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Ett livligt afrikanskt föreningsliv
I landets största stad finns aktiviteter för människor med specifika behov och
olika bakgrunder. Inte minst finns här en rad invandrarföreningar.
Josef Tekle, ordförande för Eritreanska föreningen
i Stockholmsförorten Fisksätra, tycker att det är bra med landsföreningar eftersom de både lär barn som födda här om deras
rötter och nykomlingar om hur det svenska samhället fungerar.
– Regeringen satsar mycket pengar på integration men effekterna motsvarar inte förväntningarna. Därför jobbar vi med att
hjälpa varandra att respektera vår egen bakgrund och samtidigt
skapa större förståelse där vi lever nu.
Mariam Kamwendo, som kommer från Zambia, tycker däremot att det finns för många landsföreningar och menar att problemet är att de motverkar integrationen.
– Jag är inte med i någon förening för vi är inte så många med
zambiskt ursprung här, och jag vill inte bara umgås med zambier. Det motverkar syftet med integration när vi separerar oss i
olika små grupper. I Fisksätra finns ungefär 20 invandrarfören-

ingar varav de största drivs av gambianer och eritreaner. Här
finns även den internationella kvinnoföreningen Rosen samt en
moské.
– Vi försöker påverka positivt, engagera våra medlemmar och
ge våra barn kunskap om var vi kommer från. Det betyder inte
att vi inte är öppna mot andra afrikaner. Vi har mycket bra samarbete med många andra föreningar, säger Josef Tekle.
I Stockholm finns även Afrosvenskarnas Riksförbund, som
vänder sig till alla afrikaner och även svenskar. Föreningen är
politiskt och religiöst obunden och anordnar en rad aktiviteter.
En gång i veckan har man ett kulturkafé då man bjuder in gäster
och diskuterar olika ämnen som påverkar afrikaner i Sverige och
i Afrika.
Sarudzayi Zindoga

Inte lätt att återvända hem
efter många år i Sverige
Efter tio år i Sverige blev det första återbesöket en katastrof, en riktig kulturkrock.
Lina Harsem lovade sig själv att aldrig åka till Moçambique igen. Först nu, efter
ytterligare 14 år, bröt Lina löftet och denna gång känns det bättre.
var i Sverige förändrades Moçambique. Kriget tog slut, enpartistaten avskaffades
och fria val hölls för första gången 1994. Kort därpå besökte
hon Maputo och familjen.
Med egna ögon såg hon att mycket hade blivit bättre, det
fanns mat på hyllorna i affärerna till exempel. Andra saker gillade hon inte, som att televisionens intrång innebar att folk var
mindre sociala på kvällarna eftersom de inte ville missa kvällens
avsnitt av den brasilianska såpan. Men framför allt var det Lina
som förändrats efter åren i Sverige. Hon kände sig inte hemma i
Moçambique längre.
– Min moçambikiska identitet var förlorad, och jag längtade
till Sverige från första stund jag steg av planet i Maputo. Inte
blev det bättre av att mina släktingar hela tiden påpekade hur
man gör saker och ting i Moçambique. Jag hade ju svenska vanor.
Och på gatan var alla människor så himla nära mig att jag inte
kunde andas. Det var en typisk kulturkrock.

Under de tio år som Lina Harsem
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Efter sex veckor hade Lina bestämt sig – aldrig mer Moçambique.
1984, när Lina var 22 år, kom hon nygift med sin svenska
make till Karlskoga i Värmland.
– Min första tanke var att vad är det för ställe jag hamnat på?
Träden var kala och allt var grått. Och så kylan förstås.
klarade hon sig hyfsat på
egen hand. Ändå förstod hon vikten av att lära sig svenska för
att komma in i samhället. Svenska för invandrare fanns inte på
den tiden och istället placerades Lina i en klass för årskurs 4.
Tanken var att hon skulle sitta med och lyssna på barnens lektioner och på så sätt få en känsla för språket.
– Jag lärde mig svenska snabbare tack vare att jag var med
eleverna. Eftersom barn är nyfikna kunde jag inte hålla mig undan och jag fick vara med på allt från roliga timmen till hemkunskapen.
Eftersom Lina kunde engelska

