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Marks kommun ska
utöka sitt mottagande
av flyktingar. 
Men bostadsbristen
begränsar antalet.
– Jag önskar att vi
kunde ta emot fler,
säger kommunalrådet
Pelle Pellby (s).
För ett år sedan sade kommu-
nen nej till att ta emot fler
flyktingar. Migrationsverket
ville att Mark skulle utöka
sitt mottagande från 30 per-
soner per år till över 100, vil-
ket kommunen bedömde som
orimligt.

– Till en början ansåg vi att
bostadsbristen och belast-
ningen på skolan skulle bli
för stor, säger kommunalrå-

det Pelle Pellby (s). Men vi
har jobbat på det nu och det
känns bra att vi åtminstone
kan öka mottagandet något.

Efter ett beslut i fullmäkti-
ge kan Mark räkna med att ta
emot uppåt 50 flyktingar per

år. Hela kostnaden kommer
att täckas med statsbidrag.

Känna solidaritet
Marks kommun har en lång
historia av invandring, där-
ibland från Finland, forna

Jugoslavien, Chile och
Somalia. På 1980-talet var
invandringen större då kom-
munen var i behov av arbets-
kraft. Idag är det behovet inte
lika stort, men viljan att ta
hand om utsatta människor är
desto större.

– Det handlar om att känna
solidaritet, säger Pelle
Pellby. Och Mark har alltid
haft ett hyggligt flyktingmot-
tagande.

Kommunalrådet Margareta
Löfgren (m) anser att kom-
munen idag är bättre på att ta
vara på den kompetens som
invandringen för med sig.

– Folk är beredda att göra
mycket om de bara får rätt
förutsättningar. Men vi har
tidigare haft en tendens att
passivisera flyktingar. De

måste integreras snabbt istäl-
let, vilket kan göras genom
att pröva och tillgodose varje
enskild individs behov.

Ha framförhållning
Den kommande invandring-
en gäller främst ensamståen-
de män från Irak med släkten
kvar i hemlandet. Men även
familjen kan väntas komma
till Sverige efter ett par år.

– Eftersom bostadsbristen
är stor gäller det nu för kom-
munen att ha framförhåll-
ning, säger Margareta
Löfgren. Vi vet att behovet
av fler och större lägenheter
kan komma att öka.

Men bostadsbristen sätter stopp för att öka i Migrationsverkets takt

Mark tar emot fler flyktingar

Kommunalråden Pelle Pellby (s) och Margareta Löfgren (m)
är nöjda över att kunna öka flyktingmottagandet.  

Att skaffa nya vänner,
att småprata i affären,
att få ett jobb. 
Det är inte så lätt om
man är ny i ett mindre
samhälle, särskilt inte
om man inte kan språ-
ket. 
Ingemar Gustafsson,
59, har jobbat i över 15
år med att hjälpa
invandrare i Mark. 

1977, året då Elvis dog, flyt-
tade Ingemar Gustafsson till
Kinna tillsammans med sin
familj. Han känner väl till
svårigheterna med att anpas-
sa sig till ett nytt samhälle.

– Vi svenskar är inte så
sociala med varandra och
särskilt inte med de vars
svenska inte är riktigt bra,
säger han.

Det är alltså ingen tillfällig-
het att Ingemar Gustafsson
har jobbat för att motverka
just detta i över 15 år. Han
utgör en självklar fjärdedel
av det engagerade lärartea-
met på SFI, Svenska för
Invandrare, i Mark.

– Alla lärarna är helt fan-
tastiska, säger den före detta
eleven Kejan Mehrparvar, 27
år.

Kejan Mehrparvar och
hennes man Borhan Haftashi
flydde till Sverige från
Kurdistan för snart tio år
sedan. Hela familjen har gått
på SFI i Mark.

SFI finns på Marks gymna-
sium och är en del av
Vuxenutbildningen, eller
Komvux som det tidigare
hette. Dit kommer elever i
alla åldrar från olika länder

med olika bakgrund, skol-
gång och familjeförhållan-
den. Förkunskaper och kom-
petens varierar därför kraftigt
och SFI har ofta fått kritik för
att bunta ihop ”analfabeter
och professorer”.

– Det har vi blivit bättre på,
det skulle aldrig hända idag,
säger Ingemar Gustafsson.

Sedan fyra år tillbaka inter-
vjuas nämligen varje enskild
person för att se vilka behov
de har. Därefter avgörs vil-
ken nivå de ska börja på.

57-åriga Golabask Kohne-
poshi, Kejan Mehrparvars
svärmor, var en av dem som
behövde extra mycket hjälp.
Hon kom till Sverige som
analfabet och sattes direkt i
specialklass.

– Det gick jättebra i början,
berättar Kejan Mehrparvar
som översätter åt sin svär-
mor. Men hon skulle ha
behövt mer hjälp, det blev
för avancerat alldeles för
fort.

Krig och kärlek
Att Marks kommun beslutat
att börja ta emot fler flyk-
tingar framöver kommer
snart att märkas också på
SFI. 

– Det kommer förmodligen
att behövas fler lärare, säger
Ingemar Gustafsson. Vi får
se, det är en ekonomisk fråga
som kommunen håller i.

Men att SFI enbart skulle
undervisa flyktingar är en
vanlig missuppfattning enligt
Ingemar Gustafsson.

– De flesta som flyttar till
Sverige kommer faktiskt hit
av egen fri vilja. Främst
handlar det om kärleksin-
vandring, det vill säga att
man flyttar hit till en partner

eller till en familjemedlem.
Vi brukar skoja om att vi
lever på krig och kärlek här.

Ingemar Gustafsson anser
att språket är nyckeln till
Sverige, även om det bara är
början. Men undervisningen
på SFI handlar inte bara om
svenska. De pratar även om
samhällsvärderingar, om
relationer mellan män och
kvinnor, föräldrar och barn.

Blygsam eldsjäl
Ingemar Gustafsson engage-
rar sig i integrationsfrågor
även utanför jobbet och en
stor del av hans fritid har gått
åt till att hjälpa Marks
nykomlingar. Själv talar
Ingemar Gustafsson ogärna
om sina egna insatser och
han vill helst föra in samtalet
på SFI och sina kollegor
igen. Få vet att denna tysta
eldsjäl bland annat var en
drivande kraft bakom freds-
projektet Freds-, Framtids-

och Överlevnadsfrågor på
1980-talet. Projektets främs-
ta syfte var att skapa förståel-
se och samförstånd mellan
amerikanska och sovjetiska
ungdomar under Kalla kri-
get. I viss mån omfattade
detta också de första flyk-
tingarna i Mark. På 1990-
talet gick Ingemar
Gustafsson över till att enga-
gera sig helt i integreringen
av invandrare, bland annat
genom det ideella kontaktnä-
tet i Mark.

– Kontaktnätet i Mark var
ett försök att skapa kontakt
mellan svenskar och ny-
svenskar, berättar Ingemar
Gustafsson. Men det blev lite
konstlat tyvärr. Det finns
egentligen inget samordnat
program i Sverige för att
skapa sociala kontakter i det
privata livet. Det behövs,
men för att det ska fungera
måste initiativ tas från flera
håll.

Integreringsprocessen i
samhället utanför institutio-
ner som skola och arbete är
svår, menar Ingemar
Gustafsson.

– Den svenska omgivning-
en gör inte mycket för att nå
invandrare, men det handlar
också en hel del om hur de
nykomna själva förmår att ta
tag i sina liv och odla kontak-
ter.

– Men invandrare och flyk-
tingar är inte en homogen
grupp och det är olika svårt
för olika människor. Folk
som kommer från svåra för-
hållanden, exempelvis krig,
kan ha svårare att integreras
och kanske till och med iso-
lerar sig. Då är det lätt att
tappa språket också.

– Språket är nyckeln till ett liv i Sverige, säger SFI-läraren Ingemar Gustafsson.
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Kejan Mehrparwar, 27,
flydde ensam till
Sverige från Irak. 
Hennes man Borhan
Haftashi, 35, fanns
redan här.
– Sverige kändes inte
främmande, men det
har varit svårt att
komma in i gemenska-
pen, säger Kejan.

I Kejan Mehrparwars och
Borhan Haftashis hem i
Skene pryds golvet av en stor
persisk matta och väggarna
av bilder på svenska fjällen.

– Borhan älskar bergen,
berättar Kejan. Vi besteg
Kebnekaise tillsammans. Det
påminde mig om bergen
hemma i Kurdistan.

Borhan, som arbetar som
personlig assistent, är på job-
bet idag. Men hans föräldrar
är på besök och håller Kejan
sällskap. På den stora mattan
kravlar en förnöjd Milan,
parets 15 månader gamla
son, runt. Han har fått tag på
en fotboll som han och farfar
Latif Haftashi, 60 år, bollar
med. Farmor Golabask
Kohneposhi, 57 år, sitter med
sitt te i fåtöljen och tittar roat
på. Ett fridfullt lugn präglar
hemmet. Men det är en frid-
fullhet som inte alltid varit så
självklar.

Kejan och Borhan växte
upp tillsammans i iranska
Kurdistan. Deras fäder var

medlemmar i samma mot-
ståndsparti till den konserva-
tiva iranska regimen styrd av
ayatolla Khomeini. Deras
kamp för kurders rättigheter
blev slutligen för farlig och
papporna tvingades att fly.
Men deras familjer blev kvar
i Iran där de fick utstå ständi-
ga påtryckningar och under-
liggande hot från regeringen. 

– De försökte hela tiden
pressa mig till att övertala
min man att komma hem
igen, säger farmor Golabask.
Folk misshandlades och för-
svann. Jag var helt utsatt och
alldeles ensam med mina
barn.

Till slut blev det för myck-
et och familjerna flydde en
efter en till sina män i Irak.
Kejan var då 18 år och det
kändes jobbigt att lämna sitt
liv i Iran, trots att hon led av
bristen på demokrati och rät-
tigheter vid sidan om det
utbredda kvinnoförtrycket.

I irakiska Kurdistan anmäl-
de familjerna sig till FN och
fick flyktingstatus. Kejan
började studera ekonomisk
management på universitetet.
Där träffade hon på Borhan
igen som läste till idrottslära-
re. I skuggan av otrygghet
och rädsla blev de kära.

Men så en dag kom kriget
även till Irak. Borhan och
hans familj fick tillstånd att
komma till Sverige medan
Kejan blev kvar i väntan på
sin tur. Borhan kämpade
desperat för att få hit sin fru.
Efter två långa år återförena-

des de äntligen. 
– Det går inte att beskriva,

det var så känslosamt, säger
Kejan med ett leende. Jag
skulle äntligen få leva med
min älskade man.

Nykomlingarna
Men flytten till ett nytt land
har inte varit helt lätt. 

– I början, innan man har
lärt sig språket, är man alltid
lite hjälplös och beroende av
andra, förklarar Kejan. Det är
väldigt kämpigt att finna sin
plats och sin identitet i ett
nytt samhälle när man varken
kan uttrycka sig särskilt väl
eller känner till systemet.

Alla i familjen har läst
svenska på SFI i Mark där de
har fått stor hjälp och värde-
full stöttning av lärarna. Men
att lära sig grammatik är bara
ett steg i integrationsproces-
sen.

– Jag upplevde aldrig
någon kulturkrock när jag
kom hit, säger Kejan.
Demokrati och frihet är
något jag alltid velat ha. Men
jag saknar den sociala kon-
takten. Jag har alltid haft lätt
för att få nya vänner hemma
men här i Sverige är det
tvärtom. I början kunde jag
skylla på mitt bristande
språk, men det kan jag inte
nu längre. När det gäller
integrationsfrågor lägger
man alltid fokus på invand-
rarna. Men det måste finnas
engagemang från båda håll
annars leder det till utanför-
skap.

Att komma in i den svens-
ka gemenskapen var ett desto
större problem för Borhans
familj. Till skillnad från
Kejan hade de ingen som
väntade på dem vid ankoms-
ten till sitt nya land i norr.

– Första året här var jätte-
fint, säger farfar Latif. Men
sen blev jag ledsen och sjuk.
Jag kände ingen här när vi
först kom hit och jag kunde
inte språket. Det var förvir-
rande och jag började tänka
mycket på hur det var förr. På
hur mycket jag saknar min
flicka som är kvar i Irak med
sin man.

För farmor Golabask har
kampen med språket varit
särskilt påtaglig. Viljan finns
där, men eftersom hon kom
till Sverige som analfabet har
hon fått lära sig allt från bör-
jan. Golabask växte upp på
den iranska landsbygden där
flickor inte ansågs behöva gå
i skolan.

Lugnt och tryggt
Idag lever familjen ett rofyllt
liv i Mark, långt borta från
krig och förtryck.

– Det känns tryggt att bo
här, säger Kejan. Jag har levt
med rädsla hela livet. Den
som inte har varit med om
det själv vet inte hur det
känns att alltid vara rädd.

Farmor Golabask nickar
medhållande. I Sverige kän-
ner hon av en helt annan fri-
het än i hemlandet.

– Jag är glad över att ha fått
ett tryggt liv här, säger hon.

Vi blev så väl omhändertag-
na när vi kom hit.

Livet känns lättare nu än
för ett par år sedan även för
farfar Latif.

– Jag klarade SFI, tog
svenskt körkort och nu job-
bar jag som personlig assis-
tent tillsammans med min
son Borhan. Jag trivs och har
fina arbetskamrater, säger
han med ett leende och hys-
tar upp sin lille sonson i luf-
ten.

Kejan är mammaledig nu
men hon planerar att ta upp
studierna igen så småning-
om. Kanske till och med
börja skriva poesi, som i
hemlandet.

– I Sverige kan man plane-
ra sin framtid och fortsätta
plugga om man vill, säger
hon. Jag känner mig som en
riktig människa här. Jag kan
bete mig och klä mig som jag
vill och uttrycka mina åsik-
ter. 

Hon står vid fönstret och
tittar ut över gräsklädda kul-
lar.

– När jag kom till Sverige
kändes det som ett drömland.
Det var så grönt och vackert
och svalt. Men nu har jag
faktiskt börjat sakna sol och
sand igen, säger Kejan med
ett skratt. Jag saknar bergen i
Kurdistan.

De återförenades efter två år

Tre generationer kurder fann fred och trygghet i Sverige. Men Golabask Kohneposhi, Latif Haftashi och Kejan Mehrparwars glömmer aldrig hur det kändes att
alltid vara rädd. Foto: Emeli Emanuelson
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