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Kolumnen. Golnaz Hashemzadeh

Ingen är som de andra
Invandring är inte, som
Kent Ekeroth skriver, ett
hot mot de värderingar
som burit upp Sverige.
Det är en konsekvens
av dem.

Golnaz Hashemzadeh är grundare av
organisationen Inkludera Invest, författare och fristående kolumnist i DN.

D

u är inte som de andra.
De orden har jag fått höra
otaliga gånger. Av människor som bestämt sig för
vilka de är, de där invandrarna, utan att tidigare ha
lärt känna en människa med utländsk
härkomst, utan att någonsin ha sett själ
och hjärna bakom hudfärgen. ”Det är
inte såna som dig vi har svårt för.” Det
är en så vanlig, så uttjatad fras. Från
skinheadsen i 90-talets Gustavsberg
under min uppväxt, till Kent Ekeroths
svar till Borzoo Tavakoli i måndagens
DN.
Ingen människa är som de andra, när
du lär känna henne. När du hör hennes
historia, är du glad att hon fann tillflykt
i Sverige. När du hör hennes historia är
du stolt som svensk, över att ditt land
räddar liv. När du hör hennes historia,
kanske du till och med tänker att Sverige har vunnit på att denna människa
valde att fly just hit. Att hon är lyckligt
lottad över att ha Sverige, och att
Sverige är lyckligt lottat som har henne.
För varför har vi människor med
utländsk härkomst i Sverige? Vissa
lockas hit av kärleken. Andra för att utvecklas professionellt. Och så finns de
som kom till Sverige för att de desperat
önskade alla de där mänskliga rättigheterna som vi tar för givna. Rätten
att yttra egna åsikter och ord utan att
riskera fängelse. Rätten att älska sin
kära, rätten att tro på sin egen gud.
Det finns de som är i Sverige för att
de inte hade någon annanstans att ta
vägen. För att de ville överleva. För att
de inte ville våldtas, torteras, sändas ut
i krig. För att de inte ville hängas vid en
offentlig ceremoni. För att de inte ville
se sina barn växa upp med doften av
död i näsborrarna.
Varför tar vi emot flyktingar i
Sverige? Det är inte för att de är en

säker investering med hög ekonomisk
avkastning. Det vore trevligt om det
vore så, inte minst för alla dem som
ryckts upp från sina hem och slängts
ut i det okända med förhoppningen
om ett bättre liv. Men vi tar emot dessa
människor av humanitära skäl. För att
vi tror på deras rätt att slippa våldtas,
torteras, förlora lemmar och familj. Vi
tror på deras rätt till åsikter och tro,
och framför allt tror vi på deras rätt till
liv. Vi ser dem som människor. Och vi
tror på människor.
Vi inser också att vi är lyckligt lottade. Lyckligt lottade som lever i detta
land som av tidigare generationers
hårda arbete och tursamma omständigheter blivit en nation av frihet och
trygghet. Vi inser att inte alla våra
medmänniskor föddes lika lyckliga.
Och vi har empati nog att investera ekonomiska resurser och riskera kulturkrockar för deras mänskliga rättigheter
och överlevnad. För att vi tycker att
människor är värda något.
Sverige är ett stort land. Ett land
med stort hjärta och ett land med stort
ansvarstagande. Ett land där vi ser
bortom den verklighet som råder och
funderar på hur vi kan göra världen
bättre. Vi tar hand om miljön, vi delar
på föräldraledigheten, vi utvecklar
tekniska innovationer, vi tar emot
människor som flyr nöden. Ekeroth
skriver om invandring som hotet mot
”de värderingar som burit upp vårt
samhälle”. Men invandringen är en
konsekvens av de värderingar som
burit upp vårt samhälle. Att ta emot
människor som flyr nöden är en konsekvens av vår svenska storhet, inte något
som hotar den.

Varför har
vi människor med
utländsk
härkomst
i Sverige?
Det är inte
för att de
är en säker
investering
med hög
ekonomisk
avkastning.

Både Tavakoli och Ekeroth betonar det
ekonomiska värdet av en invandrare.
En invandrare som bidrar är bra. När
folk får höra att jag är från Iran, säger

de ofta ”Iranier är duktiga!” eller ”Det
har gått bra för iranier i Sverige”.
Iranier är kanske den mörkhyade
folkgrupp som Sverige har lättast för.
Jag är stolt över det. Och ja, jag är också
glad för det. Det gör mitt liv enklare.
Men vem trodde det om de iranska
flyktingar som kom till Sverige under
80-talet?
Ekeroth kallar oss ”en liten högutbildad, sekulär grupp”. En grupp som
inte kan jämföras med ”de andra” eller
som Ekeroths skriver ”den invandring
Sverige utsätts för i dag”. Men när vi
kom var vi på flykt från nöden. Från
krig, politiskt förtryck, massavrättningar. När vi kom var det ingen som
visste att vi skulle bli bra. Vi togs inte
in i Sverige som en investering, med
hopp om god ekonomisk avkastning.
Vi togs in i Sverige av humanitära skäl.
Mina föräldrar hade, liksom Tavakoli, bekämpat shahens diktatur och
förtryck av sitt folk. Deras revolution,
liksom Tavakolis, stals av en islamistisk
fundamentalistisk regim. Och på grund
av sitt motstånd mot denna regim
tvingades de att fly.
Ingen visste att vi skulle bli bra. Att
vi skulle bidra med så mycket skattepengar, entreprenörskap och kulturellt
kapital. Men vi var människor. Människor som behövde hjälp. Människor,
som liksom alla människor, liksom
”den invandring Sverige utsätts för i
dag”, hade och har potential.
Så frågan är inte hur mycket en invandrare kostar oss eller hur mycket en
invandrare kan bidra med. Den stora
frågan är hur vi bevarar Sveriges storhet och hur vi bäst tar vara på all den
potential som finns i Sverige.
Det innefattar också frågan om hur
vi bäst tar vara på Ekeroth och andra,
som ännu inte insett att Sverige är ett
stort land.

Pedagogik.

Kort sagt.

Fräls barnen från Franklin

Höjd röst är
knappast vanvård

Susanna Birgersson
Ledarskribent

E

n del nyheter avtäcks som
övertydliga installationer
i den konsthall som kallas
Samtiden. Svenska Dagbladets artiklar om managementtänket på bland annat
Matteusskolan i Stockholm är en sådan.
”Ledaren i dig” är ett amerikanskt
koncept (jodå) i sju steg som riktar sig
till såväl företagsledare som lågstadiebarn. Alla kan nämligen bli effektivare.
På företaget Franklin Coveys hemsida
finns små godbitar av typen: ”Dina
val avgör ditt resultat – lär dig att
välja rätt” eller ”kännetecknande för

människor som i sann bemärkelse är
framgångsrika är att de vet vad de vill –
och de ser till att komma dit”.
Barnen får lära sig att de själva kan
välja hur de ska reagera och känna.
Vill du vara glad, välj glädje. De får
lära sig att sätta upp mål och planera
och prioritera utifrån dessa. Tydligen
uppmanas de prepubertala eleverna
att eftersträva ”synergier”, och betänka
hur en grupp kan nå längre om alla
individers olika talanger får utrymme.
En första tanke är att det låter som
ett väl abstrakt koncept för låg- och
mellanstadieelever. Men visst, om metoden kan få barn att lära sig göra saker
i rätt ordning är det väl bra.
Däremot är det direkt vådligt att
lära ut att människor själva väljer sina
känslor. Där finns ett korn av sanning:
Huruvida jag blir nedslagen eller taggad
av knepiga matteuppgifter är delvis en
fråga om inställning. Men hur är det,

Barnen får
lära sig att
de själva
kan välja
hur de ska
reagera
och känna.
Vill du
vara glad,
välj glädje.

bestämmer man också själv hur man
ska känna inför att mamma och pappa
ska skiljas, att hamstern är död eller att
bästa kompisen valt en ny bästa kompis?
Tar skolledningen ansvar för att
barnen inte missförstår budskapet och
skuldbelägger sig själva när de inte
lyckas välja att vara glada? Eller ännu
värre, att de övar sig i att förtränga jobbiga känslor?
Och själva utgångspunkten, att alla
är vinnare – vad är det för trams? Inte
alla människor lever för att vinna. Man
lär sig saker för att det är roligt, inte
för att på bästa sätt nå fram till det mål
man själv eller någon annan satt upp.
Man tänker, läser, frågar och funderar
för att ämnet intresserar, inte för att bli
en ”i sann bemärkelse framgångsrik”
människa.
Mycket ska skolan göra men just den
här anpassningen till en väldigt specifik
del av näringslivet kan med fördel skjutas på framtiden. susanna.birgersson@dn.se

En natt skulle hemtjänstpersonal i
Malmö ta av en brukares strumpor.
Brukaren var irriterad och skällde på
personalen. En av dem ”höjde rösten”
och sa åt brukaren att vara tyst. Eventuellt löd ordvalet ”Håll käften”. Nu har
stadsområdesförvaltningen anmält
händelsen enligt Lex Sarah.
Skrivningen i socialtjänstlagen
slår fast att ”ett missförhållande eller
en påtaglig risk för ett missförhållande” ska anmälas. Dessa definieras
som handlingar som ”innebär eller
har inneburit ett hot mot eller har
medfört konsekvenser för enskildas
liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska
hälsa”.
Jag är den förste att medge att jag inte
vet ett skvatt om vad som hände den
där Malmönatten. Men frågan måste
ändå ställas: Kan det verkligen vara ett
hot mot den psykiska hälsan om någon
säger åt en att vara tyst? Oavsett ordval,
och oavsett om rösten höjs.
Erik Helmerson
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