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Förord

I den här stunden minns jag allt som hände med mig. Jag 
kommer ihåg första gången jag gick till språkcaféet i Folkets 
Hus på Rosengård. Då kunde jag inte skilja mellan “Han” eller 
“Hon” och kunde ingenting om det svenska språket. Herre 
gud det är en otrolig framåtrörelse och jag har jättefina 
känslor. Det är imponerande att det är jag som skriver dessa 
meningar på svenska.

Min språkliga resa började på Folkets Hus, där lärde jag 
känna fantastiska lärare, volontärer och ungdomar. För mig 
var Folkets Hus som en skatt som jag hittade.

Jag var tillsammans med ambitiösa studenter som verk-
ligen ville lära sig svenska. Vårt mål har hela tiden varit att 
kunna prata och skriva på svenska. Det är mycket viktigt för 
att man inte ska känna sig utanför samhället, trots att ingen 
vet sitt öde, vi vet alltså inte om vi kommer att stanna kvar i 
Sverige eller om vi kommer att bli utkastade.

Jag är oerhört tacksam över att ha fått begåvade lärare 
som Lamia och Pia på Folket Hus, Anne Maria på ABF och Ulla 
på Studiefrämjandet. De kämpade hela vägen för att vi skulle 
lära oss svenska. Det som också gör Folkets Hus till en livlig 
plats är volontärerna som fyller platsen med liv och glädje.

Henrik är en av de fantastiska lärare som lärde oss om 
svenska dikter. Det har varit mycket kul. På så sätt vi har fått 
mycket att lära oss, allt från språk till samhälle.

Jag är glad att befinna mig runt fantastiska människor 
som vill dela med sig av allt de kan. Att vara på Folkets Hus 
får mig att känna mig hemma. Det minskar min oro. Alla som 
finns där stöttar och uppmuntrar varandra att inte ge upp. 
Det är ett ställe som är fullt av kärlek, tröst och kramar.



Tack alla som har gett  oss chanser och möjligheter att 
studera på denna skola och jag hoppas att vi som är asyl-
sökande får flera möjligheter att integrera oss i samhället.

Mahdi Awes och Zahraa Mohammed



Dikter
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De sade att mitt liv skulle bli kaotiskt
men egentligen är jag i kontroll.

Prince Gnadou
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De tvingar folket att göra allt.
När man anmärker på regeringen sätts man i fängelse eller 
dödar honom.
Lagen och systemet finns det inget i mitt hemland.
Trafiken är kaotisk. Bilar kör mot rött ljus och det händer 
många olyckor.
I Sverige intresserar man sig för barn mer än i Irak. Till 
exempel så är utbildningen gratis här. Allt är inte gratis 
(i  Irak), en del av barnen skolkar från skolan och arbetar 
eftersom det inte finns någon möjlighet för deras familjer 
att betala för dem.
Här är sjukvården sämre än i mitt hemland. Det finns få 
läkare som behandlar patienter när man är sjuk får man 
stå i lång kö innan man får tid för behandling, men i Irak 
går man direkt till läkaren och man kan välja läkare som 
behandlar en.

I Sverige är det vanligt att man flyttar hemifrån vid 20 års 
ålder, då kanske man bor ensam eller tillsammans med 
kompisar.

Sabah
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Jag kommer ihåg min barndom
när jag var liten och gick till min trädgård, 
där fanns många olika fruktträd:
äpplen – fikon – apelsin – aprikoser. 
Också jag kommer ihåg vatten 
där det fanns fisk.

Kamel Kasem
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Min katt Inna

Min katt är vacker och liten
Den är mycket rolig och roar mig
Den lurar mig lätt
Hon vaknar tidigt och retas
Herregud, min kära galna katt
Hon är leksam och gömmer sig mellan mina saker
Hon har fina ögon som glittrar på natten

Min kära katt <3

Asmaa Abu Daya
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Vi hade ett bra liv där, 
men den politiska situationen blev osäker och instabil 
så vi flydde till Sverige.
Här finns trygghet och säkerhet, 
mina barn är glada, 
men jag saknar mitt liv i Sudan. 
Det finns många skillnader mellan Sudan och Sverige. 
Klimatet, politik, ekonomi, tradition och kultur.

Royda Mahmoud Salih
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Jag och min mamma väntade
på honom i sjukhuset.
Jag förlorade mitt stöd i livet
min mamma förlorade sin man 
för alltid.
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Efter en svår och tröttsam resa.
Efter en lång resa till Sverige.
Över många länder och havet.
Jag kom efter en kämpig och jobbig tid och uttömd i hela 
kroppen och huvudet. Jag var så, så glad att förena mig 
med min familj. Pappa, mamma och syskon. Första syn, min 
mamma kramade mig och grät, min far var glad också, jag 
tittade på hans ögon och tårar fyllde hans ögon. Mina syskon 
var också förtjusta och de kramade mig och min lillasyster 
grät så mycket och hon ville inte släppa mina händer.

Mahdi Awes
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För tre år sedan hade min son väntat oss på den danska tåg-
stationen. 
Efter hälsade jag och min fru honom åkte vi tåget till Malmö. 
Sedan flyttade vi till flyktingförläggningen. 
Där mötte de oss och serverade maten och drycken. 
Efter mottagningen tog de oss till Migrationsverket. 
Där lämnade vi våra hemlands ID och pass. 
Därefter tog de våra fingeravtryck.

Mohamad Abo Hashem
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Första jag vill säga är att jag kommer till ett fint land, Sver-
ige, där det finns säkerhet och trygghet.
I mitt land startade kriget där. Ingen säkerhet alls och ingen 
trygghet.

Politik i Sverige, frihet och välja utan problem alls. I mitt 
land man får inte välja. Det är en diktatur. Men Sverige är 
ett demokratiskt land.

I Sverige är nästan alla kristna, i mitt land är folket mest 
muslimer och en liten procent kristen och största problemet 
religionen mellan varandra. I Sverige skolan är mycket fin 
och bra för barn och vuxna, fin miljö och hälsosam mat, i 
Irak ingen bra miljö och ingen mat till barn utan den måste 
de ta med sig.

I Irak finns det stora straff till barn som inte gör sin läxa 
eller läser och har skolkläder eller om man är busig eller 
inte snäll då blir det allvarligt straff som gör ont och det blir 
mycket gråt och hatar skolan.

Läraren kommer med lång linjal av trä och slår elever på 
fingrarna och speciellt på vintern när det är kallt gör det 
mycket ont och besviken framför alla elever och alla tittar 
på mig och skrattar. Vi som var slarviga med våra läxor. Men 
i mitt land har vi stor respekt för lärare. Det är inte samma 
i Sverige och vi blir mycket rädda för henne. Hon har stor 
makt i skolan.

Layla
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Som barn bodde jag i en stor stad som heter Yamoussoukro. 
Jag bodde där med min syster och hennes man. 
Det är mitt hemlands politiska huvudstad. 
En jättefin stad, turistisk stad.
Vi bodde i ett grannskap som heter Assabou, det var vid den 
största basilikan i världen. 
Vi tittade ofta på denna plats.
I området omkring basilikan finns också en park där man 
kan hitta alla djuren, ett vackert landskap.

Prince Gnadou



19

I mitt land är lagen dålig. Det finns inte rättigheter till 
människor, inte säkerhet, för det finns ingen nåd, ingen el, 
vattnet är inte bra. Det finns inte frihet. I skolan ingen mat. 
På skolan måste studenterna köpa mat.
Uniformen är enhetlig. Jeans och smink är inte tillåtet. Om 
du glömmer dina läxor skulle du bli straffad och slagen.
Det finns ingen nåd i lärarnas hjärtan. Alla är bundna av 
seder och traditioner, i mitt land. Det finns ingen ambition 
för en kvinna. Männen vill ha en hemmafru som ska städa, 
laga mat och ta hand om sina barn.
I mitt land där det inte finns några rättigheter för kvinnor 
har män alltid rätt att studera körning, arbeta och åka hem.

I Sverige lagen bra.
Alla människor i Sverige har sina rättigheter.
I Sverige säkerhet.
I Sverige skolan bra.
Alla barn har frihet. De har förmågan att uttrycka sina åsik-
ter och öka deras självförtroende.
När jag kom till Sverige utvecklade jag mycket av min ambi-
tion och mognad i mitt tänkande.
Det trevliga med mig och mina barn är en framtid.
Jag älskar stämningen i Sverige för det mesta älskar jag är 
lycklig höst.
Och jag gillar också att uppmuntra människor till att lära 
känna oss. Jag gillar det svenska folkets enkelhet.
Jag tror inte att Sverige har ett negativt.
Jag önskar att jag kunde få en vistelse. Jag och mina barn. 
Jag älskar Sverige mycket.
Tack

Fatimah
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Det var fantastiskt område.
När jag var liten hade jag trevliga vänner. Min väninna 
kallade på mig med hög röst och jag gick ut fort och så träf-
fades vi. Vid husgrunden hade det inte byggts och vi sim-
made med varandra i sanden och lekte och badade med 
andra vänner. Vi är glädje för varandra och sprang på gatan 
men den gatan fattas nu för där är ett stort hus.
Min väninna är levande i mitt hjärta och vi var som tvil-
lingar. Jag hoppas vi träffas igen.

Zahraa Mohammed
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Jag är inte nöjd i Sverige
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Jag kan minnas när jag gick i skolan.
Jag kommer ihåg att gatorna var fulla av människor; butiker 
och restauranger öppnade tidigt på morgonen, men efter 
krigets utbrott. Rädsla, vind och besvikelse har avgjort/
bor på gatorna. Vi hör inte längre ens ljudet av hundar som 
skäller. Som en stad bebodd av spöken.

Sana’a, Yemen

Mahdi Awes
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Jag har en käre lillebror. Han är fattig och stannade i Syrien. 
Herregud. Jag är så rädd om honom, eftersom han lever i 
kriget. Jag vill va med honom, käre min bror, kom stanna 
här med mig och dricka te och äta kaka. Har du samma 
drömmar nu?
Om att vi ska bli så glada.
Herregud …! Sluta kriget … det är ett desperat försök …!
Men jag hoppas att kriget slutar där.

Mohamad Abo Hashem
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Jag heter Hawa Muhamed.
Jag kommer från Somalia.
I mitt land skiner solen och invånarna lär sig att koran-
bönen är viktig, i mitt land kvinnor klär på sig långa klän-
ningar alltid.
Alla kvinnor de stannar alltid hemma men går i skolan 
också.
Jag älskar min kultur.
Kulturen i Sverige är att kvinnor och män arbetat tillsam-
mans.

Hawa Muhamed
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De har sagt att jag hade en bil
men de vet inte att den kostade mycket
nu tänker jag bara äta en sill
för att fånga den måste jag simma

Mohamad Abo Hashem
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Det är svårt att vakna och höra blyljud som det är musikljud. 
Jag undrar vad som har hänt? Jag vill inte öppna mina ögon, 
jag vill inte höra, jag vill inte besanna eller tro det. Jag är 
rädd för att min familj, vad ska hända med mina föräldrar, 
syskon, kompisar, hur kommer livet att bli?
Jag har undrat så mycket, så många gånger.

Mahdi Awes
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1) Mitt hemland är det varmt, det kan också vara mycket 
kallt.
2) I Sverige finns det barnbidrag, men i mitt hemland finns 
det inte.
3) I Pakistan har vi stora familjer. Släktingar bor tillsam-
mans och den äldste i familjen bestämmer över de andra.
4) Här i Sverige får jag bestämma över mitt eget liv. Om 
jag vill gå i skolan får jag gå. Om jag vill köpa en blå väska 
behöver jag inte fråga någon annan :)

Abbas Shahid Mohammad
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De tror att jag är si och så
men egentligen är jag tuff.
De säger att jag är blyg
men egentligen är jag galen.
De säger att jag är otålig
men de vet inte att jag är tålig.

Asmaa Abu Daya
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Stunder av plågor oförglömlig
i havet, men kallade en resa
av plåga och död.

Om tiden går tillbaka ett
ögonblick, kommer jag inte
att göra om det här. Ett stort
hav framför mig, blått vatten
från alla håll och vågor dyker
båten norr och höger

Slutligen nådde jag säkert
till det vackra landet, som
hade vårdat mina barn
i fyra år utan mig

Jag kom från resan av plåga
och död till Sverige så här

Jag har träffat mina barn
och de var väldigt glada

men mina barn
har förändrats mycket och
för en stund
kände jag dem inte, 
jag tittade på
lilla Moses, och hittade en
lång ung man, jag blev förvånad
över allt och allt var annorlunda
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De tror att jag är oartig
men egentligen är jag en gentleman
De tror att jag är rädd
men egentligen är jag modig
De tror att jag är svag
men egentligen är jag stark

Prince Gnadou
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Nu vill jag berätta lite grann om skillnaden mellan Sverige 
och Syrien. I Sverige får alla äldre hjälp av staten, men i 
Syrien brukar barnen ta hand om sina föräldrar.

Jag tycker sjukvården i Syrien är bättre än i Sverige. Utbild-
ningen i Sverige är bättre än Syrien, men i Syrien har läraren 
mer makt i klassrummet. Folk i Sverige följer lagar men i 
Syrien är det lite svårt på grund av att många tjänstemän 
tar mutor.

I Sverige man känner sitt liv som en robot, men i Syrien har 
vi mer socialt liv med familjen och vänner.

Vädret i Sverige är så kallt men i Syrien är vädret milt på 
vintern och varmt på sommaren.

I Syrien har alla föräldrar ansvar för att försörja sina barn 
tills de blir vuxna och hittar ett jobb, men i Sverige får alla 
föräldrar barnbidraget som extra stöd, oavsett inkomst.

I Syrien är 90 % av befolkningen muslimer, men Sverige är 
ett kristet land.

Många svenska tror på karma.

En stor del av kvinnorna i Syrien bär slöja.

I Sverige fungerar kollektivtrafiken bättre än i Syrien.

I Syrien och i Sverige brukar man fira högtider med släkten 
och vänner.

Maysoun
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De säger att jag inte är bildad
men egentligen har jag hög certifikat
de säger att jag är arbetslös sedan länge
men egentligen har jag arbetat i sextio år
de säger att jag inte har något yrke
men egentligen var jag domare och sedan advokat

Kamel Kasem
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Jag vill prata om demonstrationerna i Irak från första okto-
ber. Folket protesterar mot regeringen, och regeringen 
håller på sig deras platser, de vill inte lämna mitt land bra 
men folket har utmaning. De vill byta denna dåliga regering, 
och välja en annan, det är nödvändigt att människorna får 
leva bättre, det är orätt att de dödar och skadar civila män-
niskor. Folket vill inte göra dåliga saker, de vill ha sina rät-
tigheter, men blev där katastrof och stoppade internet där 
tills tysta ungarna och fortsätter inte och världen känner 
inte, vad religionen och regeringen de hjälper varandra 
mot ungarna och fattiga? Jag undrar är det rätt att döda 
människorna i mörkret och världen är tyst och vet inte. Sys-
temet är fel och människorna betala med sitt blod bara till 
vattnet golvet och blommor på varje generation och mam-
morna skriker och gråter och det finns inte någon som kän-
ner vad som hänt och vad händer varje dag. Vi vill ha frihet, 
rätt att välja och rätt att uttrycka oss, kolla! Alla länder har 
inte krig, varför slutar inte trötthet? När lever vi utan att 
kämpa? Vem kan rädda mitt hemland? På 25/10 ska folket 
protestera och vi är oroliga för de civila i mitt hemland.

Zahraa Mohammed



34

Min mamma är den viktigaste personen i mitt liv. 
Hon är den jag beundrar mest. 
Hon bar mig i nio månader. 
Det är hon som kan trösta mig, lyssna på mig och tipsa mig 
när livet är svårt för mig. 
Jag kan göra allt för att göra henne lycklig. 
Det är min gud på jorden.

Prince Gnadou
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De säger att jag skryter
men egentligen är jag ödmjuk.
De säger att jag inte kan läsa 10 sidor per dag
men egentligen har jag läst 100 sidor per dag.
De säger att jag är tuff
men egentligen är jag tolerant.
De tror att jag är passiv
men egentligen är jag ambitiös.
De säger att jag är eftertänksam
men egentligen är jag mycket koncentrerad.

Denisa Tota
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Ord från verksamhetsledaren 

”Språket är inträdesbiljetten till livet”
Else Vig Jensen

Rosengårds Folkets Hus har under flera år haft asylsökande 
vuxna som en central målgrupp. Jag och Lamia Khraibit är 
pedagoger på Språkcaféet som egentligen snarare fungerar 
som en skola. Vi undervisar en grupp vuxna asylsökande 
på cirka 45-70 personer. Strax efter uppstarten insåg vi 
betydelsen av att tillgängliggöra andra former av stöd än 
just språkundervisning för deltagarna.  En person som 
söker asyl i Sverige lever många gånger i en utsatt situa-
tion och behöver olika former av stöd, som exempelvis vid 
mötet med myndigheter.

Henrik Johansson beskriver skrivandet som ett verktyg för 
att beskriva ens verklighet, erfarenheter och känslor. Sam-
tidigt är språket också ett verktyg som öppnar många dör-
rar. Genom Språkcaféet här på Rosengårds Folkets Hus har 
vi kunnat följa deltagarnas individuella utveckling i sven-
ska språket. Vi har också kunnat följa hur de har lyckats 
skaffa sig arbete och snabbare klarat SFI när de väl fått sitt 
uppehållstillstånd, då de haft med sig grunderna i svenska 
språket från språkskolan. Vi har också sett hur deltagare 
genom sin språkutveckling här också fått möjlighet att 
själva kunna hantera sina situationer, olika problem och 
ansökningar, utan hjälp av tolk.

Denna grupp har under åren blivit sammansvetsad och 
lärt känna varandra mycket väl. Relationerna har gjort det 
möjligt för deltagarna att öppna sig och dela med sig av sina 
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tankar och erfarenheter. Samtidigt har de varit ett stort stöd 
för varandra i asylprocessens olika steg.

Fram till våren 2020 har Språkcaféet haft verksamhet fyra 
dagar i veckan under terminerna. Under somrarna har vi 
haft mindre läsgrupper.

Språkcaféet har varit ett forum för ömsesidigt lärande och 
engagemang.

Pia Jörgensen, pedagog och verksamhetsledare för 
Rosengårds Folkets Hus språkskola
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Efterord

Att delta i kulturlivet är en mänsklig rättighet. Det är inte en 
lyx eller något som vi kan vänta med tills alla andra prob-
lem är lösta. Vi behöver uttrycka vem vi är. Vi behöver bli 
speglade och få vår existens bekräftad för att förstå våra 
upplevelser.
 Rosengårds Folkets Hus driver en språkskola med upp 
till sjuttio deltagare om dagen. Den initierades ursprung-
ligen av asylsökande, och det var också från asylsökande 
deltagare som önskemålet att få skriva poesi kom. Det kan 
vara svårt att hinna ta till vara på initiativ från en grupp 
med så oförutsägbar och osäker livssituation. Det blir ännu 
svårare av att samhällets alla funktioner är anpassade efter 
att människor är bofasta och vet ungefär hur deras liv kom-
mer att se ut nästa år. Författarna till denna bok har ofta 
levt utan möjlighet att planera sina liv. Detta har vi försökt 
ta hänsyn till i projekt- och lektionsplanering. Det har varit 
vårt mål att alla ska kunna delta och därför har lektionerna 
varit fristående och planeringen flexibel.
  Det krävs kreativitet och stora insatser för att alls dyka 
upp, för att uppbåda vilja att hjälpa någon annan, och för att 
motivera sig att delta när man exempelvis är hemlös. Detta 
projekt har varit genomförbart tack vare att de asylsökande 
författarna varit kompetenta och kreativa nog att lösa prob-
lem efterhand som de uppstått.
  Det är tydligt för oss att behoven måste stå i centrum. 
Den som är hungrig kan inte fokusera på att lära nya saker, 
och därför har den stora apparat som finns runt språk-
skolan varit avgörande för att diktsamlingen skulle bli av. 
Kaffe, te och fika är lika nödvändigt som penna och papper. 
Det kontinuerliga arbetet Pia Jörgensen och Lamia Khrai-
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bit gör med att bygga förtroende och anpassa sig, att ordna 
fester och stötta, är skälet att språkskolan är så uppskattad 
och välbesökt.
 Alla som är inblandade i verksamheten, såväl deltagare 
som anordnare, lägger ner själ och hjärta och arbetar ofta 
utan ersättning för att verksamheten ska fungera.
  Själva skrivtillfällena har gått till så att författarna har 
börjat lektionerna med att kollektivt översätta en dikt från 
svenska till sitt förstaspråk, sedan har de skrivit själva, och 
därefter översatt till svenska. Texterna har rört sig över 
flera olika språk och alfabet för att nå sin form. Det har 
krävt stort tålamod, och på grund av yttre omständigheter 
har de inte alltid haft möjlighet att vara med till slutet. Vissa 
av texterna i denna bok är därför föräldralösa. De har blivit 
inlämnade utan avsändare. Vi har förstått det som att de 
blivit inlämnade med en önskan om att bli publicerade och 
hoppas att vi fattat rätt beslut.

Henrik Johansson, skrivpedagog och redaktör
Anna-Maria Olsson, projektledare och medredaktör
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