HEMMA/
HOME

Cristina Stef

Inledning / Introduction

Vad är det som gör att vi känner oss hemma i ett land? Är det

What makes us that we feel at home in a country? Is it citizenship,

medborgarskap, är det hår och hudfärg, är det en uppsättning av

is it hair colour or is it a set of social norms? Many immigrants

sociala normer? Många invandrare brottas med liknande frågor

struggle with similar questions and thoughts. Our experiences

och funderingar. Vårt utanförskap enar oss. Mitt projekt belyser

bring us together. My project is illustrating questions from a few

frågorna ur olika personers erfarenhet av invandring och deras

people's experiences of immigration and emigration and their

strävan efter integration.

struggle to integrate.

Detta är ett slutprojekt på min masterutbildning i Storytelling

This is my degree project of my master’s program in Storytelling

(Grafisk Design och Illustration) på Konstfack 2011. Målet med

(Graphic Design and Illustration), Konstfack 2011. The point of

projektet är inte först och främst att skapa debatt och jag vill inte

this project is not mainly to create a debate and I do not want

heller rikta någon kritik mot integrationspolitiken. Om det finns

to make a critic to the politic of integration. If critics exist in my

kritik i mitt projekt så är det främst sådant som personerna jag har

project it is mainly what the people I interviewed have expressed.

pratat med fört fram. Det jag vill uppnå med mitt projekt är snarare

What I want to achieve with my project is rather to show different

att visa på olika människors upplevelser i samband med in- eller

experiences of people in relation to immigration and emigration,

utvandring, resor eller identitetssökning. Mitt projekt är inte en

travels or search of identity. My project is not a scientific report

vetenskaplig rapport, utan ett konstnärligt arbete där känslan

but an artistic work where feelings and experiences are more

och upplevelsen är viktigare än strikt definierade problem- och

important than strictly defined problems and goal wording.

målformuleringar.
Welcome and be a part of your fellowmen’s experiences and
Så välkommen och ta del av dina medmänniskors upplevelser

thoughts! Hopefully you will find just like me that we people are

och tankar! Förhoppningsvis kommer du, som jag, upptäcka att vi

not so different from each other.

människor inte är så olika varandra.
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Ioan & Iuliana Vladau
Par som flyttade till Sverige på grund av förtrycket i Rumänien / Romanian couple who came to Sweden due to the communist suppression in Romania

Ioan
Jag kom till Sverige år 1989. Vi kom för att leva i frihet, för att

I came to Sweden in 1989. We came to live in freedom, to be able

kunna uttrycka våra åsikter och kunna kritisera utan att riskera

to express our opinions and to be able to criticise without risking

vårt eget eller närståendes liv.

our own lives or our relatives.

Jag tycker det är svårt när jag åker tillbaka till Rumänien och

It is hard when I go back to Romania to visit. It’s not easy to

hälsar på. Jag har svårt att anpassa mig till livet där. Allt har

adjust to life over there. Everything has changed, Romania has

förändrats mot hur det var när jag åkte därifrån. Rumänien har

developed but I don't always understand what is happening there,

utvecklats men jag förstår inte alltid vad som händer där, hur de

how people think or what is important. I always need help to find

tänker eller vad som är viktigt. Jag måste alltid ta någon till hjälp

places and where to buy things. When I am in Romania I always

med hur jag ska ta mig till olika platser eller var man köper saker.

feel stressed because I'm not at home. I don't have a home there;

När jag är i Rumänien känner jag mig alltid stressad eftersom jag

a home is where you have your rights.

inte är hemma. Jag har inget hem där, hemma är där du har dina
rättigheter.

Iuliana
Jag och mina barn åkte från Rumänien mot Sverige i maj 1990.

Me and the children left Romania for Sweden in May 1990. I

Jag var så rädd för det okända och för vad som väntade oss i

was so afraid of the unknown and what was waiting for us in

Sverige att jag blev sjuk och fick feber. Jag var mycket rädd men

Sweden that I became ill and got a fever. I was very scared but

tänkte att oavsett hur vi lever eller vad jag kommer att jobba med,

decided that no matter how we were going to live or work our

så ska våra barn få växa upp i frihet. När Ioan åkte från Rumänien

children must grow up free. When Ioan left Romania in 1989 the

1989 verkade den kommunistiska regimen så stark och stabil att

communist regime seemed so strong and stable. We couldn't

vi inte kunde se någon ände på den. Men jag önskade inte att

imagine that it would ever end. But we also never hoped to

komma hit. Jag önskade bara att barnen inte skulle leva som vi

come to Sweden, we only wished that our children would not

hade gjort.

live as we had.

När jag kom till Sverige kändes det som om jag hade kommit

When I came to Sweden it felt like I had arrived in another century.

till ett annat århundrade. I Rumänien var det som ett stort

In Romania it was like a big prison, it was difficult. In Sweden the

fängelse, livet var hårt. I Sverige har människan rättigheter och

people have their rights and are appreciated. When we came here

är uppskattad. När vi kom hit såg vi hela tiden handikappade

we saw handicapped people in wheelchairs in the city all the time

personer i rullstolar i staden och vi tänkte att det fanns en

and thought about how many there were. Actually there were just

massa handikappade människor här! Men det fanns lika många i

as many in Romania but no one would take them out in the city

Rumänien, det var bara det att ingen tog ut dem på promenader.

there.

Jag hade det svårt i början. De första tre, fyra åren kändes det

It was hard in the beginning. The first three or four years it felt like

som om jag levde kvar i Rumänien. Nu känns det svårt att åka

I was still living in Romania. Now it is hard to go back. Our home

tillbaka. Vårt hem är i Sverige.

is in Sweden.
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Alice & Lovisa Imbuzean
7-årig flicka och 9-årig flicka med rötter i Rumänien / 7 years old and 9 years old girl with roots in Romania

Alice
Jag tycker om att resa till Teneriffa för det är varmt och soligt där.

I like travelling to Tenerife because there it is warm and sunny.

Mina föräldrar kommer från Rumänien. Jag kan inte så mycket

My parents come from Romania. I cannot speak much Romanian,

rumänska, det är svårt tycker jag. När någon frågar mig varifrån

it is hard. When somebody asks me where I come from I answer

jag kommer så svarar jag Sverige.

Sweden.

Jag är född i Sverige, jag är svensk.

I am born in Sweden, I am Swedish.

Lovisa
Jag kan prata ganska mycket rumänska, jag tycker det är lite kul.

I can speak pretty good Romanian, I think it is fun to speak

Jag gillar Rumänien för jag kan träffa mina släktingar där. Jag vill

Romanian. I like Romania because there I can meet my family. I

lära mig andra språk för att det är roligt att resa till andra länder.

want to learn other languages because I think it is nice to travel to
other countries.

Jag tror att jag är helt svensk, men mina föräldrar är rumäner.
I think I am full Swedish, but my parents are Romanian.
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Mika
Svensk 90-årig pensionär med rötter i Finland / Swedish 90 years old senior with roots in Finland

Jag har rest färdigt. Överhuvudtaget tycker jag att jag är färdig

I am done with travelling. On the whole I am done with most

med det mesta.

things.

Jag känner väldigt starkt för Finland, nästan lika mycket som

I have strong feelings for Finland, almost as strong as for Sweden.

för Sverige. Jag tror att jag är väldigt präglad av Finlands-

I think the Finnish character marked me strongly, I see many

tillhörigheten.

traces still with me today.

Det som hjälper kolossalt i livet är humor, att se det absurda

One thing that can help a lot in life is humour, to see the absurd.

i saker och ting. Jag kan skratta högt för mig själv när något

I can laugh aloud by myself when situations are too funny. Then

är komiskt. Sedan finns det människor som inte har en gnutta

there are those who don't have an inch of humour. It’s one of the

humor. Humor är en av de viktigaste egenskaperna i livet och det

most important things we have and it can make life much easier

underlättar mycket när man ser det löjliga.

to see the silliness.

Jag har rest i alla länder i Europa utom till Bulgarien och Litauen.

I have travelled to all the European countries except Bulgaria

Jag kommer ihåg alla resor till Finland där mina farföräldrar

and Lithuania. I can remember all the trips to Finland where my

bodde. Min pappa kom till Sverige som skolpojke, han skickades

grandparents used to live. My father came to Sweden as a school

till skolan i Lund och blev kvar i Sverige. Min mamma tog examen

boy and was sent to school in Lund; he has been in Sweden

i språk. Hon var den första kvinlliga studenten i Linköping och

ever since. My mother had a master in Philosophical studies of

tog examen som privatist, för kvinnor fick inte ta studenten då.

language. She was the first girl student in Linköping and she took

Min mamma och min pappa träffades i Uppsala och det blev ett

her student degree as a private candidate because women were

krigsbröllop i Haparanda på 1800-talet.

not allowed to get a degree at that time. My mother and my father
met in Uppsala and got married during the war in Haparanda.

Vi hade en våning på tolv rum och en barnsköterska som vi tyckte
väldigt mycket om, hon var hos oss i tolv år. Vi åt våra middagar

We had twelve rooms and a nanny whom we were very fond

i barnkammaren med henne medan pappa och mamma åt i

of, she was with us for twelve years. We ate our dinners in the

matsalen klockan sju när vi redan var lagda.

children's room with her and my mother and father ate in the
dining room at seven o'clock when we were already in bed.

Men mina föräldrar gick inte ihop, de var två för starka viljor. De
skilde sig när jag var nio. Mina syskon och jag upplevde inte

But it did not work because my parents had very strong

skilsmässan som särskild revolutionerande eftersom vi ändå

personalities and eventually separated, I was nine, my older sister

träffade våra föräldrar så lite. Vi träffade dem mer sedan de hade

was eleven and my brother was seven. We saw our parents very

skilt sig.

rarely and so it didn’t really affect us that much, but we now meet
them even more since the separation.

Jag tror lite på ödet. Det som sker, sker.
I believe a little in fate. What happens happens.
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Reza Nouri
28 - årig man som flyttade till Sverige på grund av revolutionen i Iran / 28 years old man who moved to Sweden due to the revolution in Iran

Jag var 19 år gammal när jag kom till Sverige. Det har gått bättre

I was 19 years old when I came to Sweden. It was easier for me

med språket för mig än för mina föräldrar.

to learn the language then it was for my parents.

När mina föräldrar flyttade hit fick de problem med språket och

When my parents moved here, they got problems with the

hade olika syn på saker och ting. Män som flyttar hit med sin

language and they also had different opinions about life. Men who

familj kan känna sig pressade. Tidigare i sina hemländer hade de

move to Sweden with their family can feel pressed. Earlier in their

både makt och jobb och det var viktigt för dem. När de flyttar hit

home countries they have had both power and a job which was

är de tvungna att gå på SFI (Svenska För Invandrare) och få ett

important for them. When they move to Sweden they have to go

nytt jobb.

to school and study Swedish For Immigrants and to get a new job.

Jag kan förstå hur min pappa kände sig, att inte ha något jobb, att

I understand how my father felt, not having a job, not having the

inte ha samma position i familjen som tidigare. Samtidigt jämförde

same position in the family. In the same time, he would compare

han detta med situationen i Iran. Min pappa jobbade på bank i

it to the situation in Iran. My father worked in a bank in Iran and

Iran och det fanns ingen chans för honom att fortsätta med det

there was no chance for him to continue with the same kind of job

i Sverige. Istället blev det ett sämre yrke och han kände sig hårt

in Sweden. Instead he got a crappy job and felt a lot of pressure.

pressad. Han blev kanske lite aggressiv hemma och det skapade

He became aggresive at home and this caused problems in our

problem i familjen. Den stressen gjorde att det blev dålig stämning

family. That stress and the pressure caused a bad climate and the

och konflikten slet sönder familjen. Min mamma och pappa skilde

conflict broke the family. My mother and my father got separated

sig efter lite mer än ett år efter att jag flyttade till Sverige. Vi

after a little more than one year in Sweden. We were supposed

skulle bilda vår familj men det blev tvärtom.

to found our family but it was the opposite.

Man ska veta när man flyttar till ett annat land att man måste

One should know when moving to another country that you have

kämpa. Man måste vara självständig och gå vidare. Om jag hade

to struggle. You have to be independent and move forward. If I

kämpat lika mycket i mitt land som jag har kämpat i Sverige

would have struggled this much in my country as I struggled here

kanske jag hade blivit mycket framgångsrik.

I might have become very successful.

Jag vill absolut inte resa tillbaka till Iran. Jag har rest dit en gång

I don't want to go back to Iran. I have been there once and

och vill inte åka igen. Jag blir så ledsen, för där har människoliv

don't want to go back again. I become so sad because there the

inget värde.

human life has no value.
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Sabina Andersson
Svensk 38 - årig kvinna som har vuxit upp i Rwanda / Swedish 38 years old woman who grew up in Rwanda

Jag var 17 år när min familj flyttade tillbaka till Sverige permanent.

I was 17 years old when my family permanently moved back to

Det var när jag skulle börja gymnasiet. Jag såg mig inte som

Sweden. It was when I was going to start high school. I did not see

svensk, men jag var inte från Rwanda heller. Jag såg mig kanske

myself as a Swede, but I did not see myself as a Rwandan either.

som utlandssvensk. Jag var mittemellan. Som barn tror jag inte att

Maybe I saw myself as an expatriate Swede. I was in between.

man reflekterar så mycket, man är mest. Ju yngre man är desto

As a child I don't think one reflects so much, one mostly is. The

lättare är det att knyta an, ju äldre man blir desto viktigare blir

younger you are the easier it is to bond, as older you get the

språket. Då blir också barriären högre. I Sverige var jag en del av

more important the language becomes. But the barrier becomes

en kollektiv. Mina föräldrar var missionärer och jag representerade

higher too. In Sweden you are an individual, but I did not grow

någonting mer än bara mig själv, vilket gjorde att jag inte kunde

up like that, in Rwanda I was part of a group. My parents were

göra vad jag ville.

missionaries and I represented something more than just myself,
which made that I could not do exactly what I wanted.

Det har varit betydligt svårare att komma tillbaka och anpassa
mig till Sverige än vad det var att komma som svensk till

It has been considerable harder to come back and accomodate

Rwanda. Jag var egentligen mer annorlunda än vad jag ansågs

to Sweden then it was coming as a Swede to Rwanda. I was

vara när jag var i Rwanda. Där såg jag annorlunda ut, betedde

more different than I believe I was in Rwanda. In Rwanda I looked

mig annorlunda, var helt enkelt per definition annorlunda och

different, acted different, I was different and people accept that.

det accepterar folk. Ingen förväntar sig att du ska kunna alla

Nobody expects you to know all the codes and nobody expects

koder, ingen förväntar sig att du ska kunna språket. Jag kunde

you to speak the language. Sometimes I could be exaggerated

ibland bli överdrivet positivt behandlad bara för att jag var vit

well treated because I was white and different. But I was always

och annorlunda. Men jag var alltid udda, var alltid "vikingen",

seen as strange, “the Viking” or “mozongo”. I was excluded so I

eller "mozongo". Jag var alltid exkluderad och var inte en del av

wouldn’t say that I was a part of the society in Rwanda.

samhället, åtminstone upplevde jag det inte så.
In Sweden I looked like everybody else and I was expected to
I Sverige såg jag ut som alla andra och förväntades kunna

know the codes, to understand everything and act in a certain

koderna, förstå allting och bete mig på ett visst sätt. Men faktum

way. But the fact is that I had no idea how I should behave in

är att jag hade ingen koll, jag visste inte hur man skulle bete sig

Sweden. I could speak the language and I am very happy for that.

hemma i Sverige. Nu hade jag ju språket och det kan jag vara

I know other expatriates swedes who cannot speak Swedish and

glad för. Jag vet hur många andra ”utlandssvenskar” som inte kan

they feel that they have a handicap even thou their family name

språket har det. De känner att de har ett stort handikapp trots

is Larsson or Anderson. The hardest part was the identity part

att de heter Larsson eller Andersson i efternamn. Det jobbigaste

that I had another background that my school mates. Rwanda was

för mig var identitetsdelen, att jag hade en helt annan bakgrund

just something exotic far away which they couldn’t relate to. But

än mina klasskompisar. Rwanda var bara något exotisk långt

that was part of my life and the contrast was very hard. I stopped

borta som de inte kunde referera till, men det var en del av mitt

talking about my background because I knew I could not get any

liv och den kontrasten var ganska svår. Jag slutade prata om min

feedback. People could not meet this and could not absorb what I

bakgrund, för jag visste att jag inte skulle få någon respons. Folk

had to tell if they haven’t been through a similar experience.

kunde inte bemöta det, inte ta till sig det jag hade att berätta om
de själva inte haft en liknande erfarenhet.
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Kriszta Bozo & Claudia Saggiante
Ungersk 39 - årig kvinna som flyttade till Sverige med sin familj & mexikansk 31- årig kvinna som flyttade till Sverige på grund av kärlek /
Hungarian 39 year old woman who moved to Sweden with the whole family & 31 year old Mexican woman who moved to Sweden for love

Kriszta
Hemma, vad betyder det? Jag känner mig inte hemma i Ungern,

Home, what does it mean? I do not feel at home in Hungary. I

tyvärr. Jag känner mig hemma i Budapest på några ställen, med

feel at home in Budapest in a few places, with some of my friends

några av mina vänner och föräldrar. Men vad betyder hemkänsla?

and my parents. What does feeling of homeliness means? For

För mig är det att man känner sig trygg, att man känner till

me it means that one feels safe, that one knows the society. I

samhället. Jag tror jag känner mig tryggare i Sverige än i Ungern.

think I feel safer in Sweden than I Hungary. Most of the people

De flesta människor har samma grundvärderingar här, det finns

have the same fundamental values here and there is some kind

en konsensus som inte finns i Östeuropa. Det känns tryggt.

of consensus that doesn’t exist in Eastern Europe. It feels safe.

”Hemma” betyder lägenheten där vi bor och de ställen vi brukar

“Home” means the apartment where we live and a few places

vara på, inte hela Sverige, inte hela landet.

where we hang out, not the whole Sweden.

Min ungerska identitet är inte så stark. För mig betyder en stark

My Hungarian identity is not very strong. For me, a strong

ungersk identitet att man är alltför nationalistisk. Det svenska

Hungarian identity is that one is very nationalistic. The Swedish

samhället är öppet och jag trivs här. Jag trivs med att alla kan vara

society is open and I like it here. I like when people can be

olika. Invandrarbegreppet kan vara positivt men det finns också

different. The notion of “immigrant” can be positive but it also has

negativa innebörder. Hur man känner sig beror på självkänslan.

some negative connotations. How one feels depends on one’s self
esteem.

Claudia
Hemma är ett svårt begrepp, jag är från jorden.

Home is a hard to describe notion, I am from Earth!

När jag kom hit till Sverige förstod jag ingenting och vägrade att

When I came to Sweden I did not understand a thing and refused

lära mig språket. Som ny i ett främmande land är man olika bra på

to learn the language. I did not want to accommodate and did not

att anpassa sig. Jag ville inte anpassa mig och ville inte lära mig

want to learn Swedish. Now I understand how good it would have

svenska. Nu förstår jag hur bra det hade varit om jag hade lärt mig

been if I would have learned the language from the beginning, not

språket från början, inte ett och ett halvt år senare. Om man inte

one year and a half later. If you cannot speak the Swedish you

kan prata svenska hamnar man utanför samhället, man står utan

land up outside the society, without a job or friends.

jobb och vänner.
I met my husband in Spain and he convinced me to move here. I
Jag träffade min man i Spanien och han övertalade mig att

wanted to be with him but I was very nervous because I did not

komma hit. Jag ville vara med honom, men jag var nervös för att

know if I would like the new country. When I came to Sweden it

jag visste inte om jag skulle trivas här. När jag kom till Sverige

felt like a strange country. It was very cold and dark and people

kändes det som ett konstigt land. Det var väldigt kallt och mörkt,

were almost not talking at all with each other. Now I feel more and

och folk pratade nästan inte alls med varandra. Men nu känner jag

more at home here. I feel safe. Sometimes, when I am at home in

mig mer och mer hemma. Jag känner mig trygg här och på ett sätt

Mexico, I realize that I have changed.

anpassar jag mig fort. Ibland, när jag är hemma i Mexiko, märker
jag att jag har förändrats mycket.

It is good to be a woman in Sweden and not as good to be
a woman in Mexico. But sometimes it feels strange to be an

Det är bra att vara kvinna i ett land som Sverige och det är inte

immigrant. I never thought I would move from Mexico, it just

så bra att vara kvinna i Mexiko. Men ibland känns det konstigt

happened.

att jag är en invandrare. Jag hade inte alls tänkt flytta från
Mexiko, det bara blev så.
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Migle Paulauskaite
Litauisk 22 - årig kvinna som flyttade till Sverige som 18 - åring på grund av studier / Lithuanian 22 years old woman who moved to Sweden for studies

Migle är ett ganska ovanligt namn i Sverige, och då brukar jag

Migle is a pretty unusual name in Sweden and I usually say to

säga till folk att det betyder ”dimma” på litauiska.

people that it means ”fog” in Lithuanian.

Jag bodde i Ryssland i tre månader när jag var tolv år gammal.

I have lived in Russia for four months when I was twelve. When I

När jag kom dit kunde jag inte språket men det går ganska

came there I couldn’t speak Russian but it is quite easy to learn a

snabbt när man är barn. Jag kommer inte ihåg att jag hade några

new language when you are a child. I do not remember that I had

problem att prata med andra barn. Barn har ju väldigt lätt att lära

any problem to speak to other children. Children learn easily new

sig saker. Jag tror att det handlar mycket om vilja när man ska

things. I think it is up to the will when learning a new language.

lära sig ett nytt språk.
I remember when I came to Stockholm. I felt lonely. I was sitting
Jag kommer ihåg när jag kom till Stockholm. Jag kände mig

on the bus and cried. And then the bus left and I thought: “What

ensam. Jag satt på bussen och grät. Sedan åkte bussen iväg och

am I doing, why am I doing this, it is not fun!”

jag bara tänkte: ”Vad är det jag gör, varför har jag gjort det här, det
är inte kul!”

I was living according the plan that I had, that everybody in
Lithuania had, that you have to study directly after you are done

Jag levde efter den plan som jag hade, som alla i Litauen hade,

with high school. If you do not do it, you are the worst looser! But

där ska man plugga direkt efter det att man är klar med skolan.

now I realize, after I have lived in Sweden for a while that I do not

Gör man inte det är man värsta ”loosern”! Men nu inser jag efter

have to do as others want to. It is me who is deciding, it is me who

att jag har bott i Sverige ett tag att jag inte behöver göra som

is going to live my life and not somebody else. In one way I am

andra vill. Det är jag som bestämmer, det är jag som ska leva mitt

even more confused now that I was before. I have no idea what I

liv och inte någon annan. Jag är på ett sätt mer förvirrad nu än

want to do in the future.

vad jag var förre. Jag har ingen aning vad jag vill göra i framtiden.
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Pauline Khouri
27- årig läkare boende i Frankrike med rötter i Egypten och Syrien / 27 years old French doctor with roots in Egypt and Syria

Mina föräldrar kom till ett land de inte kände och en kultur

My parents came to a country they didn't know, to a culture which

som var helt annorlunda från den i arabiska länder. De kom till

was completely different from the Arabic countries. They arrived

Frankrike när de var 23 år gamla. De kunde inte återvända till

in France when they were 23 years old. They couldn't go back

sina hemländer eftersom de mer eller mindre fick fly därifrån. De

because more or less they had to flee the country. They knew

visste när de åkte att de antagligen aldrig skulle kunna återvända.

when they were living that they could not go back. We would

Vi kom att prata franska hemma, inte arabiska eftersom mina

speak French at home not Arabic, because they were afraid we

föräldrar var rädda att vi annars inte skulle kunna integreras i

would not be integrated in France. They still think it was the right

Frankrike. De tycker fortfarande att det var rätt val och är stolta

thing to do and they are proud that we are completely French.

över att vi barn är helt franska.
We have been to Syria one time and my father got imprisoned
Vi har varit i Syrien en gång och min far hamnade i fängelse

because they found his name on “the black list”. It was two weeks

eftersom hans namn fanns på ”den svarta listan”. Det var två

of horror, they took our passports, they took everything from us

veckor av skräck, de tog våra pass, de tog allt och vi var tvungna

and we had to pay to leave the country. I never travelled to Egypt,

att betala för att komma ut ur landet. Jag har aldrig varit i Egypten,

most of my mother's family moved to Canada and USA.

de flesta ur min mors familj har flyttat till Kanada och USA.
My parents are not ashamed of their origins but of what the
Mina föräldrar skäms inte för sitt ursprung, men skäms för vad

country became. Egypt and Syria feel very far from me, it is

länderna har blivit. Jag känner ingen tillhörighet med Egypten och

something my parents have and I do not really feel a part of

Syrien, det var något som mina föräldrar hade. Det känns som

it. I feel I completely lost my roots. I think I am looking for my

om jag fullständigt har förlorat mina rötter. Men jag tror att jag

roots and I feel that knowing the language would help me to

ändå letar efter dem. Genom att lära mig språket kanske jag kan

communicate with the few relatives I have left in Syria.

återknyta kontakten med de få släktingar jag har i Syrien.
It is kind of a nice feeling to feel different; you have an
Det är en ganska skön känsla att vara annorlunda, man har en

advantage if you have another language and origins. I feel proud

fördel om man kan ett annat språk och ursprung. Jag känner

of what my parents did and the fact that I feel French. I want to

mig stolt över vad mina föräldrar har gjort och att jag känner mig

be an example and show that foreign people can integrate in

fransk. Jag vill vara ett gott exempel och visa att invandrare kan

France.

integreras i Frankrike.
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Rickard Winberg
Svensk 31 - årig man som flyttade till Frankrike på grund av kärlek / Swedish 31 years old man who moved to France for love

Jag har aldrig haft en stor dröm om att flytta till ett annat land,

I have never had this dream of moving to another country, but I

men har alltid tänkt att det vore kul att prova på. Det är mycket

always thought it might be fun to try it. It is much easier to enter

lättare att komma in i ett annat land om man flyttar på grund av

a country if you move there because of love. If it wasn't for love I

kärlek. I annat fall hade jag aldrig kunnat stå ut med allt jobbigt.

would not have put up with all the hardships here.

Jag pratade hyfsat bra franska i början. Jag kunde kommunicera

I spoke fairly good French in the beginning. I could communicate,

och klarade mig i vardagslivet men det var svårt att få bra

I could manage the everyday life but I had problems connecting

kontakt med folk. Jag kände inte riktigt att det var någon som

with people. I did not feel that people were interested in me. I felt

intresserade sig för mig, jag var där men jag var osynlig.

that I was there but I was invisible.

Det är stor skillnad på hur man diskuterar i Frankrike jämfört med

It is a big difference in how you discuss things in France in

Sverige. I Sverige tror jag att många av mina vänner ser mig som

comparison to Sweden. In Sweden I think people see me as the

den som tycker om att diskutera medan i Frankrike ser många

person that likes to discuss things while in France I am seen as

mig fortfarande som den tyste svensken. När man har problem

the quiet swede. When you have problems with the language

med språket är det jobbigt i samtal. När man har kommit på vad

and you finally find words in a discussion, you usually find out

man ska säga är diskussionen redan inne på nästa ämne. Det är

that the subject has changed and you are too late. This makes

svårt att vara delaktig i diskussionen och detta gör att man blir

you less participant in discussions and that in turn makes you

ännu mer anonym.

even more invisible.

Jag är kritisk mot både Frankrike och Sverige. När vyerna vidgas

I am critic towards both France and Sweden. You see things

upptäcker man att man kan göra saker på olika sätt. Det är lätt

that can be done in different ways and it is easy to be critical

hänt att man kritiserar sitt eget land samtidigt som man glorifierar

about you own country and to glorify the good things in the other

det som är bra i det andra landet. Men alla länder har både för-

country. All countries have their good and bad sides.

och nackdelar.
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Mayowa Soluade
Engelsk 32 - årig kvinna boende i London med rötter i Nigeria / 32 years old English woman with roots in Nigeria

Jag föddes i London men växte upp på landet ända tills tioårs-

I was born in London but grew up in the countryside until I was

åldern. Bägge mina föräldrar är födda i Nigeria och de kom till

ten. Both my parents were born in Nigeria and they came over to

England för att studera på universitetet. Jag tror att de tyckte det

get a university education. I think it was difficult for them living

var svårt att leva här, och efter ett tag åkte de tillbaka till Nigeria.

here and so eventually they went back. Basically they left me

De lämnade mig och mina två systrar kvar hos en fosterfamilj. Vi

and my two sisters here with a foster family. I was growing up in

växte upp i en by och var de enda personerna som inte var vita. Vi

a village and we were literally the only non-white people in the

levde med vita fosterföräldrar och det var en konstig situation, det

village. We were living with white parents so it was a very strange

fanns en massa rasism från människorna omkring oss.

situation, there was a lot of racism from the people around.

När jag var elva år åkte jag till Nigeria och levde där i fem år. Jag

When I was eleven I went to Nigeria and spent about five years

gick i skola där och kom till England endast under skollovet. Även

there. I went to school and would come back to England during

om jag inte ville lämna England kände jag att det skulle vara skönt

the long school holiday. Even though I did not want to leave

att slippa rasism och att människor skulle acceptera mig eftersom

England the one positive thing I felt was that I would escape

jag åkte tillbaka till mina egna. Det visade sig inte vara fallet, jag

racism and people would accept me because I am going back

kände mig varken särskilt accepterad eller välkommen. Jag såg

to my own. When I got there it was not the case, I did not feel

inte annorlunda ut från de andra, men jag kan tänka mig att jag

accepted or welcome. I did not really look different from the

betedde mig och lät annorlunda.

natives but I acted and sounded different.

I min fosterfamilj hade jag fått lära mig att man ska respektera

We were brought up by my foster family to respect our relatives. In

sina släktingar. Men i Nigeria bugade de yngre sig nästan för sina

Nigeria you almost bend down in front of your older relatives and

äldre släktingar, och man såg dem inte i ögonen. Jag fick lära

you do not look them in the eyes. I learned a lot about playing the

mig spela det sociala spelet och hur man skulle bete sig i olika

game and about performing. In England I did not have to perform,

sammanhang. I England behövde jag inte spela något socialt spel,

everybody was different.

människor var annorlunda.
In Nigeria if you are young, you do not get a lot of respect. No
Man får inte så mycket respekt i Nigeria om man är ung. Ingen

one ever asks your opinion which made it tough because I did not

frågar efter ens åsikter, vilket gjorde det svårare eftersom jag inte

know their codes. As a young child you are not seen as somebody

kunde deras sociala koder. Som barn är man inte särskilt viktig,

very important so no one really tried to teach me the codes.

och ingen brydde sig om att lära mig dessa koder.
England is not a colour blind society but I would say that in my
Det engelska samhället är inte färgblind, men jag upplever inte

day to day life I do not experience racism. At times there is a

rasism i vardagen. Ibland kan man stöta på en del fördomar, men

little prejudice but it is nothing that I cannot handle. Still, there

det är inget jag inte kan hantera. Ändå finns det tillfällen när man

are occasions when you are reminded that you are black and

blir påmind om att man är svart och annorlunda. Jag ser inte mig

different. I do not really see myself as black, but there are times

själv som svart, men det händer att människor påminner mig om

when people remind me that I am.

att jag är det.
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Lee Matturi
31- årig man med rötter i Sierra Leone och Nigeria som flyttade till Sverige på grund av kärlek /
31 years old man with roots in Sierra Leone and Nigeria who moved to Sweden for love

Jag saknar maten från Nigeria, allt smakar helt annorlunda här.

I miss the food from Nigeria, everything tastes different here. I

Jag var på besök i Britannien och åt en afrikanskt rätt och då

was visiting in England and I ate some African dish and it felt like

kändes det som om jag åt för första gången på många år!

I ate for the first time in many years.

Jag flyttade till Sverige för snart fyra år sedan. Min plan var att

I moved to Sweden for about four years ago. My plan was to travel

åka till Storbritannien, jobba där i två år och sedan åka tillbaka till

to England, work there for two years and then go back to Nigeria

Nigeria och utbilda mig till läkare. Det blev inte så. Allt har ändrats

and study to become a doctor. It hasn’t been so, everything has

nu för istället träffade jag min svenska hustru i Britannien och

changed now because instead I met my swedish wife in England

flyttade med henne.

and moved with her.

Min familj kommer från Sierra Leone, men vi flyttade till Nigeria

My family comes from Sierra Leone but we moved to Nigeria

eftersom min pappa fick ett bra jobberbjudande. I Nigeria finns det

because my father got a good job there. In Nigeria there are over

över 200 språk men jag och min familj kan inte prata någon av

200 languages but I and my family cannot speak either of them

dem, och det gör oss till främlingar där. Jag kan inte heller prata

and that makes us foreigners even there. I cannot speak my

mitt hemspråk från Sierra Leone, jag är som en främling även i

parental tongue from Sierra Leone, I am a foreigner even in my

mitt hemland. Det känns som om jag inte har några rötter, som om

own country. It feels like I do not have roots at all, like I don’t have

jag inte har någon kultur.

a culture.

Om svart kille eller tjej går förbi hälsar jag på dem och det

If a black man or woman pass by I greet them and it feels like

känns att vi har något gemensamt. Man behöver inte ens prata,

we have something in common. You don’t even need to talk, it

det räcker med att titta på varandra och man vet att man kämpar

is enough that you look at each other and you know that you’re

och är en främling i ett främmande land. Folk i Sverige kan

struggling and you are a foreigner in another country. In Sweden

uppfattas självständiga och kalla mot varandra eftersom de sällan

people seem very independent and cold because they rarely

hälsar.

greet.
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Lee Sun-Ok
Koreansk 78 - årig pensionär som kom till Sverige för ett bättre liv / Korean 78 years old senior who came to Sweden for a better life

Jag har bara åkt tillbaka till Korea fyra gånger sedan jag flyttade

I have only travelled back four times to Korea since I moved to

hit. Jag tror att det beror på de hemska minnen som jag har

Sweden. I think it is because I have all the terrible memories from

från andra världskriget. Korea har förändrats mycket, nu är det

the second world war. Korea has changed a lot, now it is different.

annorlunda. Jag känner inte igen någonting när jag är där. Men jag

I do not recognize anything when I am there. But I have left with

har alla minnen kvar från kriget, fattigdomen och de föräldralösa

me all the memories from the war, poverty and the orphan children

barnen på gatorna. Kriget i Korea var fruktansvärt.

on the streets. The war in Korea was terrible.

När japanerna ockuperade Korea under andra världskriget fick

When the Japanese occupied Korea in the Second World War we

vi inte prata koreanska. Hemma gick det bra, men inte i skolan.

were not allowed to talk Korean. Home, it was acceptable, but not

Man blev straffad om man pratade koreanska. Japanska var mitt

in school. You were punished if you would talk Korean. Japanese

första språk i Korea. Även idag när jag räknar, kommer orden på

was my first language in Korea. Even today, when I need to count

japanska. Alla koreaner blev tvungna att byta till japanska namn,

something the words come first in Japanese. All Koreans were

de förlorade sina egna namn.

forced to change their names to Japanese names, they had lost
their own names.

Jag var 33 år gammal när jag kom till Stockholm. Folk tittade
på mig och pratade om mig på gatan. De var jättesnälla mot

I was 33 years old when I came to Stockholm. People looked at

oss invandrare. Allt var bättre här, förutom maten. Jag gick in i

me and talked to me on the street. They were really nice to us,

mataffären och hittade burkmat med bilder på katter och hundar.

immigrants. Everything was better here, except the food. I went

Då trodde jag att svenskarna åt kattkött och hundkött!

into a food shop and found canned food with pictures of cats
and dogs. Then I thought that Swedish people ate cat meat and

När min son gick på dagis var han det enda invandrarbarnet. Han

dog meat.

blev retad på många sätt på grund av att han var invandrarbarn.
Då blev jag mycket ledsen och grät men jag visste att det ändå

When my son went to kindergarten he was the only immigrant

var bättre i Sverige än hemma i Korea.

there. He was mobbed in many different ways because he was
the only immigrant child. I was very sad and cried but I knew that

Jag vill resa en sista gång till Korea innan jag går till himlen.

it was better in Sweden that at home, in Korea.
I want to go back one more time to Korea before I will go to
heaven.
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Lee Sun-Ok
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Cristina Stef
Rumänsk 31- årig som har flyttat till Sverige på grund av kärlek / Romanian 31 year old who moved to Sweden for love

Det var förvirrande i början. Jag kände mig främmande, såg

It was confusing in the beginning. I felt different, I looked different

annorlunda ut och jag pratade ett främmande språk. Samtidigt

and I was speaking a different language. In the same time I did

hade jag en stark önskan att inte sticka ut, att inte synas. Jag

not want to stick out, to be seen. I think discrimination exists and

tror att diskriminering finns och det känns att man måste kämpa

you have to struggle double so hard in order to achieve the same

dubbelt så hårt för att komma lika långt.

results.

När jag är i Sverige känner jag mig rumänsk och saknar

When I am in Sweden I feel Romanian and I miss Romania.

Rumänien. När jag är i Rumänien saknar Sverige. Trots att jag

When I am in Romania I miss Sweden. Even if I am a citizen of

har medborgarskap i två länder känns det som om jag inte har

two countries it feels like I have no appurtenance in either of the

tillhörighet i någon av länderna.

countries.

I Sverige känner jag mig annorlunda, men människor är bara

I feel different in Sweden, but people are just people. The

människor. Skillnaderna finns mest i samhället, när man kommer

differences are mostly in the society, but when you get close to

nära en person kommer man också förbi kulturella skillnader.

a person, you even come over the cultural differences.
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