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Personliga berättelser
Måndag 8 juni 2015

Rikard Wolff, Soraya Post,
Behrang Miri och andra
skribenter samlas i antologi
bok I boken och webbprojektet Inte en främling berättar
en rad skribenter personligt
om sina upplevelser av diskriminering, homofobi och
rasism. Bland skribenterna
finns Kristin Amparo, Zinat
Pirzadeh och Rikard Wolff.
Förändring tar tid. Med en
berättelse i veckan, under ett
helt års tid, ville Teskedsorden
med projektet Inte en främling
ge nya perspektiv på intolerans
i det svenska samhället. Att låta
personer med funktionsvariationer, annan hudfärg än den
typiska svenska eller av olika
sexuella tillhörigheter berätta
sina historier med egna ord var
ett sätt att skapa empati och
förståelse, men också stötta alla
som känner att de inte tillhör
den snäva svenska normen.
– Vi upplever att även om vi
i stort går mot ett mer tolerant
samhälle så är rösterna mer
polariserade i dag. Det sker
från båda håll, både från de
som uttrycker intolerans, men
också de som arbetar som
en motkraft har fått en hårdare ton. Vi vill samla alla och
öppna upp för en dialog, säger
projektledaren Lovisa Fhager
Havdelin.
Projektet började på webben i februari 2014. Varje vecka
lades en ny berättelse ut på
sajten där både okända och
kända skribenter med egna ord
berättade om sina erfarenheter
av bland annat diskriminering,
homofobi och rasism.
– Det var viktigt att få det
att handla om en bredare
tolkning av intolerans än att
bara beröra ett område som till
exempel rasism. Vi ville ha en
bredare geografisk representation och inte bara människor
som är kända. Vi vill skapa
olika typer av igenkänning, då
är Denniz Bshara, som är en
14,årig elev, kanske den som
många i den åldersgruppen kan
relatera till. Det behövs kända
människor för att dra uppmärksamhet till projektet, men
sedan när läsarna väl kommit
hoppas vi att de ska läsa alla
berättelser de intresseras av,
säger Lovisa Fhager Havdelin.

”Räcker inte med FN-dagen”
Nyligen samlades texterna
i en bok som ges ut av Norstedts, som låter hela förtjänsten gå tillbaka till projektet.

INTE EN FRÄMLING
• Boken Inte en främling gavs ut
i mars i år och består av 41 berättelser från olika skribenter.
• Texterna här intill är utdrag från
boken. Läs berättelserna – och
många fler – i sin helhet på inteenframling.se
• Övriga skribenter är bland annat
Qaisar Mahmood, Soraya Post,
Behrang Miri, Anitha Schulman,
Navid Modiri, Astrid Trotzig, Dragomir Mrsic och Patrik Lundberg.

Rikard Wolff

Lovisa Fhager Havdelin.

Nya texter läggs fortfarande
upp på hemsidan, men inte i
samma takt som under 2014.
Inte en främling drivs av
Teskedsorden som startades
2006 för att arbeta mot intolerans i samhället. Organisationen
vänder sig i första hand till skolungdomar och tillhandahåller
bland annat lektionsunderlag
till lärare som vill ha hjälp att
lyfta frågor om intolerans och
utanförskap.
– Ingen ska tro att det räcker
med en respektvecka en gång
om året eller att lyfta frågorna
på FN-dagen. Man måste jobba
under alla läsår, från förskolan och framåt. Det ska finnas
som en röd tråd i den ordinarie
undervisningen. Vi kan inte
skapa förändringen själva, det
vi kan göra är att underlätta för
lärare i de här svåra frågorna. Vi
upplever att det är svåra ämnen
för lärare att prata om och ju
äldre eleverna är desto mer
konfliktfyllt kan det bli. Men om
man börjar tidigt är det lättare
att introducera frågor om lika
värde, intolerans och attityder,
säger hon.

Stina Berglund
stina.berglund@etc.se
0703-83 74 08

Jag kom till Stockholm i en berusande tid. Frihetsdrömmen svepte
över världen. På klubb Timmy rev vi
ner gardinerna och flyttade ut i solen till parkfester och parader. Till
drömmen om kärlek och respekt.
Några månader senare återvände
jag hem och berättade att jag var
pånyttfödd. Det var ingen omedelbar succé. Mamma lämnade
snabbt rummet. Pappa harklade
sig och vek hjälplöst den blå Duniservetten han alltid sparade mellan
måltiderna.
Det tog tid, det var tufft men jag
hade valt min väg.

Aron Anderson
När folk frågar mig vad jag föreläser om brukar jag säga att jag
föreläser om ett val. Nämligen det valet som vi alla gör när det
händer svåra saker i våra liv.
Väljer vi att lägga oss ner, tycka synd om oss själva och se
oss som ett offer. Eller väljer vi att göra det absolut bästa vi
kan av vår situation.
När jag var tio år gammal och hamnade i rullstol valde jag
det sistnämnda.
Det hade varit lätt att välja att tycka synd om mig själv, att
se mig själv som ett offer och se det som en ursäkt för att inte
leva mitt liv fullt ut.

Sannah Salameh
Den lilla flickan på perrongen tittar upp mot
mig, hennes stora mörkbruna ögon är vidöppna. Hennes krulliga mörka hår står åt alla
håll. Hon tar sats, tar ett djupt andetag och så
säger hon:
Min pappa tycker du är jätteful.
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För ett år och fem månader sen förändrades mitt liv, det var när jag flyttade från
Syrien mitt hemland till Sverige.
Första månaden gick bra för mig jag
var hos mina kusiner som prata arabiska
också så det fanns ingen skillnad.
Men det var dagen att börja
skolan jag visst ingenting om
det, jag kunde inte samma
språk som de andra, och jag
trodde att jag skulle aldrig
klara mig.

Jan-Olov Madeleine Ågren
Tonårskillen som, när jag klivit på lokalbussen en sen
lördagskväll och satt mig med ryggen mot, inför sitt
kompisgäng och andra passagerare högt utbrister ”Jag
hatar transor!”
Eller sparken som nuddar vid mitt knä när jag med
nöd och näppe hinner in i taxin för att fly från en ung
man som retat upp sig på existensen av transpersoner.
Eller vakten som portar mig från ett nöjesställe för att
jag, utan att själv ha gjort något, gett upphov till en del
palaver mellan upprörda restaurangbesökare.

Zinat PirZadeh
… mitt optimistiska jag fick sig häromveckan en känga
som heter duga.
Min ettåriga dotter och jag blev nämligen föremål för en
äldre mans hat under en längre tågresa. Det började med
att han undrade vad ”sådana som ni gör här”. Som i en
mardröm anslöt sig också den bredvidsittande tonårsflickan till hans attack. Hon hävdade hätskt att min lilla
dotter lät alldeles för mycket, det var inte så man gjorde
här i landet, och tyckte att vi skulle kliva av direkt.

Kristin Amparo
… när vi reste till Colombia hade jag förberett in i minsta
detalj alla frågor som jag ville ha svar på. Nu jävlar, rakt
på bara! Vi satt i rummet på barnhemmet där min mor
en gång lämnat mig och nu inom några sekunder skulle
vi åter mötas.
Jag var beredd på anfall!
Sen öppnades dörren och in kom en kvinna som
liknade mig mycket!
Hjälp, tänkte jag!
Det första som hände var att hon satte sig ner vid
bordet, vände sig till min svenska mamma och sa:
– Du har tagit hand om min dotter, för det är jag dig
evigt tacksam!
Varpå min svenska mamma svarar:
– Tack för att jag har fått ta hand om din dotter.

