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Föräldrar som villkorad resurs
– om uppväxtvillkor och drömmar
om framtiden i en segregerad stad
Magnus Dahlstedt
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We’re going nowhere. We’re staying here. Man
måste förstå det. Vi ska inte flytta. Vart ska vi flytta?
Vi är ju här. Man har inte riktigt förstått att vi är
här i Sverige. Vi är hela tiden invandrare,
invandrare, invandrare. På grund av vår hudfärg.
Så länge den attityden finns kvar fungerar det inte.
Isak, 1998
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Man måste kämpa. Man kan inte gå och säga till sina
barn att det är kört, att det inte kommer att bli bättre.
[…] Jag kan inte säga till dem att de inte är svenskar!
Och sedan får jag höra att jag inte tillhör det här
samhället. Jag skulle vilja kalla mig för svensk, men jag
får inte. Det är skrämmande.
Isak, 1998
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Magnus Dahlstedt – Förändringens agenter
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6

3

2021-10-27

7

Title/Lecturer

2018-09-26

8

4

2021-10-27

Om en ungdom hade gjort ett inbrott i en
livsmedelsaffär i kvarteren, så förr i tiden hade du
alltid skrivit en eller två strukturella förklaringar:
”Karlsson har svårigheter i sin fritid beroende på
brister i …, det saknas fritidsgårdar i området osv.” Då
pekade man på bristen i samhället medan idag så
pekar man inte alls på brist i samhället utan pekar på
Kalle Karlssons uppväxt, alltså honom själv som ensam
skuldbärare till situationen.
Socionom, 2015
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…
• Positiv spiral

10

5

2021-10-27

…
• Skola i samverkan
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…
• Negativ spiral
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…
• Fritidsledare
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Vi har bott här i elva år. En del tio. En del fyra. Och vi
är svenska medborgare. Men de säger fortfarande att
vi är invandrare, att vi kom nu till Sverige. ”Har du läst
sfi?”, börjar de. ”Va?” Jag har bott i Sverige i tio år,
men jag är fortfarande invandrare. Till exempel vårt
barn: Han är född här i Sverige, men ibland brukar
han säga: ”Mamma, hur länge ska vi vara
invandrare?” Och han är tretton år. Det gör ont. Vi kan
inte göra någonting med det här samhället…
Amal, 2000
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Så fort man ber om hjälp så trampar de på dig. Polisen
kan stoppa dig vart som helst och skjutsa dig till någon
okänd allmän plats och bara lämna dig där. Ingen bryr
sig om våra rättigheter. Sen, när man blir arg och
ungdomarna gör något dumt så fokuserar man bara
på det. Varför visar man inte hela bilden? Arbetslöshet,
kriminalitet, allt hör ihop, men istället fokuserar man
bara på när någon kastar stenen.
Faduma, 2016
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Jag är född fri full av liv
Stjärnorna mina rymden oändlig
Slut med att sväva omkring i det blå
Gunga på molnen
Och gnida fiol
För här är vi:
Jobbar ihop med varandra
Lägger oss i politiken
Bråkar och demonstrerar
Lever och gör vad vi kan av vårt liv
Nationalteatern, Sveriges styvbarn 1, 1972
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