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Appendix	2,	respondenter	
	
Bakgrundsbeskrivning	av	respondenter	
	
Ingen skolgång eller avbruten skolgång är gemensamt hos samtliga respondenter. Enligt 
respondenterna är deras familjer som är kvar i ursprungsstaten mycket glada över att de nu 
befinner sig i Sverige där de bland annat har tillgång till utbildning. Samtliga sju respondenter 
tillhör folkgruppen hazara från Afghanistan och har dari som modersmål. Resan till Europa 
och Sverige har påbörjats i Iran för alla respondenter.  
	
Mohammad är idag 24 år gammal, född i Afghanistan men har spenderat största delen av sitt 
liv i Iran. När Mohammad var tre år gammal kom talibanerna till området där han bodde och 
brände upp byar och moskéer. Familjen tvingades flya via smugglare till Iran. Mohammad 
spenderade två månader hos smugglarna innan han släpptes i samband med att familjen 
betalde den resterande summan för flykten. I Iran var han inte berättigad skolgång, han 
började arbete vid nio års ålder för att kunna bidra till familjens försörjning. Mohammad 
bodde med sina föräldrar och tre bröder, han är nummer två i syskonskaran. Mohammad har 
levt i Iran utan uppehållstillstånd som papperslös.  
 
Mohammad ”Jag har väldigt dåliga minnen från Iran, det är tufft, alla är rasister speciellt i 
den stad jag bodde i, den heter Svahn”. ”Jag var typ 10 - 12 år ungefär då precis vi flyttade 
till den där staden då där fick jag vet att vi från Afghanistan vi får inte ha det här vi får inte 
göra si eller så. Vi får inte ha fina kläder på oss. För då kommer en iranier och frågar du är 
afghan varför har du sådär fina kläder på dig?”. Att få gå i skolan har alltid varit 
Mohammads dröm en dröm som uppfylldes då han kom till Sverige. 
 
Reza är idag 18 år gammal, född i Afghanistan men flyttade med familjen till Iran vid 4 - 5 
års ålder. Reza har inga minnen från Afghanistan. Hans mor gick bort när han var mycket 
liten och han var vuxit upp med sin pappa, styvmamma och fyra småsyskon som alla bor kvar 
i en liten stad nära Teheran. Pappan har under Rezas tid i Sverige drabbats av diskbrock och 
kan idag inte arbeta. Reza har gått tre år iransk skola samt arbetat som skräddare sedan 13 års 
ålder i Iran. Familjen har levt i Iran utan uppehållstillstånd som papperslös.  
 
Reza ”När man är 16 - 19 år och man är papperslös tar polisen en och skickar tillbaka till 
Afghanistan. De kan även tvångsrekrytera en till militär tjänstgöring med två månaders 
träning sen skickas man till Syrien”. ”Det är många som åkt till Syrien, få kommer hem 
levande”. Idag tänker han mycket på sin familj och att de har det svårt, han känner ett starkt 
behov av att hjälpa till något som än så länge är svårt. Trots saknaden av familjen önskar han 
inte flytta tillbaka till Iran. Istället drömmer han om att utbilda sig till sjuksköterska och nu 
planerar han för att läsa in samtliga gymnasieämnen.  
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Omdi är idag 18 år gammal, född i Afghanistan och spenderade ett år i Iran som papperslös 
innan han påbörjade sin resa till Sverige. Han har inte gått i skolan tidigare och började arbeta 
från 6 - 7 års ålder med att väva mattor och att ta hand om boskap. Han är uppvuxen i en by 
tillsammans med sina föräldrar och syskon.  
 
Tiden han arbetade på en plastfabrik i Iran beskriver han som svår;” (…) jag var jättetrött på 
jobbet det var inget bra ställe, var som ett fängelse. Jag kunde inte gå ut därifrån för då 
skulle polisen skicka mig tillbaka till Afghanistan”. När han inte var i fabriken så bodde han 
med sin farbrors familj i Iran. Idag drömmer han om att bli sjuksköterska men nämner att det 
kan bli svårt då han aldrig tidigare gått i skolan. 
 
Mustafa är idag 18 år gammal, född i Iran och har aldrig varit i Afghanistan. Mustafa har inte 
tidigare gått i skolan och börjande arbeta vid 9 – 10 års ålder med att sälja te, tvätta bilar och 
senare som skräddare. I Iran bodde han tillsammans med sin mamma och lillebror, pappan 
gick bort när han var mycket liten. Familjen är kvar i Teheran där Mustafa är uppvuxen och 
levde utan uppehållstillstånd som papperslös. Han har även tjänstgjort i den iranska armen 
som soldat i kriget i Syrien.  
 
Mustafa beskriver liver i Iran enligt följande; ”Vi var inte fria och vi var jätterädda för 
polisen och för folk de tittade jättekonstigt på dig om du inte talade jättesnällt till dem. Vi 
hade ingen id-handling det är därför om polisen skulle hitta oss så skulle de skicka oss till 
Afghanistan. Vi åkte bara till jobbet och hem och när vi var lediga vi gick inte ut, vi var bara 
hemma (…)”. Idag drömmer Mustafa om att leva ett liv i frihet och med lugn och ro.  
 
Amin är född och uppvuxen i Iran och har aldrig varit i Afghanistan. Hans föräldrar har bott i 
Iran i ca 35 år och har därför tillfälligt uppehållstillstånd (blue card), dock måste de ansöka 
om att förnya sitt uppehållstillstånd var sjätte månad, en process som medför oro och stress 
samt kostar pengar. Amin har bott ensam med sin pappa och berättar att pappans bortgång när 
han var 16 gjorde det möjligt för honom att lämna Iran för Europa. Detta då han inte längre 
hade någon annan att ta hand om än sig själv. Tillskillnad från övriga respondenter har han 
gått 12 år i iransk skola och berättar att han hade bäst betyg i klassen. 
 
Amin beskriver att han aldrig känt sig hemma i Iran ” I Always used to say to myself I don’t 
belong here it’s like the biggest feeling that happened for me. Han talar ofta med sin bror och 
ger honom förhoppningar som han inte vet om han kommer att kunna leva upp till. Förutom 
att bli läkare drömmer Amin om att bli sedd som en individ och inte utifrån en homogen 
grupp av ”ensamkommande barn från Afghanistan. 
	
Ali är född i Afghanistan och flyttade till Iran när att han var 13 år gammal tillsammans med 
sina föräldrar och fyra syskon. Vid sju års ålder börjande han arbeta med att ta hand om 
familjens boskap.  
 
”I Afghanistan vi bodde i en by och där hade talibanerna makt och man var rädd för sitt liv”. 
I Iran jag var rädd för polisen då jag inte hade något id-kort och rädd att skickas tillbaka till 
Afghanistan.” ”Så lite skillnad mellan livs-rädsla i Iran och att skickas tillbaka till 
Afghanistan som också var otryggt”. 
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Jalal är född och uppvuxen i Iran och har dari som modersmål. Familjen levde i Iran med 
tillfälligt uppehållstillstånd som behövdes förnyas var sjätte månad (blue card). Livet i Iran 
beskriver han som förutsägbart och utan framtidsutsikter. 
 
”När jag var yngre aldrig jag kunde tänka mig att hitta en plats där jag skulle känna mig 
bekväm de har varit så för mina föräldrar och det skulle vara så för mig också.”  
 
 
 


