra min
familj och chocka hela min släkt.
Alis föräldrar förväntar sig att han ska gifta sig med en kurdisk flicka,
men sedan några år tillbaka har han en svensk flickvän. Nu står han inför ett
vägval i livet: att följa sin familjs traditioner eller att leva mer svenskt.
Tankarna mal i huvudet och pressen kan få honom att ligga raklång på sängen
en hel dag. Andra dagar är han glad att studierna skingrar alla funderingar.
Att leva i två kulturer kan vara ett lika stort problem för killar som för tjejer, menar Ali. Det har ett pris att inte följa sin familjs traditioner, även om det
kan bli högre för flickorna.
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– Pressen finns på oss killar också. Det skulle vara så mycket lättare att leva
utan alla krav från familjen och släkten, menar Ali och suckar. Och samtidigt kan
jag inte offra min familj för något på jorden, det är ju tack vare dem jag finns.
Det är viktigt att föra familjenamnet vidare och Ali känner till föräldrar som
sagt: »Gift dig med en av våra så får du en bil, vi står för bröllopet och inreder
hela lägenheten«. Nästan som mutor, erkänner han lite förläget.
Nu måste han fatta ett beslut. Om Ali skulle våga berätta att han vill gifta
sig med sin svenska flickvän Linda är risken stor att föräldrarna vänder
honom ryggen och fryser ut honom.
– Jag tänker det värsta, att det skulle bli en sak för hela släkten och att
mina föräldrar helt skulle ge upp hoppet om mig. Kanske skulle de skita i mig
och ta tillbaka bilen och min lägenhet och då står man där på gatan. Och var
ska jag bo då?

Vi träffas på en restaurang i Stockholm, där tjugofemårige Ali studerar
ekonomi vid universitetet. Den kortärmade skjortan stramar över armmusklerna, Ali lägger mycket tid på träningen, röker inte och dricker sällan.
Han återkommer ofta till uttrycket »byn«, och menar den by i Turkiet där
han och hans familj bodde innan de kom till Sverige i början av 80-talet. Ali
var då fyra år gammal. Han gick i skolan i en mindre stad, hade mest svenska
kompisar och ägnade all sin fritid åt fotbollen. »Den blev min frihet«, säger
han. Men han förväntades också ställa upp tidigt för familjen. Att sköta sig
och inte få dåligt rykte var viktigt. I tonåren arbetade han också allt mer i föräldrarnas restaurang på fritiden.
– Det kändes som att det var min plikt, så att de inte skulle behöva anställa
någon, berättar han. Ibland när jag gick på klassfest istället för att jobba
kunde jag få otroligt dåligt samvete.
Hans syster fick inte gå på klassfester och hade ofta ansvar för deras yngre
bröder när föräldrarna arbetade. När Ali pratat med henne i vuxen ålder har
han förstått att hon velat ha lite mer frihet.
Pappan har hela tiden ställt upp för bröder och andra släktingar i det gamla
hemlandet och bemötts med stor respekt från den del av släkten som finns i
Sverige. Själv blev Ali uppmuntrad att studera men han vet att många killar
kan känna sig tvingade att arbeta och skicka hem pengar till släktingar.
– De flesta sliter häcken av sig även om de kanske velat studera eller göra
något annat av sitt liv. Jag tror att många tänker att det är bättre att de offrar
sig så att fem, sex personer kan få det bra i hemlandet, än att de bara tänker
på sig själva.
Ali verkar mogen för sina 25 år och samtidigt sårbar och ärlig. En kille som
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ställer upp för vännerna, som blev »Årets kamrat« i lumpen och som är bra på
att lyssna. Men nu har han ingen att gå till med sina egna problem. Han vet
inte vem han kan lita på inom den egna kulturen, »ryktesspridningen du vet«.
Den enda han kan prata med är sin syster och hon säger det som han vill
höra, ler han.
Alis familj känner till hans svenska flickvän och har träffat henne. Han tror
att föräldrarna tänkt att han kunde leka av sig lite som ung och när han väl
skulle stadga sig skulle det bli med en kurdisk flicka.
– Om jag valde Linda skulle de kanske känna sig obekväma och inte vilja

»Jag tänker det värsta, att det skulle bli en sak för hela släkten.«
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»Jag älskar verkligen min flickvän, men tänk om det inte
håller? Om jag skulle skilja mig är det kört sen.«

komma hem till oss så ofta, tror han. De skulle tänka: »Hon pratar inte vårt
språk, hon kan inte serva som en av våra och laga våra maträtter. Och hur ska
de kunna uppfostra barnen?«
– Det är så svårt att bryta den här barriären. Och innerst inne handlar det
förstås om vår historia, att vi kurder inte har ett eget land. Vi måste värna om
vårt folk, i hjärta och tanke är vi ett folk.
Ali har heller inga förebilder inom den egna släkten. Den man han känner
till som gift sig med en svenska har nu ett sprucket äktenskap bakom sig.
– Jag älskar verkligen min flickvän, men tänk om det inte håller? Om jag
skulle skilja mig är det kört sen. Då säger släkten »vad var det vi sa?« och jag
skulle inte komma in i den kurdiska gruppen igen. »Han har varit gift med en
svenska, han ville inte ha oss, men nu passar det«, skulle de tycka.
Ali känner till unga killar som inte orkat stå emot pressen från familjen och
släkten och gift sig med den flicka som föräldrarna önskat. De har sedan inte
kunnat bryta med sin svenska flickvän utan fortsatt träffa henne i hemlighet.
– Jag tänker ofta på det och undrar om jag också är så svag att jag skulle
fortsätta träffa Linda.

Diskussionerna med flickvännen har lett till gräl och han vet att Linda
känner sig kränkt av att inte duga och att hon nästan gett upp hoppet. Utan
att hon känner till det har Ali tänkt tanken hur det skulle vara att ha en kurdisk flickvän. De skulle inte kunna träffas och umgås på samma sätt som i en
relation med en svenska, menar han.
– Hennes föräldrar skulle aldrig tillåta att vi bodde ihop till exempel, det
blir för mycket snack. Och tänk om man väljer fel för att vi inte har möjlighet
att upptäcka alla egenskaper hos varandra innan vi gifter oss? Men å andra
sidan känner säkert våra föräldrar varandra och om jag och min fru skulle få
problem i vårt äktenskap kan de säkert sätta sig ner och diskutera och hitta
en lösning.
För Ali är heder och oskuld begrepp som är fyllda med dubbelmoral. Det
finns många män som själva har sexuella relationer, men kräver att flickan de
ska gifta sig med är oskuld.
– Jag undrar alltid vilka tjejer det är som de umgås med då? Ju äldre man
blir desto mer inser man det orimliga i det här tankesättet. Jag är själv inte
oskuld – hur skulle jag kunna kräva det av någon annan, säger han och slår ut
med armarna.
Sedan lägger han till:
– Men det är klart att tanken finns, kanske som en önskan – inte ett krav.
Och det ligger ju lite dubbelmoral i det också.
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Hans syster, som bor och studerar i Stockholm, kanske också väljer en
svensk man, tror Ali. »Det skulle bli värsta livet«, men i så fall skulle han stötta henne i det. Men han vet också att hon känner sig osäker och förvirrad.
Många unga flickor behåller sina tankar för sig själva nu. Anledningen är vad
som hände med Fadime efter att hon valt att gå sin egen väg.
Ali skakar på huvudet och sänker rösten:
– Det är overkligt och obegripligt. Och skrämmande att det är så lätt att
försvinna för några gram bly.
– Man skäms och det är fortfarande jobbigt att vara kurd. Jag stämplas ju
även om jag var på hennes sida.
Ali tror att det ofattbara skulle kunna hända igen. Men han hoppas att tiden
kommer att ändra på traditionerna och att de som stod på Fadimes sida
kommer att vinna i längden. Han beundrar hennes styrka att bryta alla band.
Och kanske har han svaret på sin egen kluvenhet när han förklarar:
– Om jag varit i samma situation skulle jag troligen gått under.
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mansgrupp
Erik Lindberg
Projektledare på Spånga Blåbandsförening och ledare för
en mansgrupp i Tensta. Syftet
med gruppen är att skapa en
mötesplats för män med
svensk och utländsk bakgrund.

– En del av de här männen har
krockat rejält med det svenska
samhället. Vi kan inte klä av
dem hela deras värdighet utan
att ersätta den med något
annat. Då slår de bakut!
Det menar Erik Lindberg, socionom och journalist, som leder en mansgrupp i Tensta. Några av deltagarna är svenskar, andra kommer från Bangladesh
och länder i Mellanöstern.
Nio män med olika yrken – busschaufför, åklagare och präst – och med olika
religioner. Män i en obestämbar medelålder varav några är gifta, andra skilda. I
ett slitet 70-talskök i Tenstakyrkans församlingshem delar alla med sig av sina
erfarenheter och pratar om familj och barnuppfostran men också om kultur,
historia, religion och aktuella konflikter.
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– Här kan man mötas över etniska gränser och bryta ner alla fördomar man
har om varandra, fortsätter Erik Lindberg. Ett av målen är att få mer jämställda relationer mellan män och kvinnor. Och då måste vi även arbeta med
männen. Flera av deltagarna kommer från kulturer med vad vi skulle kalla
patriarkala värderingar men det går givetvis inte att säga att allt i deras tidigare liv har varit fel. Istället måste man försöka hitta andra manliga roller och
egenskaper, som handlingskraft och ansvar till exempel, och utveckla det till
något positivt.

Som enda kvinna får jag sitta med en kväll vid köksbordet där bröd och
pålägg, ett stort fruktfat och dadlar redan står uppdukat på den blårutiga
duken. Kvällens tema är familjen och samtalet brakar loss som ett åskväder:
– Varför står det svenska samhället alltid på kvinnans sida! Socialen,
kvinnojourer, myndigheter – här finns bara kvinnor och alla lyssnar på min
före detta fru. Ingen tror på mig, och en del av dem har jag inte ens träffat!
En av deltagarna, som ursprungligen kommer från ett land i Mellanöstern,
är upprörd och kränkt. Han är mitt uppe i en långdragen vårdnadstvist och
menar att hans förra hustru använder barnen som ett vapen. Flera andra av
gruppens deltagare har också skilt sig och kvällens diskussion blir intensiv.
Gruppledaren Erik påpekar att även om majoriteten av kvinnorna fortfarande
får enskild vårdnad kan även få män det, i takt med att pappor tar mer ansvar
för barnen. Några av svenskarna kring bordet håller med och flikar in några
exempel.
En annan av männen, också från Mellanöstern, menar att det sociala nätverk som många är vana vid från hemlandet ofta försvinner i Sverige. Istället
för att släktingar går in och medlar vid konflikter som skilsmässor blir det
myndigheter som ska lösa problemen.
– Dessutom har kvinnor i Sverige samma rättigheter som män och det kan
bli en chock, det är vi inte alltid vana vid i våra hemländer, säger han. Oavsett
vilket land i Mellanöstern vi kommer från är kvinnan där oftast i underläge.
Efter diskussionen sitter jag kvar och pratar med Ziad, 47, som tagit
det svenska namnet Odesson. Ziad är palestinier uppvuxen i en by utanför
Betlehem. Men han har också bott i Irak, Jordanien, USA och Grekland innan
han kom till Sverige för elva år sedan. Ziad, som studerar på lärarhögskolan,
har varit aktiv i flera föreningar. I mansgruppen började han för ett år sedan.
– Det är väldigt berikande, tycker Ziad, klädd i trendig, blå ulltröja över
säckiga byxor. Vi delar med oss av våra kulturer och lär oss av varann. Det gör
att man får ett massa nya idéer och infallsvinklar av samtalen.
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– Om man inte har ett arbete är föreningslivet eller en sån här grupp ett
bra sätt att träffa svenskar. Här har jag fått större förståelse för det svenska
sättet att tänka. Och jag tror att det är viktigt att delta i samhället även för
dem som kanske tänker åka hem så småningom. Man kan ju utnyttja tiden
här till att få nya intryck. Eller vad tycker du?
Ziad vänder en nyfiken, öppen blick mot mig och stryker handen över det
rakade huvudet. Han gillar att diskutera och ställer flera motfrågor under
samtalet.
Genom mansgruppen menar Ziad att han också fått ett bättre grepp om
den svenska synen på mäns och kvinnors roller. Han erkänner att vårt sätt att

»Vi delar med oss av våra kulturer och lär oss av varann.«
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»Kvinnorna vill ha snabba förändringar, men det är svårt.
Jag känner många som skilt sig på grund av det här.«

se på relationer var den största anledningen till att hans äktenskap sprack efter
några år i Sverige. Hans förra hustru tog till sig svenska kvinnors sätt att leva
och började ställa krav på delat hemarbete men framför allt på större frihet.
– Hon ville göra allt som svenska kvinnor gör på en gång, berättar Ziad. Jag
skulle diska och tvätta, för det gör svenska män. Det ledde till massor av konflikter mellan oss, jag var helt enkelt inte mogen för det nya sättet att tänka.
Jag tror att många män som kommer hit behöver längre tid på sig i den här
processen – att bli en mer modern, europeisk man.
– Kvinnorna vill ha snabba förändringar, men det är svårt. Jag känner många
som skilt sig på grund av det här. Å andra sidan vet jag ju hur min mamma
hemma slet och passade upp på oss jämt, och kvinnan är ju inte en slav.
Han lutar sig fram över bordet igen: »Men alla kvinnor och män delar väl
inte helt lika i Sverige heller?«
Under senare år har Ziad fått andra åsikter och tycker att han har förändrats. Kanske hade han hanterat konflikterna i sitt äktenskap annorlunda idag,
tror han. Enligt honom har de hetaste diskussionerna i gruppen uppkommit
efter att man sett Reza Baghers »Vingar av glas«, där filmens Sara, som vill
leva mer svenskt, kommer i konflikt med sin pappa från Iran. Hur mycket ska
man egentligen anamma av den svenska kulturen?
– Själv tycker jag att flickan i filmen gick för långt, hon ville bli helt svensk.
Det måste finnas en balansgång mellan den gamla och den nya kulturen, man
kan inte förneka sig själv, menar Ziad som har tre söner, men inga döttrar.
– Ändå tror jag att vi måste uppfostra flickor att bli mer självständiga och
om jag hade en dotter skulle hon få mycket frihet, för nu har jag mer kunskap.
Vi har pratat väldigt öppet om det här i gruppen. Här vågar man ställa mer
personliga frågor om barnuppfostran och relationer.

Några dagar senare sitter jag i ett annat kök, den här gången i
Spånga, hemma hos gruppledaren Erik Lindberg. Mansgruppen drivs av folkrörelsen Spånga Blåbandsförening, där Erik arbetar som projektledare. Även
Spånga församling ger bidrag till gruppen.
För Erik är frågan hur män som kommer till Sverige från andra kulturer ska
få en möjlighet att anpassa sig och samtidigt bevara sin värdighet. Risken är
stor att man hamnar utanför när man förlorar sin självklara roll som familjens
överhuvud. Han menar att utländska män kan uppfatta Sverige som ett samhälle i upplösning som man måste skydda sina barn ifrån.
– Svenska män framstår som några diffusa figurer i bakgrunden och våra
barn har inga regler utan kan styra och ställa som de vill. Den missuppfattningen vill vi gärna ta död på. I gruppen kan man diskutera familjemönster
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och uppfostran och möta svenskar och se hur de fungerar i vardagen, säger
Erik.
Gruppens svenskar får givetvis också en mer nyanserad bild av Mellanöstern. Det finns förstås inte en sanning som innefattar alla länder, och skillnaderna i levnadssätt kan vara enorma mellan stad och landsbygd. Och den
sociala kontrollen kan faktiskt vara hårdare i en liten by i Småland än i en
storstad i Mellanöstern, påpekar Erik.
Diskussionen efter att gruppen tittat på »Vingar av glas« beskriver Erik som
känslomässigt laddad. En av medlemmarna stod fast vid att om hans dotter
träffade en man han inte valt ut skulle han explodera. Han uttryckte också
förståelse för hedersmord.
– Det reagerade alla andra starkt emot och vi hade långa intensiva samtal
om gränser. Allt från vad som händer om man går över gränsen för den svenska lagen till att man inte bara förstör sin dotters liv utan även sitt eget.
– Vi fortsatte prata om att det självklart är förbjudet att skada eller låsa in
sin dotter men inte förbjudet att uppfostra sina barn eller hindra dem från att
göra farliga saker. Och vi kunde väl så småningom komma fram till att dörren
till avgrunden inte är vidöppen bara för att ens dotter träffar en kille.

Andra viktiga inslag när gruppen träffas är diskussioner om demokrati, kultur och religion. Medlemmarna har gjort besök på Gripsholms slott, i
Sigtuna, på Medelhavsmuseet och träffat ledamöter med utländsk bakgrund i
riksdagen. Man har också diskuterat krig och fred med utgångspunkt från
konflikter i Mellanöstern och historiska konflikter i Sverige. Det har lett till
samtal om konfliktlösningar både mellan länder och på ett mer personligt
plan. Det har också varit viktigt att hitta gemensamma värdegrunder. Erik tar
Ziad som exempel, som kommer från en liten by på »herdarnas äng« utanför
Betlehem.
– Det är en traditionsmättad plats som många svenskar känner till och som
vi läser om i Julevangeliet. Mellanöstern räknas ju som civilisationens vagga
och vi försöker medvetandegöra vårt eget arv därifrån vilket höjer statusen
för deltagarna i gruppen. Det finns ju faktiskt inte bara kulturskillnader utan
också ett arv som förenar.
Enligt Erik finns det en tendens hos män att inte diskutera personliga saker.
Gruppen blir därför ett forum där man kan prata utan censur istället för att
bära allt inom sig själv.
– Här är det tillåtet att släppa loss med sina funderingar och ilskor, säger
Erik och ler. Jag tror att vi hittat en personlig ton här utan att det går över i
terapi.
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trossamfund
Ali Ibrahim
Kultursekreterare på
Rosengårdsskolan i Malmö.
Som imam leder han grupper för kvinnor och deras
döttrar med tema jämställdhet och äktenskap.

– Mona Sahlin är kritisk till
religiösa företrädare och menar
att vi inte gör något för jämställdheten. Men jag kämpar på
så gott jag kan, säger imamen
Ali Ibrahim.
Han öppnar dörren till Islamic Centre, en trång barackliknande lokal
som fungerar som moské för Lunds muslimer. Hallen är redan fylld med skor
och det hörs ett strilande ljud av vatten från rummet där männen tvättar sina
fötter.
Inne på kontoret tar Ali på sin vita jilbab, långskjorta, och sätter en virkad
kalott på hjässan. Jag får en sjal att knyta kring huvudet och går in mot kvinnornas avdelning. I dörröppningen till bönerummet skymtar jag hur männen
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redan sitter på den grå heltäckningsmattan i diagonala rader för att få riktningen mot Mecka att stämma. De som inte får plats har slagit sig ner i den
smala korridoren utanför.
Kvinnornas rum är tomt men jag hör Alis röst från högtalaranläggningen i
hörnet. Först på arabiska sedan på svenska, för att besökarna som kommer
från all världens länder ska förstå budskapet.
Ali Ibrahim är även knuten till Malmös moské och han är en av fem imamer
i Malmö som har vigselrätt. Som imam har han stor makt och han är medveten om att det är många som lyssnar på honom. Det är också något han
använder för att försöka få igång diskussioner om flickors och kvinnors rättigheter. När vi sitter i hans röda Honda på väg in till Malmö förklarar Ali att han
ofta pratar om familjefrågor under lördagens frågestunder i moskén. För ett
halvår sedan drog han också igång en grupp för mammor och deras döttrar.
En grupp som snart får en uppföljning.
– Vi pratade mycket om äktenskap, om lagstiftningen i Sverige och synen i
Koranen. Vi har också diskuterat när man ska gifta sig, om man ska gå klart
skolan först och hur det är att ta hit en partner från hemlandet, förklarar Ali.
Det är bra att ha med mammorna, många av dem har själva gift sig när de var
15 och aldrig haft möjlighet att studera. Många mammor och döttrar hade
heller aldrig pratat om det här förut.

Idén till gruppen föddes när Ali träffade Leyla, en då trettonårig flicka
som egentligen heter något annat. Hon hade gift sig med en femton år äldre
man. Efter två månader började han misshandla henne och Leyla kontaktade
Ali för att få stöd och hjälp att skilja sig. Det visade sig att hennes vigselbevis
var en urriven sida ur ett block med några nedklottrade rader utan underskrift.
– Det här är ett problem som vi måste ta tag i. Om Leyla kommit till mig
först hade jag förstås avrått henne från att gifta sig. Målet med gruppen har
därför varit att både mammor och döttrar ska få mer kunskap om det här och
förstå konsekvenserna av barnäktenskap.
– Jag har dåliga erfarenheter av par som gifter sig när de är för unga, många
får problem och söker upp mig för att skiljas. De är helt enkelt inte mogna för
äktenskap. Ibland kan det handla om flickor på tretton, fjorton år som redan
fått barn som de inte kan ta hand om, och måste få hjälp med av sina mammor.
Ali Ibrahim, som är behörig vigselförrättare, vill bara viga par som är 18 år.
Men det finns religiösa företrädare med vigselrätt hos både kristna och muslimska trossamfund som ser det som sin plikt att uppfylla sina församlingsmedlemmars önskemål om tidiga äktenskap. De viger unga under 18 år, om
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paret har hindersprövats enligt sitt hemlands lagar och de tillåter äktenskap
under 18.
– Det finns också imamer som viger par som är mycket unga utan att ha tillstånd. Om kontraktet inte skrivs under är det svårt att stoppa. Det enda som
hjälper är upplysning, menar Ali när vi parkerar vid Rosengårdsskolan i Malmö.
Här arbetar Ali som kultursekreterare, grupperna han leder är ett ideellt
arbete vid sidan om. När vi går över skolgården börjar några tonårskillar som

»Jag har dåliga erfarenheter av par som gifter sig när de är för unga.«
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hänger i ett hörn plötsligt att vifta och hojta »Ali! Ali!« som till en fotbollshjälte och tredjeklassaren vi möter vid ingången lyser upp och hejar blygt. Det är
flera lärare som sticker in huvudet för en pratstund när vi satt oss i den lilla
soffan i Alis rum.
– Vi behöver verkligen Ali, bekräftar skolans sjuksyster medan det återigen
ringer på hans telefon.
Ali bjuder på pistagekakor han fått av en förälder och doften av kardemumma, som han kryddat teet med, lägger sig över det lilla kontoret. Som
kultursekreterare försöker Ali fungera som en länk mellan elever, föräldrar
och skolpersonal. Han räcker fram en lista över förra höstens elever som
också visar Rosengårds kompakta segregering: av tusen elever är endast fyra
svenskar.
Ali, som ursprungligen är från Egypten, kom som 20-åring till Danmark. Här
startade och drev han flera friskolor för muslimska barn men då han flyttade
till Sverige hade han fått en annan inställning till integration.
– Jag insåg att barnen måste gå i svensk skola för att över huvud taget kunna
komma in i samhället, berättar han då vi går iväg till skolans konferensrum.

Ali har bjudit in en mamma och några tjejer från gruppen han haft för
att vi ska kunna diskutera äktenskap och utbildning. Några elever som går
och har gått på Rosengårdsskolan är också tillfrågade.
Rummet fylls på efter hand med tjejer i olika åldrar, några med sjal, andra
utan. Till slut är det sex tjejer runt bordet och en lång, ståtlig kvinna, fyrtioåriga
Ibtisam, som egentligen har ett annat namn. Under diskussionen är de flesta
överens om att det är viktigt att avsluta sina studier innan man gifter sig.
– Jag vill koncentrera mig på plugget, jag kan inte tänka mig att sluta skolan
för att gifta mig, säger Eljesa, 16 år, vars föräldrar är från Kosovo. Jag är ju bara
tonåring och om man blir kär i en kille nu kan man ju inte veta om man vill
leva hela livet med honom.
Ibtisam, som har en ljust rosa sjal draperad över håret, berättar att hon själv
bara var 15 när hon gifte sig. Hon, som är uppvuxen i flyktinglägret Shatila i
Libanon, flyttade med sin man till Jordanien. I Sverige har hon bott i 13 år. Nu
lever hon ensam med barnen, och har tagit igen allt hon förlorat. Efter att ha
läst in gymnasiet tänker hon nu söka in på högskolan.
– När jag var ung i Jordanien satt jag alltid hemma med barnen, idag har jag
blivit en annan person. Jag har verkligen uppmuntrat mina barn att studera
och de äldsta flickorna läser redan på universitetet. Inshallah, om Gud vill,
hoppas jag att jag själv kommer in på högskolan, säger hon och slår med knytnäven i andra handens handflata med eftertryck.
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När jag på prov ställer frågan om någon av dem kan ha pojkvänner eller
bo ihop med en partner skrattar de: »Nej, det går inte, då skulle vi inte bli
gifta«. Diskussionen böljar fram och tillbaka när det gäller arrangerade äktenskap. Hur ska man kunna veta att man väljer den rätte? Hur mycket ska man
träffas före äktenskapet? Sextonåriga Salma, med libanesiskt ursprung, hoppas att hon kan träffa och lära känna sin blivande man väl innan de gifter sig.
Ali påpekar att det kan bli problem när man gifter sig med en partner,
kvinna eller man, som kommer hit från det gamla hemlandet.
– Jag har mött män som kommit till Sverige och haft svårt att integrera sig.
De talar inte språket, de får inget jobb, har inga egna vänner. Det blir kvinnan
i familjen, som vuxit upp här, som står för alla kontakter utåt medan männen
känner sig alltmer isolerade. Och så kommer de till mig och undrar: »Vad gör
jag här?« och vill skilja sig.
Vi blir avbrutna av tjugoåriga Zeynab som kommer direkt från spinningklassen med röda kinder och klara ögon under sjalen. Hon är den enda som
har erfarenhet av ett arrangerat äktenskap. För två år sedan, när Zeynab gick
sista året i gymnasiet, förlovade hon sig och skrev ett äktenskapskontrakt.
Idag är hon skild.
Zeynabs föräldrar kände hennes före detta mans föräldrar väl. De frågade
hennes pappa om han trodde att Zeynab skulle kunna tänka sig att gifta sig
med deras son, som bodde i Kanada.
– Eftersom han ändå skulle hälsa på i Sverige gick jag med på att träffa
honom, berättar Zeynab, som har sina rötter i Irak. Men det var otroligt nervöst. Vi satt ensamma en stund och pratade medan både mina och hans föräldrar satt i rummet bredvid och lyssnade.
Efteråt var Zeynab tveksam, men de träffades några gånger till innan Amir,
som egentligen har ett annat namn, skulle resa tillbaka. Två veckor senare
bestämde de sig för att förlova sig. När äktenskapskontraktet skrevs under
var de enligt islam gifta men enligt traditionen ville de vänta med att ha en
sexuell relation tills de haft sitt bröllop.
De höll kontakten via e-post eller telefon under året. Men Zeynab tyckte att
Amir förändrades och blev mer och mer misstänksam när det gällde henne.
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»Jag kan inte tänka mig att sluta skolan för att gifta mig.«

Alla kring bordet känner både tjejer och killar som gift sig så tidigt som i 15årsåldern. Nittonåriga Shaima, som har sitt ursprung i Irak, har en kompis
som föräldrarna gifte bort för att han skulle lugna ner sig och inte hamna i
dåligt sällskap, som hon säger.
– När han ser hur de gamla kompisarna är ute och festar är risken stor att
han vill skilja sig, tror hon.

Zeynab fick mycket stöd från sin mamma när hon bröt med sin man.
Zeynab var aktiv i en ungdomsförening med flera andra muslimer som gjorde
utflykter och anordnade föreläsningar.
– Jag tror han tyckte att jag var ute för mycket och var alldeles för självständig, säger Zeynab. Jag visste ju att han själv gick på konserter och idrottade
en del, men för hans skull gick jag ur föreningen. Ändå fortsatte han att kontrollera mig genom sin lillebror, som gick på min skola.
För Zeynab kom droppen när Amir ställde ultimatum: om hon inte slutade
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med sina studier skulle det inte bli något bröllop. Zeynab, som hade planerat
att läsa sociologi vid universitetet, kände sig kränkt. Att fortsätta studierna
hade varit hennes enda krav när det gällde äktenskapet.
När Zeynab till slut bestämde sig för att bryta med sin man var hon orolig
för sina föräldrars reaktion. Men hon fick mycket stöd, framför allt av mamman som sett att hon mådde allt sämre.
Efter många konflikter med Amir och hans föräldrar löstes kontraktet.
Zeynabs omgivning delades i två läger: många, framförallt äldre kvinnor, kallade henne en »dålig flicka«, andra tyckte att hon gjort rätt.
– Det fanns en del trångsynta killar som inte kunde förstå hur jag kunde
bryta förlovningen. Andra tyckte mest att det var ett tecken på att jag är en
självständig tjej.
I fortsättningen vill Zeynab ta det försiktigt och få mer tid att lära känna sin
blivande man.
– Jag är optimist, säger hon och ler. Jag tror att jag fått en hel del erfarenheter av det här.

Under eftermiddagen när vi äter taboulleh och falafel på ett av matställena kring Möllevångstorget fortsätter Ali diskussionen om äktenskapsålder. Han har ansökt om bidrag från olika håll för att driva opinionsarbete
mot barnäktenskap, men fått avslag. Ändå fortsätter han sitt ideella arbete
trots att han ibland blir kritiserad av sin egen grupp.
– Jag gör så gott jag kan och varje förändring jag ser hos människor är betalning nog, hävdar han. Men visst kan det bli lite tungt för min egen familj ibland.
Nästa år förväntas det nya lagförslaget om att höja äktenskapsåldern till 18
år, även för personer utan svenskt medborgarskap, att träda i kraft. Men Ali är
medveten om att både muslimska och kristna religiösa företrädare även i
fortsättningen kan viga unga under 18 i hemlighet. Det enda Ali kan göra är
att försöka fortsätta påverka föräldrar att inte gifta bort sina barn för tidigt
och berätta om den nya lagen som är på väg, menar han. Men om Ali säger
nej till giftermål kan föräldrarna vända sig till en annan imam.
Ett annat alternativ är att låta de imamer som kommer till Sverige få mer
information om svensk lagstiftning kombinerat med svenskundervisning. Ali,
som kom till Skandinavien som tjugoåring, känner sig själv integrerad.
– Men många imamer som kommer hit fortsätter att arbeta som de gjort i
hemlandet utan att veta så mycket om svenska förhållanden.
Han ler lite och slår ut med armarna:
– Kanske är lösningen att börja utbilda imamerna. Men då måste vi få hjälp
med statliga bidrag.

TROSSAMFUND • 47

föräldrastöd
Talal Imam
Arbetar som integrationskonsult
på Tallbohovskolan i Järfälla.
Målet är att föräldrarna ska bli
mer delaktiga i barnens skolarbete och att skolan ska fungera
som en träffpunkt.

– Vi försöker hälsa på hemma
hos alla föräldrar för att höra
vad de tycker om skolan. Det
vore synd om vi bara skulle ta
kontakt när det är problem.
Talal Imam sitter i den bruna skinnsoffan hemma hos Freddy Yonis Gula
och Eveet Hamed, som har sin dotter på Tallbohovskolan i Järfälla. Sjuåriga
Sarah, som har ett cerise hårband över det mörka håret, ser till att Talal tar en
stor bit av citrontårtan. Hon har väntat i flera dagar på att hennes idol ska
komma hem just till henne.
– Gör du hembesök hos svenska familjer också, undrar Eveet och låter lite
misstänksam på rösten.
– Visst, vi går hem till alla föräldrar på skolan, försäkrar Talal. Sedan är isen
bruten och det blir ett avslappnat samtal med mycket skratt.
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»Varje förälder är en resurs som vi måste nå och stimulera.«

Talal Imam arbetar som integrationskonsult på Tallbohovskolan. Här går elever som talar 31 olika språk och det är Talals uppgift att försöka bygga broar
mellan föräldrar och skola. Hans mål är att föräldrarna ska bli mer delaktiga i
barnens skolarbete och att skolan i sig ska kunna fungera som en träffpunkt.
Medan Sarah tar en näve godis i skålen på soffbordet småpratar hon med
Talal om kompisar, läxor och vad som är bra och dåligt i skolan. När hon och
hennes bror San slagit sig ner på den orientaliska mattan för att titta på tecknad film fortsätter vi att prata om skillnaden mellan irakisk och svensk skola.
Freddy, som själv arbetade som lärare i matematik i hemlandet, kan tycka
att det är märkligt att Sarah och hennes klasskamrater inte har kommit längre
med bokstäverna och att det är för lite ordning i skolan.
– Det är mer disciplin och kontroll i skolan i Irak. Å andra sidan har vi fritis,
sport och fantastiska aktiviteter här, säger han och letar noga efter de svenska orden.
Det märks att Freddy är engagerad men att språket hindrar honom. Han
erkänner att han gärna velat ta mer aktiv del i skolan och gå mer på föräldramöten.
– Jag förstår ungefär 90 procent av vad som sägs. Och jag skulle gärna vilja
säga mer själv, men jag vill inte att folk ska skratta för att jag pratar dåligt,
säger han och ler generat.

Talal är medveten om att språket kan vara en barriär och berättar att
skolan har bestämt sig för att ändra upplägget på föräldramötena. Tanken är
att ha workshops och dela in föräldrarna i smågrupper för att alla ska känna
sig mer fria att prata.
– Jättebra idé, tycker både Eveet och Freddy och kan tänka sig att komma
oftare på föräldramöten i fortsättningen.
Sarah och San har krupit upp till föräldrarna och de trängs alla fyra i soffan
under tavlan av jungfru Maria och inramade foton av barnen. Freddy och
Eveet, som båda är klädda i jeans, tycker att de klarar sig bra i Sverige efter
fem och ett halvt år. Eveet är stolt över jobbet hon nyligen fått på Saabs
restaurang och Freddy arbetar som frisör.
– Vi är irakier, men tar till oss det bästa av den svenska kulturen, menar
Eveet.
Tiden flyger iväg när de berättar om det första året i Sverige med språkförbistring och frustration över att inte kunna arbeta med det de är utbildade till.
– Vi fick inga möjligheter att göra något bra av våra liv i Irak. Nu vill vi ge
våra barn en bättre framtid här, säger Eveet och stryker Sarah, som hunnit
somna i hennes knä, över kinden.
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När jag träffar Talal igen sitter vi på hans kontor, ett litet rum i biblioteket
på Tallbohovskolan. Här har han arbetat i tre år för att försöka minska segregationen både i skolan och i området Söderhöjden.
Det är inspirerande att lyssna på Talal, idéerna tycks flöda ur honom. Att
skolan är öppen på kvällarna för föräldrar som vill gå kurser i data, engelska
och svenska är hans förtjänst. Det är också han som arrangerar musikaftnar
och knytkalas för föräldrar, elever och lärare. Och förutom hembesöken
erbjuder skolan också föräldrautbildning med teman som demokrati och uppfostran.
– Vi har bland annat bjudit in rektorer som själva har invandrarbakgrund
och som därför kunnat diskutera skillnader mellan den svenska skolan och
skolan i andra kulturer. Vi brukar också prata om demokratibegreppet som jag
menar ibland misstolkas av många föräldrar som levt större delen av sina liv i
odemokratiska system. För många av dem är demokrati bara rättigheter, inte
skyldigheter.

Men det är den direkta kontakten med föräldrarna som är det viktigaste,
menar Talal. Oförtröttligt sitter han vid sin telefon och betar av klass efter
klass, familj efter familj. Han ringer och småpratar, lockar, välkomnar och bjuder in.
– Det räcker inte med att skicka en inbjudan hem till föräldrarna, det blir
bara anonymt och torrt. Och om vi skriver måste vi i så fall tänka på att formulera breven på lätt svenska, annars är risken att föräldrarna bara lägger
undan pappret utan att läsa.
Hembesöken blir ofta det första ledet i kontakten med föräldrar, som sällan
eller aldrig kommer till föräldramöten och kvartssamtal. Det kan finnas flera
anledningar till det, menar Talal.
– Se på Eveet och Freddy, i deras fall handlade det mest om språket. Andra
föräldrar är vana vid att skolan i deras hemländer tar allt ansvar och undrar
varför lärarna får lön om de inte själva kan ta hand om barnen, säger Talal och
skrattar.
– Det kan också handla om arbetslösa föräldrar som inte har ork att engagera sig över huvud taget. Men varje förälder är en resurs som vi måste nå
och stimulera så att de inte ger upp.
Hemma i sin egen miljö slappnar de flesta föräldrar av och har lättare för
att ställa alla frågor de ofta samlat på sig. Talal tar emot deras synpunkter och
tillsammans kan man diskutera allt från skolarbete och barnuppfostran till
kulturskillnader.
– När vi varit hemma och hälsat på känner sig de flesta sig mer välkomna
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till skolan. Det är nästan aldrig någon som tackar nej när jag bjuder in dem till
föräldramöten. Man kan använda sig av tolk om man vill och vi erbjuder till
och med barnvakt. Det är några elever i nian som tycker att det är kul att
ställa upp och de får en biobiljett för besväret.
Talal brukar göra hembesöken tillsammans med skolans kurator Ann
Lindefors. Under förra hösten var de hemma hos en kvinna som klätt upp sig
inför besöket och dukat fram mängder av mat och frukt på soffbordet trots
att klockan bara var åtta på morgonen. Kvinnan, som bott 20 år i Sverige,
arbetade och hade en son som studerade vid universitetet.
– Hon var oerhört positiv och vi satt säkert i två timmar och pratade, säger
Talal. Och jag kommer aldrig att glömma vad hon sa när Ann och jag gick:
»Jag vill tacka er för att skolan visar mig respekt och att ni vill komma hit och
hälsa på. Under alla mina år i Sverige har jag aldrig haft besök av en svensk i
mitt hem«.
Talal tystnar och ser mig sedan rakt i ögonen:
– Det gick direkt in i hjärtat. Vi måste alla ta ansvar för att sociala kontakter
i samhället ska fungera bättre.

Kosmopoliten Talal är själv det bästa exemplet på att integration kan
fungera. Han, som idag är 54 år, var över 40 då han kom till Sverige med fru
och barn och två resväskor i handen.
– Jag har börjat om två gånger i livet, så jag vet hur svårt det kan vara – och
roligt, lägger han till.
Talal, som är född i Syrien, studerade juridik i Damaskus när han fick ett stipendium för att läsa journalistik i Moskva. Här arbetade han som journalist
och översättare och träffade sin fru Lilia som är från Litauen. Andra anhalten
blev Sverige och Talal pekar på foton av de nu vuxna döttrarna som står vid
datorn.
– Mina barn pratar både arabiska och litauiska förutom svenska och engelska förstås. Jag tycker att vi har lyckats integrera oss och båda barnen studerar, säger han.
Det var också barnen som fick Talal att börja arbeta med integrationsfrågor.
När döttrarna kom hem med skolkatalogen såg han att det bara fanns några
få svenska elever i deras klasser. För tio år sedan var 75 procent av Söderhöjdens invånare svenskar och 25 procent var personer med invandrarbakgrund. Nu är förhållandet det omvända. För att kämpa mot segregationen tog
Talal kontakt med skolan. Arbetet han startade som projektanställd har efter
mycket envishet och engagemang blivit en fast anställning som integrationskonsult.
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Talal ser det inte som sin huvuduppgift att arbeta för ökad jämställdhet
för flickor men indirekt leder en del av aktiviteterna till det. Han berättar om
hembesöket han gjorde hos några föräldrar med en tonårsdotter. Alla satt ner
och diskuterade olika kulturers synsätt när det gäller att ha pojkvän, umgås
med killar och åka ensam in till stan.
– Efteråt berättade flickan att hon aldrig vågat prata om det här med sin
mamma förut. Och även om mamman höll fast vid sitt synsätt var det i alla
fall ett första steg att börja diskutera mer tabubelagda ämnen hemma.
Talal sitter inte ner länge åt gången under vårt samtal. Han visar broschyrer om projekten på skolan som han tryckt upp, bilder från knytkalas och tidningsklipp om sitt arbete. Han är ofta igång från åtta på morgonen till åtta på
kvällen, vissa kvällar ännu längre sedan han startat nattvandringar. Men all
övertid kompenseras av responsen från elever och föräldrar.
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»Eftersom jag själv är invandrare vågar de prata öppet med mig.«

– Jag drivs av en social plikt mot mina barn och mot samhället, förklarar
han. Det här är ett arbete man måste tro på, det måste komma från hjärtat.
– Eftersom jag själv är invandrare vågar de flesta prata öppet med mig. Det
spelar ingen roll om man inte kan språket perfekt, det kan ju inte jag heller.
Med sin invandrarbakgrund kan Talal också tala mer klarspråk där svenska
lärare kanske är mer försiktiga. Ett exempel är att fler flickor har börjat delta i
skolans simundervisning. Talal har resolut förklarat att simning är obligatoriskt enligt läroplanen och de föräldrar som inte låter barnen simma har han
hänvisat till Tensta simhall. Här kan flickor och kvinnor bada ensamma vid
vissa tidpunkter i veckan och eleverna får då ordna ett simintyg på egen
hand.
– Många tycker att det här är besvärligt och går ofta med på att låta döttrarna vara med under den ordinarie simundervisningen. Vi måste förstås
respektera varandras kulturer och det handlar heller inte om att bli helt försvenskad. Själv är jag oerhört stolt över mitt ursprung och den arabiska kulturen. Men vi som kommit till Sverige måste också följa landets lagar och regler
annars blir det kaos, betonar Talal.
Många föräldrars oro kan bygga på okunskap om det svenska skolsystemet. Talal bjuder varje vecka in några föräldrar till skolan på dagtid så att de
kan träffa lärare och annan personal, titta runt i lokalerna och äta i matsalen.
De föräldrar som är tveksamma till att låta barnen vara med på gymnastikundervisningen kan till exempel närvara under några lektioner. Om de undrat
över hur eleverna byter om kan de konstatera att pojkar och flickor har väl
åtskilda omklädningsrum. Enkla åtgärder som kan få föräldrar att släppa sin
rädsla.

»Hembesöken blir ofta det första ledet i kontakten med föräldrarna.«
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– Det handlar om våra barn och då måste man ha tid och tålamod, säger
han och pekar på teckningen på anslagstavlan från en av eleverna. Det kan
räcka med en mening »Tack Talal« så orkar jag jobba vidare. Och att veta att
jag gör något bra för familjerna här omkring.
Hans tanke har hela tiden varit att locka fram de resurser som redan finns
hos föräldrarna och på skolan. När han drog igång språk- och datakurserna
lyckades han övertala föräldrar att ställa upp gratis som lärare. Nu har alla
lärare ett arvode genom ABF och Järfälla Hus.
– Och alla kurser är fulltecknade, strålar Talal. Tanken är att skolan ska
kunna bli som ett kulturkafé där föräldrar från olika länder möts. Man fikar
under pausen på kursen och eftersom alla har barn på skolan finns det gott
om gemensamma samtalsämnen – på svenska.
Vi blir avbrutna av Lilia, Talals fru, som är en av deltagarna på kursen i engelska. Tillsammans går vi genom kvällstomma korridorer mot lärarrummet för
att träffa resten av eleverna under rasten.
Vid kaffemaskinen står Yosef al Naib, som är kurd och ursprungligen från
Irak. Han kommer direkt till kursen från ett långt arbetspass som taxichaufför,
lyser upp när han ser Talal och dunkar honom i ryggen:
– Det här är en aktiv man, säger Yosef uppskattande.

Jag sitter med en stund i slutet av lektionen. Kursledaren Ryan Skinner
är från USA och arbetar som lärare i engelska på skolan. Han kom till Sverige
för tre år sedan men växlar blixtsnabbt mellan engelska och svenska.
Emellanåt flikar han även in lite franska åt den kvinnliga elev, som är från
Algeriet och inte kan så mycket svenska än.
När eleverna börjar dra sig hemåt är det redan svart utanför fönstret och
Ryan samlar ihop sina papper.
– Det här är förstås inget man jobbar med för lönens skull, säger han och
ler. Jag gör det för att uppleva den här mångfalden. Och framför allt för att
ställa upp för Talal. Arbetet han gör är fantastiskt.
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killar i skolan
Hans Ångström
Thorbjörn Pettersson
Hans Ångström är kurator på
Askebyskolan i Rinkeby.
Tillsammans med familjeterapeuten Thorbjörn Pettersson
leder han en grupp med 12åriga killar.

– Du skulle bara höra vilka funderingar de har! Det är ett lyft
att vara med och slussa unga
grabbar in i vuxenvärlden.
Hans Ångström och kollegan Thorbjörn Pettersson arbetar med killar i
12-årsåldern på Askebyskolan i Rinkeby i Stockholm. I mindre grupper pratar
man om sex och könsroller och ställer frågan: »Vem ska man vara för att duga«?
Det är sportlov och en närmast spöklik tystnad råder över Askebyskolans
pistagegröna baracker. Vi sitter kring ett ovalt bord i ett rum med utsikt över
den tomma, snöklädda fotbollsplanen och en jämngrå himmel. Vid samma
bord brukar några tolvåriga killar samlas för att prata om sex, grupptryck och
hur tjejer och killar egentligen ska vara. Och allt man pratar om stannar i det
lilla, kala rummet – gruppen har nämligen tystnadsplikt. Den som inte respekterar det utesluts.
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»Istället för att fokusera på sex försöker man prata om kärlek,
respekt och empati.«

– Det finns ett sådant sug hos de här killarna att prata, det märks att de inte
har någon annan att diskutera de här sakerna med, menar Hans, som mest kallas »Hasse Kurator« på skolan. De pratar sällan med sina föräldrar och de kanske inte heller har alla kunskaper om vad som gäller i det svenska samhället.
När Skolverket hösten 1999 granskade kvaliteten på undervisningen i sexoch samlevnad i våra skolor visade det sig att det fanns stora brister. Eleverna
får ofta bara lära sig det mest grundläggande om biologi och könssjukdomar
men mera sällan diskutera identitet, sexualitet och jämställdhet. Vilken sorts
undervisning som bedrivs beror ofta på intresset från enskilda lärare. På en
del skolor har man satsat på tjejgrupper för att stärka flickorna medan kartläggningen visade att det sällan finns motsvarande grupper för pojkar.
Hans Ångström tror att han fortfarande är ganska ensam om sitt sätt att
arbeta med killar i den här åldern, men många har hört av sig för att få tips
om hur man kan starta egna grupper. Tanken väcktes för tolv år sedan då
lärarna på skolan tyckte att det var svårt att ha sexualundervisning för elever
med så många olika nationaliteter och religioner. Föräldrarna hade också synpunkter på vad som fick tas upp och motsatte sig att flickor och pojkar satt i
samma grupp.
– Därför mötte vi föräldrarna på halva vägen genom att låta skolsyster ta
hand om tjejerna medan jag träffade killarna separat.

Varje grupp består av sex till sju killar som träffas vid omkring åtta tillfällen en gång i veckan. Sedan tre år tillbaka är också Thorbjörn Pettersson,
familjeterapeut, med. Här inne vågar pojkarna ställa alla pinsamma frågor
inför varann, menar han.
– Trycket på unga killar är hårt idag och de undrar lika mycket som flickorna
om de duger. De flesta har otroliga komplex. Helst ska man vara idrotts- och
popstjärna eller se ut som killarna i dataspelen.
Den tid som gruppen träffas inkräktar på andra lektioner, men lärarna tycker att eleverna lugnar ner sig efter samtalen och arbetar mer effektivt. Hans
och Thorbjörn, som båda är i 50-årsåldern, tror att killarna känner sig mer
trygga när de förstår att de faktiskt duger som de är. Alla deltagare kommer
från kulturer där familjen står i centrum och pappan har en självklar roll. Men i
Sverige har en del av dessa invandrarpappor »abdikerat«, menar Hans, och
sönerna letar efter förebilder.
– Vi bjuder på oss själva och våra erfarenheter som män. Men vi har inga
färdiga svar eller säger vad som är »rätt« eller »fel« eller vilken kultur som är
»bäst«. Vi sår några frön och öppnar för nya tankesätt, säger han.
I gruppen finns det heller inga ämnen som är för känsliga eller för svåra.
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Killarna har pratat om könsstympning, abort och tjejers rätt att bestämma
över sin egen kropp.
– Istället för att fokusera på sex försöker vi prata om kärlek, respekt och
empati, säger Thorbjörn. Könsroller skapas tidigt i livet och det gäller att
komma i tid, om man vill möblera om.

Andra teman som brukar ingå i samtalen är lagar och regler, droger och
rasism. Ibland kan man också ta upp händelser som är aktuella just när eleverna träffas. Ett exempel är den mycket omskrivna gruppvåldtäkten i Rissne i
januari 2000. Den 14-åriga flicka som våldtogs var svensk och de unga förövarna hade alla utländsk bakgrund. Efter den händelsen hade killarna i gruppen så många frågor att man träffades flera gånger.
– Killarna undrade vems fel det var, vad tjejen tänkte och hur hon mådde.
Några hade den uppfattningen att alla svenska tjejer har mer frihet och kan
göra vad de vill, därför fick hon skylla sig själv. Då pratade vi bland annat om
att svenska tjejer inte alls får göra precis vad de vill för sina föräldrar. Och att
ett nej förstås alltid är ett nej, säger Hans.
Han stöter ibland på gamla elever i Rinkeby som berättar att de haft nytta
av samtalen i killgruppen. Thorbjörn menar att det är ett tacksamt och fascinerande jobb som gör att han själv utvecklas.
– Killsnacket är det roligaste jag håller på med på skolan, instämmer Hans.
Killarna står på tröskeln till vuxenlivet och behöver hitta en manlig kostym att
krypa in i.
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sex & samlevnad
Anita Jacobsson
Lärare på Fittjaskolan utanför
Stockholm som har utarbetat
skolans sex- och samlevnadsundervisning. Under två
temaveckor integreras
undervisningen i alla ämnen
utom matematik.

– Ibland skulle man vilja uppmuntra till revolt men jag tror
inte att det är bra. Att förändra
synen på sex och relationer är
en process som tar tid.
– Man får ta steg för steg och så några frön, säger Anita Jacobsson på
Fittjaskolan utanför Stockholm.
Här arbetar man sedan länge med temaveckor när det gäller sex och samlevnad. I två veckor samlas eleverna i årskurs nio och pratar om det som upptar de flesta ungdomars tankar i den här åldern.
Initiativet kommer från Anita som startade arbetet för femton år sedan. Jag
möter henne i lärarrummet, en kvinna i 50-årsåldern med lång manchesterkjol
och en nyckelknippa i band runt halsen. Precis som Hans Ångström på Askebyskolan framstår hon som en av de där trygga vardagshjältarna som skolan
skulle behöva fler av.
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»Tjejerna undrar om killarna kan tänka sig att gifta sig med
någon som inte är oskuld.«

Vi passerar skolans uppstudsiga graffitimålning som breder ut sig över en
hel vägg på väg till konferensrummet där vi ska sitta. I glasskåpet utanför har
diplomet från RFSU hedersplatsen. Fittjaskolan fick priset för sin sex- och
samlevnadsundervisning hösten 2 000 med motiveringen att man: »på ett
genomtänkt sätt arbetar ämnesintegrerat med sexualitet och samlevnad. I
arbetet utgår man från sexualiteten som en möjlighet och en positiv kraft i
unga människors liv«.
Anita förklarar att temaveckorna i första hand inte är till för att eleverna
ska lära sig mer om kroppens anatomi, könssjukdomar eller hur ett barn blir
till. Det har man redan klarat av i biologin.
– På så vis kan vi istället ägna oss åt värderingar och låta ungdomarna
reflektera kring sina egna ställningstaganden när det gäller sex. Det är ju så
olika vad man tycker och kan i och med att vi har elever från vitt skilda kulturer. Men det känns som om alla tycker att det här är spännande och viktigt.
Undervisningen integreras i alla andra läsämnen utom matematik. I engelskan läser man till exempel frågespalter om sex och samlevnad i engelska
ungdomsmagasin och i svenskan diskuterar man ungdomsboken »Hjärtans
fröjd«.
– Det är en bok om hur det är att vara kär och ligga med någon första gången – fast ur ett pojkperspektiv. Och det är ju inte så vanligt, då blir det inte så
»puttenuttigt« heller, ler Anita så att skrattrynkorna kommer fram kring de
grå ögonen.

Under en av dagarna gör eleverna sitt ofta första och lite fnittriga
besök på ungdomsmottagningen och skolan får dessutom flera gäster utifrån.
RFSL talar om homosexualitet och kvinnojouren Terrafem arbetar med forumteater med tema som våld, makt och jämställdhet. Just deras besök ledde till
en hetsig diskussion, berättar Anita.
– Killarna blev upprörda och undrade varför Terrafem blivit inbjudna. »Om
det här varit en skola mitt i Stockholm hade de aldrig kommit, varför tror ni
att just vi ska slå kvinnor« undrade de. Efter en stund lugnade alla ner sig och
det blev en bra lektion trots allt.
– Men eleverna här känner sig ofta utpekade och ifrågasatta. Och det kan
förstås leda till att de börjar bete sig just så som de tror att vi förväntar oss.
Men temaveckorna bygger framför allt på ungdomarnas egna frågor. Hur
träffar man någon att tycka om, hur visar man det och hur vet man att det är
den rätte? Många funderingar kretsar också kring oskulden.
– Tjejerna undrar om killarna kan tänka sig att gifta sig med någon som inte
är oskuld. Ibland har de läst om att man kan sy ihop mödomshinnan och då
62 • SEX & SAMLEVNAD

pratar vi kring det, berättar Anita. Vi kommer också in på ryktesspridning
eftersom många av tjejerna känner sig bevakade och inte riktigt vet hur de
ska hantera det. Andra har redan hittat strategier och utrymmen för att leva
friare.
Även killarna diskuterar begreppet oskuld i sin grupp. Anita menar att de
flesta av dem ger sig rätten att pröva sex före äktenskapet, men själva vill
gifta sig med en oskuld.
– »Men vilka flickor ska ni ligga med då, >dåliga flickor<? Och vart tar de
vägen sen?« har jag undrat några gånger. Då kan svaret bli att det är svenska
flickor, för deras föräldrar tycker inte att det är viktigt att de håller på sin
oskuld och de hittar ju en svensk kille sen.
Även om Anita betonar att hon inte uppmanar till revolt är det tydligt att
hon finns där för eleverna när det gäller. Senast var det inför festen som
anordnades på Alla hjärtans dag. Sju vuxna skulle närvara och man hade planerat lekar och lite disko fram till nio på fredagkvällen.
– Några av flickorna uttryckte att de inte ville gå, men när jag förstod att
det berodde på att de inte fick försökte vi övertala föräldrarna. Då fick de
vara med en stund, men skulle bli hämtade vid sjutiden. Så vi maxade allt det
roliga, så att de fick vara med på så mycket som möjligt.

När jag möter tre av eleverna, vi kan kalla dem Miriam, Dunia och
Nurten, är det några dagar kvar på den sista temaveckan. Alla är femton år
och har sina rötter i Marocko, Irak och Turkiet. De sitter tätt ihop vid bordet,
liksom för att få stöd av varann, vinterjackorna är på inomhus och läpparna
lyser av läppglans. Alla är nöjda med temaveckorna: »De har varit bra – för
framtiden«. För just nu vill inte någon av dem prova att ha relationer innan de
gifter sig. De tror också att de flesta killar vill gifta sig med en oskuld.
– Jag har inte bråttom, förklarar Nurten och de andra instämmer. Många
killar är bara ute efter sex, men om killen jag träffar älskar mig kan han vänta
tills vi gifter oss.
– Man kanske kan ha pojkvän, men inte gå över gränsen, menar Dunia. För
tänk om jag blir kär i någon, som jag tror är den rätte och så provar vi och sen
efter det lämnar han mig?
De vill alla gifta sig med en man från den egna kulturen. »Det är enklare
med språket, religionen och kulturen och så«. Men skolan verkar vara viktigare just nu, och de tänker satsa på längre utbildningar för att bli advokat,
barnmorska och sjuksköterska.
– Jag vill bli klar med studierna först så att man har ett jobb och kan försörja en familj, säger Miriam.
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Killarna jag träffar senare är artiga och uppmärksamma, men också mer
rastlösa och bryter då och då ut i omotiverade skrattsalvor. Sextonåriga Viren
och Ferhut, vars föräldrar är från Sri Lanka och Turkiet, heter egentligen något
annat. De säger direkt att oskulden är viktig när man gifter sig och att de
helst skulle välja en flicka från samma land.
– Eftersom jag är muslim är det bra om hon också är det, säger Ferhut och
Viren instämmer. Det är mer självklart och lättare när vi ska komma överens
om barnen och så.
– Min bror som är nitton, är redan gift så jag kan tänka mig att gifta mig
tidigt, säger Viren.
Att äldre bröder tar ansvar för sina yngre systrar tycker de är självklart. De
ska helst inte umgås med fel personer, som de säger, eller gå på disko.
– Det är där det börjar: rökning, alkohol och intresset för killar. Då kan de
komma in på fel väg, menar Viren.
Vi diskuterar fram och tillbaka om inte killar och tjejer kan ha lika stor frihet, men svaren leder hela tiden tillbaka till samma spår:
– En tjej ska inte ha flera killar, menar Viren. Om hon inte var oskuld skulle
jag aldrig gifta mig med henne. Men en kille kan få prova med tjejer. Svenska
tjejer. De lever ett annat liv och svenska föräldrar accepterar att deras döttrar
håller på med sånt.

Efter vårt möte tänker jag på diskussionen som eleverna haft samma
morgon om Terrafem. Säger de kanske bara vad de tror att jag förväntar mig
att höra? Och hur mycket är deras egna värderingar och inte bara familjens?
Men när jag pratar med Anita känner hon igen deras sätt att diskutera och
menar att svaren är typiska för elever som går på en skola med så många
olika nationaliteter som Fittjaskolan.
– De är förstås väldigt unga än, så det är lätt för flickorna att säga att de
kan vänta med sex tills de gifter sig. Men tonåringar med helt svensk bakgrund har större möjlighet att prova sig fram i olika relationer, med eller utan
sex. Svenska killar är ofta mer pådrivande och föreslår mer avancerade lekar.
– Våra elever lever i en annan verklighet och många tjejer väntar ända tills
de gifter sig. Ibland vågar de inte ens säga till en kompis att »Jag går och kollar lite på den killen« för tänk om det ryktet sprids? Killarna stöter heller inte
på samma sätt på flickorna här, de vet att det inte är någon idé.
Anita delar ofta med sig av både sina egna och sina barns erfarenheter av
relationer i sin undervisning. Hon kan till exempel berätta om hur dottern
ibland fick lov att sova över hos sin pojkvän när hon var tonåring.
– »Oj, fick hon verkligen det?« kan tjejerna fråga mig. I vår kultur ger vi väl
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barnen mer ansvar och låter dem ofta själva ta ställning till när det är dags att
ha en sexuell relation.
Hon har också haft samtal med föräldrar inför elevernas lägerskolor då det
händer att flickor inte får följa med om klassen stannar borta över natten.
Ibland har det hjälpt när Anita försäkrat att hon sover i samma rum som flickorna, annars har man valt platser nära Fittja så att eleverna kan åka hem och
sova.
Efter femton år på samma skola ser Anita fortfarande inte så stora förändringar i elevernas värderingar när det gäller relationer och sex. I ett segregerat område som Fittja befästs de olika kulturerna mycket mer och att bidra till
förändringar är ett långsiktigt arbete, menar hon.
– I min undervisning kanske jag irriterar lite och rör om i deras värderingar,
men det räcker inte. Eleverna måste påverkas från flera olika håll samtidigt
om det ska bli ett kliv framåt. Då behöver de till exempel komma in i en mer
svensk ungdomskultur. De ska kunna prata om sex och testa de här tankarna
på svenska kompisar i sin egen ålder.

Ett annat problem är den totala dominansen av kvinnor i skolan, menar
Anita. Hon tror att det skulle vara bra om fler män kunde undervisa i sex och
samlevnad.
– Vi har länge funderat på att bjuda in utomstående män som kanske också
har en annan kulturell bakgrund. Pojkarna behöver träffa män som vågar prata
om detta på allvar och jag tror att man måste börja när de är yngre.
När jag undrar om hon aldrig tänkt på att ge upp när förändringarna går så
långsamt, skrattar Anita:
– Nej, vi måste sätta in det här i ett större sammanhang. Jag vet ju att jag
faktiskt kan påverka en del som lärare, och visa på lite olika alternativ. Alla är
väldigt nyfikna och jag känner att jag har något att ge. Sedan är det upp till
eleverna vad de väljer. Och vem kan förresten säga att det vi har att erbjuda
är så mycket bättre?
– Kultur är i alla fall inte statisk och ingen kan hindra utvecklingen.
Förändringarna kanske tar tio år till. Okej, då får det väl ta den tiden då!
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polisen
Kickis Åhré Älgamo
Kriminalinspektör på
Rikskriminalen i Stockholm.
Arbetar med en handlingsplan för bemötande av flickor
som utsatts för hedersrelaterade brott.

– Vem är egentligen huvudman?
undrar Kickis Åhré Älgamo
frustrerat. Rollfördelningen
mellan polisen och socialtjänsten måste bli tydligare.
Kickis Åhré Älgamo är kriminalinspektör på Rikskriminalen och skriver just nu på en handlingsplan för bemötande av flickor som utsatts för
hedersrelaterade brott. Förundersökningar med större bredd, skydds- och träningspaket, bättre skyddat boende och medling är några av de viktigaste
punkterna som tas upp.
– Den här frågan måste upp på central nivå, vi kan inte ha olika synsätt i
varje stadsdel. Ett ärende får inte hänga på enskilda handläggare som kanske
inte har tillräckliga kunskaper, fortsätter Kickis.
Håret är kort och lite spretigt och ger henne ett energiskt intryck. De flesta
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känner igen Kickis Åhré Älgamo som polisen som arbetade med hedersmordet på Pela Atroshi. Ett fall hon levde med dygnet runt i flera år. Det var Kickis
och hennes kollega som hjälpte Pelas lillasyster hem till Sverige från Irak. Så
småningom dömdes också Pelas farbröder till livstids fängelse för mord.
Kickis är också känd för att tala klarspråk när det gäller hedersrelaterade
brott. Hon tar de senaste utbildningsdagarna, anordnade av Länsstyrelsen i
Stockholm, som exempel.
– Jag fick bara 50 minuter på mig för att prata om hotbilder och riskbedömning när det gäller de här brotten. De andra fyra föreläsarna hade lika lite tid.
Under eftermiddagen skulle deltagarna dessutom sätta sig och upprätta en
handlingsplan på några timmar. Man undrar om detta bara är ett spel för gallerierna. Vi måste satsa mer på utbildning, det kommer att löna sig i längden.

Personal inom skolan och socialtjänsten menar att de har svårt att
bedöma risker för flickor som lever under patriarkalt förtryck. I de här fallen
finns alla grader, från social utfrysning och psykisk misshandel till mord,
menar Kickis. Hon sträcker sig efter ett papper i hyllan och läser delar av ett
brev hon fått från en 16-årig flicka vars föräldrar har sina rötter på Balkan.
Flickan, som är född i Sverige, vill studera vidare till jurist, men föräldrarna
tycker att hon ska gifta sig:
»Det har varit jobbigt i många år, men nu kan jag säga att jag håller på att
falla ihop. De har börjat förstå att jag har en svensk pojkvän, de har rivit mitt
pass, tagit alla mina pengar. Jag får knappt gå ut för då får jag asmycket skit
efteråt. De får mig att känna mig rutten, kallar mig slampa, hora, nolla – allt
dåligt man kan säga. Jag är livrädd, jag vill bara leva mitt liv, stå på egna ben.«
Brevet kom som e-post till Kickis. När de får kontakt på telefon samma
kväll fortsätter flickan sin berättelse. Hon beskriver att när övriga släktingar
är på besök och hon kommer in i rummet där de sitter reser sig alla som på
kommando och går ut.
– Det här är ett klockrent varningstecken som vi sett i flera ärenden, förklarar Kickis. Släkten visar gemensamt att flickan är smutsig, hon är oren.
Just den här flickan fosterhemsplacerades och är idag sakta på väg tillbaka
till ett vanligt liv. Hon hade tidigare haft kontakt med sociala myndigheter
som kallat mamman till samtal, där hon förnekat och förringat händelserna.
Kickis förespråkar att socialtjänsten ska kunna starta en utredning på minderåriga utan att föräldrarna informeras. Som så många andra är Kickis också
kritisk till vad samhället erbjuder de flickor som måste bryta sig loss från
familjen. Många av de tjejer som bor i skyddat boende längtar tillbaka, framför allt till sina syskon.
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»Tillsammans med en polis kan de upptäcka om faran är inbillning.«
– Jag har hört flickor säga: »Jag går hellre tillbaka till min familj även om det
kan leda till att jag blir dödad en dag«. Många vill hem för att de vet att deras
yngre systrar kan få ett helvete. När en flicka rymt blir familjen ofta socialt
utfrusen. Kontrollen flyttas då över på systrarna, och den kan bli rigorös.
För de omhändertagna flickorna behövs först en kortsiktig plan på sex
månader och sedan en mer långsiktig på uppemot två år, enligt Kickis. I den
långsiktiga planen bör ett stödpaket ingå med bland annat kurser i feministiskt självförsvar och mental träning. Ansvaret för de så kallade skyddsövningarna bör ligga på polisen, enligt henne.
– Man måste bygga upp de här tjejernas förtroenden från grunden. Många
är förföljda av sin pappa eller släktingar och tycker att de ser dem överallt.
Tillsammans med en polis kan de upptäcka om faran är verklig eller om det
ibland bara är inbillning. Man kan till exempel träna sig i att göra undanmanövrar, åka upp och ner i rulltrappor för att se om förföljaren fortfarande
hänger med. Om tjejen ser att det bara är hjärnspöken så håller kris- och
stressituationen i sig i några minuter, annars kan den sitta i under flera dagar.
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– Den här måste man satsa på. Det kanske kostar mycket just då men i slutänden får de här tjejerna lättare att komma tillbaka till ett drägligt liv och kan
börja studera eller arbeta.
Om ärendet har blivit en rättsprocess kan också medling bli aktuellt, enligt
Kickis. Det kan finnas olika syften med medlingen. Kanske handlar det om att
familjen eller släkten ska kunna acceptera att flickan kan bo i Sverige, men på
sina egna villkor. Eller också ska medlingen leda så långt att flickan kan flytta
hem igen.
– Det gäller att hitta den person som släkten har respekt för eftersom de
ofta inte vill använda en myndighet som medlande part. Det kan vara en politiker från det gamla hemlandet eller kanske en religiös företrädare.

På väggarna i Kickis arbetsrum sitter flera klipp om Pela och Fadime
och debattartiklar om heder. När vi träffas har Kickis nyligen hjälpt en 30-årig
kvinna hem från ett land i Mellanöstern. Det visar att hoten inte bara gäller
unga flickor. Kvinnan hade avslöjat för en väninna att hon blivit förälskad i en
man som hon visste att familjen aldrig skulle acceptera. Hon bestämde sig
ändå för att berätta för föräldrarna. När väninnan inte hörde något ifrån
henne på ett tag slog hon larm. Det visade sig att kvinnan hade blivit bortförd
mot sin vilja till det gamla hemlandet av pappan.
Kickis menar att det blivit vanligare att föräldrar som inte längre kan kontrollera sina döttrar skickar iväg dem till hemlandet. Detta är ofta ett förstadium till tvångsäktenskap. Kickis har fått flera mejl och telefonsamtal från förtvivlade flickor som vill tillbaka till Sverige.
Men de som är under 18 år är däremot svårare att hjälpa. Det beror på att
de enligt lag står under sina vårdnadshavares beskydd, och de bestämmer vad
som är bäst för barnets utveckling. Kickis nämner ett aktuellt fall med en 17årig flicka som är svensk medborgare och mot sin vilja finns hos pappan i det
gamla hemlandet. Hon skriver också i mejl att pappan hotat henne till livet
och att hon inte vågar ta kontakt med landets polis eftersom »de står på hans
sida«. Mamman är kvar i Sverige och har uttryckt att hon vill att flickan
kommer hem.
– Men hon vågar inte säga det, för hon är så rädd för sin man och hans
släkt. Det betyder att båda vårdnadshavarna officiellt säger att flickan har det
bra där hon är, och då kan vi inte ingripa, säger Kickis frustrerat.
Att få hem en flicka som förts ut ur landet mot sin vilja är komplicerat men
inte omöjligt. Ett sådant ärende bygger på samarbete mellan polis, Interpol,
åklagare och i vissa fall även utrikesdepartementet. Om man vill åtala förövaren när han eller hon befinner sig utanför Sverige, är det i vissa länder en för70 • POLISEN

Nästa år förväntas det nya lagförslaget om att höja äktenskapsåldern
till 18 år, oavsett medborgarskap, att träda i kraft. Men Kickis betonar att religiösa företrädare utan vigselrätt hos både kristna och muslimska trossamfund
idag viger unga under 18 år utan att det går att stoppa. Dessa religiösa ceremonier är inte förbjudna i lag och innefattas inte av det nya lagförslaget. Den
nya lagen anses mer som en markering för att visa var Sverige står i frågan om
äktenskapsålder.
– Ändringen av giftasålder spelar ingen roll om trossamfunden inte förbjuds att viga ungdomar, lagen blir tandlös, anser Kickis. När paret gift sig i en
religiös ceremoni lever de ihop som gifta. Sedan när båda är 18 kan de gifta
om sig borgerligt och få sitt äktenskap registrerat.
– De kvinnor som riskerar att bli bortgifta kan förstås hänvisa till den nya
lagen för att få ett argument till att säga nej. Men den religiösa bröllopsceremonin ger ingen påföljd idag. De som viger bör ha ett kännbart straff, och det
gäller även föräldrar och släkt som medverkar till barnäktenskap.
Kickis arbetar nu med både utbildning runt om i Sverige och med akuta
ärenden. Då rycker hon ut när helst det behövs med kort varsel.
– Det är tungt, men man orkar för tjejernas skull. De säger att jag är den
första vettiga person de pratat med.
Sedan skrattar hon:
– Det är i alla fall ingen av de här tjejerna som har underkänt mig eller bett
mig dra åt helvete än!
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»De som riskerar att bli bortgifta kan hänvisa till den nya lagen.«

del om straffskalan på brottet som begåtts är hög. Brottsrubriceringen bör i
de här fallen vara människorov. Men en mängd andra faktorer spelar också in,
till exempel var brottet är planerat och om Sverige har ett avtal med landet
där förövaren befinner sig om att lämna ut misstänkta personer.
Flickan har ofta följt med sin familj utan att göra fysiskt motstånd. »Annars
vet du vad som händer« är det förtäckta hotet från föräldrarna. Det förekommer också att familjen lurar dottern med att de bara ska hälsa på i det
gamla hemlandet under semestern. Enligt Kickis behöver man se över lagstiftningen på det här området.
– Eftersom tjejerna följt med sina föräldrar utan att göra motstånd blir
brottsrubriceringen högst olaga tvång. Då är straffskalan ofta för låg för att vi
ska kunna ingripa i en del länder. Men de här tjejerna lever under psykisk
press och fruktar ibland för sina liv, därför vågar de inte göra motstånd.
Föräldrarna har det psykologiska övertaget och det. borde vara jämställt med
en situation där det förekommer våld. Då skulle det också vara möjligt att i en
del av de här fallen åtala förövaren för människorov, menar Kickis.

socialtjänsten
Lina Blombergsson
Socialsekreterare i Rinkeby
stadsdelsförvaltning. I sitt arbete möter hon unga tjejer som
lever under hot i sina familjer.

– Vi är vana vid att arbeta
utifrån ett svenskt perspektiv.
Men hur ska vi hjälpa de här
tjejerna?
Det finns inget svar på den frågan än, menar socialsekreteraren Lina
Blombergsson. Tillsammans med sina kolleger på ungdomsenheten i Rinkeby
försöker hon ta fram metoder för hur man ska kunna arbeta med flickor som
lever i patriarkala familjer. Bara i Rinkeby stadsdelsförvaltning förekom 19 ärenden under 2001 som gällde flickor som lever under hot och tvång i sina familjer. Lina Blombergsson menar att allt fler tjejer söker hjälp hos socialtjänsten
efter den uppmärksammade debatten i samband med hedersmordet på
Fadime.
– Från samhällets sida har vi markerat att vi inte tolererar den här sortens
våld. Men det råder fortfarande stor osäkerhet om vilken hjälp man ska ge, förklarar Lina när vi träffas i samband med att hon föreläser på Länsstyrelsens
utbildning för socialsekreterare i Stockholm.
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Hon menar att det finns för lite resurser både när det gäller utbildning och
vårdinsatser. Det borde finnas flera konkreta alternativ, till exempel familjehem som specialiserat sig på flickor från patriarkala miljöer. Lina jämför med
missbrukarvården där det finns ett spektrum av olika behandlingsmodeller
och hem att skicka klienterna till.
– Om det inte finns flera olika alternativ kommer inte de här flickorna att
få den hjälp de behöver. För flickor som lämnar ett skyddat boende måste det
också finnas flera insatser, till exempel kollektivboende med personal.
Men det är bara en bråkdel av de utsatta flickorna som placeras i skyddat
boende. Det svåra är att veta hur man hjälper dem som vill bo kvar hemma
utan att fortfarande känna sig kränkta, begränsade och rädda för att blir bortgifta, menar Lina. Om föräldrarna är öppna för förändringar kan man gå in
och arbeta med attitydförändringar hos dem. Ett av de få behandlingsalternativ som finns i Stockholm är Orienthälsan. Här arbetar man med terapi för
hela familjen när kulturkrockar har lett till låsningar mellan föräldrar och barn.
Men det finns också föräldrar som inte är mottagliga för terapi. Socialsekreteraren måste då många gånger släppa fallen om flickan inte kan omhändertas genom skyddslagstiftningen LVU, lagen om vård av unga.
– Flickan går hem och vi vet inte vilka hot hon fortsätter att leva under. Det
enda vi kan göra då är att förmedla till föräldrarna att vi är oroliga för dottern
och att vi kommer att fortsätta ha kontakt med henne.

Ett annat problem är att lagstiftningen inte alltid är anpassad efter just
de här flickornas behov. Om flickan är under 18 år måste hennes föräldrar alltid kontaktas när en utredning startas. Då är det många flickor som backar ur
av rädsla eftersom de vet att problem kan bli ännu värre hemma. Enligt Lina
kan man träffa flickan några gånger i en så kallad förhandsbedömning innan
utredningen startas.
– Men det är väldigt oklart hur många gånger, här tycker jag att lagstiftningen behöver ses över. Ofta är vi för rädda för att göra tjänstefel och släpper flickorna för lätt. Här kanske man ska visa civilkurage och se vad som händer om man träffar flickan längre under förhandsbedömningen.
– Vi lägger också ofta för stort ansvar på flickan själv. Det är viktigt att lyssna på henne och ta reda på vad hon vill, men hon har samtidigt svårt för att
uttrycka en egen vilja när hon är pressad och lever i ett så stort kaos. Hon
måste få mycket stöd, men ibland är det nödvändigt att gå in och bestämma
åt henne och omhänderta henne. Alla flickor i sådana här situationer har rätt
till stöd och skydd oavsett kulturell och etnisk bakgrund. De här tjejerna ska
förstås inte behöva tåla mer än svenska flickor.
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»Flickan går hem och vi vet inte vilka hot hon forsätter att leva under.«
Flickor i patriarkala familjer lever ofta under stark psykisk och nedbrytande
press, något som är svårt att påvisa. Det räcker ofta inte för att socialtjänsten
ska kunna göra ett omhändertagande enligt LVU.
– Lagen kan användas när flickan riskerar att giftas bort, men är svårare att
ta till vid psykisk misshandel. Flickan måste nästan börja bryta mot föräldrarnas regler och bli utsatt för fysisk misshandel för att man ska kunna omhänderta henne.
Lina är medveten om att socialtjänsten får kritik för att man av tradition
intar ett föräldraperspektiv och att man borde hitta alternativa sätt att arbeta
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»Där var mamman jättestark och kunde stå upp för sin dotter.«

på. För att flickan inte ska känna att hon får mindre uppmärksamhet ger ungdomsenheten henne en stödperson under utredningen, en person som hon
kan vända sig till när hon behöver. Det visar att det finns någon där som är
till bara för henne, förklarar Lina.
– Det kan vara någon hon själv väljer, till exempel en lärare som hon litar
på och som kan ställa upp. Men det kan också vara någon från kommunen
som vi erbjuder, kanske en person som har samma bakgrund. Flickorna har
varit nöjda och tycker att det varit ett bra stöd för dem. Det här uppskattas
förstås inte alltid av hennes familj, men vi måste utgå från flickans behov.
Men enligt Lina måste man också försöka arbeta med familjen. Ett sätt kan
vara att försöka nå mamman och påverka henne att ta dotterns parti i konflikten. Utifrån betraktat är det svårt att förstå hur man som förälder, oavsett om
man har svensk eller annan bakgrund, kan medverka till att ens eget barn
utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, menar Lina Blombergsson.
– Det är mycket komplicerat. Många av de här mammorna är utsatta för
samma förtryck, de kanske är misshandlade av sin man. Andra har själva vuxit
upp i patriarkala miljöer och ser som sin främsta uppgift att upprätthålla
familjens heder, annars är de misslyckade som mammor. Därför är det så viktigt att flickorna övas i att ta eget ansvar, annars kommer de själva inte att
kunna skydda sina barn.

Men det finns också positiva exempel där man lyckats nå mamman
och få henne att gå emot inte bara sin man utan en hel släkt. Lina berättar om
en flicka som hotats med att bli bortgift som 16-åring i ett land hon aldrig tidigare bott i. I det fallet var mamman emot att dottern skulle giftas bort och
gick i allians med flickan.
– Från vår sida kunde vi säga att vi skulle gå in och omhänderta flickan om
hon giftes bort. Det ledde till ett stort släktråd med personer som kom från
olika länder till Sverige. Här fattades beslutet att trolovningen skulle upplösas,
eftersom risken var stor att flickan annars skulle omhändertas och placeras
utanför familjen.
– Där var mamman jättestark och kunde stå upp för sin dotter. Andra flickor upplever sällan det, de har heller inte stöd från äldre systrar som oftast
redan är bortgifta.
En annan viktig fråga enligt Lina är den hotade flickans bröder. Hon ger ett
annat exempel med två systrar i tonåren, som länge blivit kontrollerade av sin
17-årige bror. Han stod först på systrarnas sida, men vände sig sedan emot
dem och kollade bland annat samtalslistorna på deras mobiler på uppdrag av
föräldrarna.
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– Trots att han egentligen inte ville det, upplevde pojken att han inte hade
något val. I och med att han inte var myndig och därmed inte riskerade fängelse fick han ta på sig skulden då den ena flickan misshandlades av pappan.
Det blev till slut pappan som dömdes för misshandeln, men föräldrarna
visade att de var bereda att »offra« sonen. För dem var kollektivet, släktens
heder, viktigare än att sonen riskerade att hamna i polisregistret.
– Det betyder att unga killar görs till gärningsmän, ibland mot sin vilja. Det
tror jag är oerhört viktigt att arbeta med och starta utredningar även på bröderna. Annars kommer de att ta med sig detta tankesätt när de själva gifter sig.

Det framförs ofta kritik om att flickor med invandrarbakgrund särbehandlas inom socialtjänsten. Ett exempel är att socialsekreterare skickar minderåriga flickor, som bott hos vänner några nätter för att de inte stått ut
hemma, på gynekologiska undersökningar för att lugna familjen.
– Att flickor blir gynundersökta av sådana skäl kan i svenska ögon verka
som en absurd idé. Samtidigt måste man ta föräldrarnas oro på fullständigt
allvar, säger Margareta Carlberg på Socialstyrelsen. Hon är en av författarna
till det meddelandeblad som myndigheten gett ut för att stödja socialtjänstens arbete med flickor som lever under hot och tvång i sina familjer.
– Om flickan blir tillfrågad och säger nej och det ändå bestäms att undersökningen ska göras kan jag förstå om hon känner det som ett övergrepp,
fortsätter Margareta Carlberg. Men om hon accepterar, är det rimligt att man
kommer överens om att hon också ska vinna nånting, till exempel att föräldrarna visar henne större förtroende och ger mer frihet.
Men Margareta Carlberg betonar att kulturell särbehandling förstås inte är
acceptabelt. Det ska inte finnas några förmildrande omständigheter för att
man kommer från en annan kultur och socialsekreteraren måste polisanmäla
på samma premisser som i svenska ärenden.
– Det är viktigt att göra klart att hot om våld och aga inte är förenligt med
svensk lag. Jag menar att nyanlända familjer måste upplysas noga om vad det
får för konsekvenser om man fostrar med hot och våld.
Förslag om att kunna starta en utredning utan att flickans föräldrar är informerade är Margareta Carlberg bestämt emot. Hon menar att socialtjänsten
bör försöka hitta samarbetsvägar till familjerna.
– Om man startar en utredning utan att föräldrarnas vetskap känner de sig
lurade och kränkta och det kan bli ett omöjligt läge för fortsatt arbete.
Hon är medveten om att lagen inte är kristallklar om hur många gånger
man kan träffa en flicka under en förhandsbedömning. Om flickan ber om
omedelbar hjälp, eller om situationen bedöms vara akut, måste socialsekreteSOCIALTJÄNSTEN • 77

raren handla direkt. En flicka som vill fundera över sin situation, kan få tips om
att söka sig till en kurator eller skolsköterska på sin skola. Den verksamheten
styrs av hälso- och sjukvårdslagen och här finns ett större utrymme för utredande samtal utan att föräldrar underrättas, i varje fall om flickan har fyllt 15 år.
– Flickan kan då få mer tid att tänka över hur hon vill ha det. Det är ett
stort steg att bryta med familjen och det får kanske konsekvenser för hela
hennes fortsatta liv. Socialtjänsten får inte springa före henne. Att flickan
träffar en kurator på skolan måste gå den informella vägen. Och socialtjänsten får inte tappa flickan under tiden utan måste se till att hon har en tid och
kommer på återbesök till socialsekreteraren.
Margareta Carlberg framhåller också hon Orienthälsan som ett lyckat
behandlingsexempel. Hon menar att man här har hittat ett sätt att börja
arbetet på pappans villkor. Fadern bemöts fortfarande som familjen överhuvud och även när flickan omhändertas fortsätter samtalen.
– Men ett omhändertagande får inte vara en rutinsak, det gäller att ha is i
magen. Och vi kan inte producera människor med ny identitet, det är inget
bra tillstånd att leva i. Det skyddade boendet avspeglar vilket dilemma det
här är. Flickorna vill leva ett svenskt liv, men det kan medföra en total brytning med familjen, och de har mycket svårt att leva utan sina familjer.
Ofta är det ekonomin som styr insatserna för de flickor som behöver hjälp.
Alla får till exempel inte tillgång till samtal i sitt skyddade boende. De socialsekreterare som ska arbeta med de här fallen, och som anser att de måste ha
mer kompetens, får inte alltid så omfattande utbildningar som krävs.
– Det är viktigt att ekonomin inte får styra, betonar Margareta Carlberg.
Det är allvarligt om det inte finns möjlighet till samtal om den närmaste framtiden i skyddat boende, men det är kommunen som ska se till att det finns
resurser. I de fall flickan söker terapi, är det landstinget, genom barn- och
ungdomspsykiatrin, som står för resurserna.
– Vi vet att socialsekreterare behöver mer kunskaper och varje kommun
har ansvaret för att det finns en handlingsplan. Det är otroligt stora krav som
ställs på varje socialsekreterare och det är möjligt att det måste finnas konsulter med specialkunskaper på det här området.

Vi har en stark föräldramakt i Sverige idag, menar Yvonne Sjöblom, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hennes
avhandling »På väg ut« behandlar ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Som en del av den undersökta gruppen ingår även flickor med invandrarbakgrund som bor i Stockholms kommun.
– Socialtjänsten arbetar framför allt utifrån ett föräldraperspektiv och det
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blir ännu tydligare för flickor som lever i starkt patriarkala familjer. Jag tror
att socialsekreteraren tänker att om man förskjuter flickan från familj och
släkt blir problemet bara värre.
– Men det här är en paradox – man kan inte alltid arbeta hem de här flickorna eftersom det är familjen som kan utgöra det största hotet. Morden på
Pela och Fadime har bland annat blottlagt hur socialtjänsten bemöter de här
flickorna. Man måste lära sig att lyssna mer på flickan och vara öppen för
andra sätt att arbeta när hon inte vill försonas med sin familj eller leva efter
deras kulturella mönster.

Som så många andra betonar Yvonne Sjöblom att socialsekreterare
måste få möjlighet att öka sin kompetens med mer utbildning. Man borde
också se över de regler och ramar som finns i socialtjänstlagen för att göra
dem tydligare.
– Jag tror att det är viktigt att man bygger upp flera olika insatser för flickor med de här problemen. Det är först då som socialsekreteraren känner att
hon eller han kan hjälpa ungdomarna. Det är ju bara en liten grupp flickor
som behöver skyddat boende. Andra skulle kunna leva ett mer självständigt
liv i någon form av stödboende.
– Det borde vara möjligt att söka bidrag för boende på annan ort för att
exempelvis studera på folkhögskola eller gymnasium. Det har ungdomar
under 18 år i storstäder liten möjlighet att göra idag. Det skulle vara ett sätt
att komma bort från sina föräldrar som inte är ett lika stort ingrepp i en ung
människas liv, som till exempel ett omhändertagande.
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Fakta om projekten
Assyriska ungdomsförbundet – AUF
Kontaktperson: Abraham Staifo, ordförande och projektansvarig,
tel: 0739-83 82 18, e-post: ordforande@auf.nu Hemsida: www.auf.nu
Adress: AUF, Box 6067, 151 06 Södertälje. Tel: 08-550 180 17, fax: 08-550 180 33.
AUF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har som mål att:
• Bevara det assyriska språket
• Värna om den assyriska kulturen
• Integrera de assyriska ungdomarna i det svenska samhället
För att uppnå målen anordnar förbundet t.ex. veckoslutskurser, läger och seminarier för
barn och ungdomar. För AUF är det viktigt att främja demokrati och jämlikhet mellan
könen både inom förbundet och i samhället i stort.
I projektet Guiden– på lika villkor vill man arbeta med attitydförändring bland killar och
tjejer när det gäller jämställdhet.

Elektra
Tel: 08-462 22 06 eller 08-462 22 98, e-post: elektra@fryshuset.se
Hemsida: www.elektra.nu
Adress: Elektra/Fryshuset, Hammarby fabriksväg 13, Box 92022, 120 06 Stockholm.
Elektras systrar är en del av ett större projekt på Fryshuset, Elektra, som arbetar med
unga utsatta invandrarkvinnor som lever under hedersrelaterat förtryck. Inom projektet
finns stödverksamhet i form av en tjejgrupp samt en föräldragrupp. Hemsidan ger information om de rättigheter utsatta tjejer har och vilken hjälp de kan få. Den vänder sig
både till berörda och utsatta tjejer samt personer som arbetar med frågan.

Kvinnors nätverk
Kontaktperson: Azam Qarai, tel. 08-646 10 70, 0708-75 70 30, e-post: azam@kvinnonet.org
Hemsida: www.kvinnonet.org
Kvinnors nätverk vill utveckla nya arbetssätt för att underlätta för unga utsatta flickor
med utländsk bakgrund. Genom att stärka flickornas självförtroende kan förutsättningar
skapas för att de själva ska kunna lösa frågor som gäller familjeliv, arbete etc. Med hjälp
av samtal, kurser, studieverksamhet, praktisk rådgivning m.m. vill projektet verka för integration och göra det möjligt för dessa tjejer att leva ett självständigt liv. Tjejprojektet
Dalila leds av en stödgrupp som bedriver öppen verksamhet i Kvinnors nätverks lokaler
och som har ett brett kontaktnät bestående av psykolog, jurist och andra specialister.
Projektet har fått bidrag från bland annat Integrationsverket. Kvinnors nätverk arbetar
också med opinionsarbete för att öka jämställdheten för kvinnor med utländsk bakgrund.
De sänder också det persiska radioprogrammet »Kvinnors Röst«.
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Mansgrupp
Spånga Blåbandsförening, kontaktperson Erik Lindberg, tel. 08-795 83 40,
e-post: erik.lindberg@spangablabandet.se
Mot droger – för integration, demokrati, fred och rättvisa. Det är Spånga Blåbandsförenings målsättning ända sedan 1900 då föreningen grundades. Spånga Blåbandsförening är partipolitiskt och religiöst neutral och har idag fyra huvudområden:
• föreningen med kulturkvällar, opinionsmöten mot droger, vänfamiljsverksamhet,
äldrearbete, mans- och kvinnogrupper, kurser
• ett mångkulturellt barn- och ungdomsarbete
• flyktingmottagning enligt avtal med Stockholms integrationsnämnd
• arbetsmarknadsprojektet Skapa Goda Cirklar (EU-projekt i samarbete med fyra
stadsdelsnämnder i Stockholm).
När det gäller mansgruppen och vänfamiljsprojektet sker ett samarbete med Spånga församling.

Föräldrastöd
Talal Imam, integrationskonsult, Tallbohovskolan, Järfälla.
Tel: 08-580 282 54, 073-917 75 26, e-post: talal_imam@hotmail.com

Trossamfund
Ali Ibrahim, kultursekreterare, Rosengårdsskolan, Malmö.
Tel: 040-34 68 00, e-post: ali.ibrahim@malmo.se

Killar i skolan
Hans Ångström, kurator, Askebyskolan, Rinkeby, tel: 08-508 410 04.

Sex och samlevnad
Anita Jacobsson, lärare, Fittjaskolan, Fittja, tel: 08-530 639 00.

Polisen
Kickis Åhré Älgamo, kriminalinspektör, Rikskriminalen, tel: 08-401 37 74,
e-post: kickis.a@rkp.police.se

Socialtjänsten
Lina Blombergsson, socialsekreterare, Rinkeby stadsdelsförvaltning,
e-post: lina.blombergsson@rinkeby.stockholm.se
Med reservation för eventuella ändringar.
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»Jag är invandrare och man, men jag är
varken kvinnoförtryckare eller kriminell.«
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flickor ska studera vidare och inte gifta sig för tidigt. Kuratorn Hans
Ångström, som visar tolvåriga killar att de duger som de är. Och
Azam Qarai på kvinnojouren som stöttar de tjejer som lever under
hot – trots att hon själv blir hotad och trakasserad.
Tanken är att lyfta fram några av alla dessa vardagshjältar som
arbetar med jämställdhet och integration bland ungdomar och
vuxna. Ett arbete som sällan uppmärksammas och som ibland sker
ideellt. Du möter dem i skolan, trossamfunden, invandrarföreningar
och i den offentliga sektorn.
Andra röster i boken kommer från Leyla och Ali, som båda egentligen heter något annat. Leyla gömmer sig för sin familj i ett skyddat boende och Ali visar att även unga män betalar ett pris för att
bryta med sitt hemlands kultur. Boken tar också upp polisens och
socialtjänstens stöd till flickor i akuta situationer.
I »Vägen in« finns inga analyser av forskare, här är det praktiker
som kommer till tals. Vi vill ge några konkreta exempel på förebyggande arbete som förhoppningsvis kan inspirera andra som möter
det här problemet i sitt yrke eller i sin vardag. Exempel som visar
att jämställdhet inte bara handlar om tjejer – vi måste även arbeta
med att förändra attityder hos unga killar och män.
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