
BILE HASHI HAR skrivit ro-
maner om somalier i Sverige 
och dragit  igång läs- och lär-
kurser för att svensksomalis-
ka barn ska lära sig bra svens-
ka. Nu har han startat Soma-
liTimes, tidningen för svenska 
somalier.

Vi möts på ett fik på Vår-
väderstorget i Göteborg. 
Gästerna är invandrare från 
hela världen som varje dag lä-
ser en dagstidning. Det fjärde 
numret av SomaliTimes, Sve-
riges första somaliska må-
nadstidning, ligger färsk på 
disken. 

– En somalisk tidning be-
hövs verkligen i Sverige, säger 
Bile Hashi som är tidningens 
chefredaktör och initiativta-
gare. Det är viktigt att soma-
liska invandrare får nyheter 
skrivna på ett språk som de 
kan läsa. Alla kan inte svens-
ka så bra och söker sig därför 
inte till svenska tidningar.

Det finns ungefär 40 000 somalier i Sverige. Dessutom finns 
många flyktingar från andra närliggande afrikanska länder som 
talar somaliska. 

— EgENTLIgEN äR DET väLDIgT KONSTIgT att ingen soma-
lisk tidning skapats tidigare i Sverige, säger Bile Hashi. Han hade 
haft idén med tidningen i några år innan han tog steget och 
bestämde att det var dags att råda bot på frånvaron av nyheter 
från hemlandet. 

– Svenska tidningar tar nästan aldrig upp det som händer i 
Somalia. Tidningarna skriver nästan aldrig om Afrika överhuvud-
taget. Om något skrivs så är det bara om katastrofer. Allt om den 

positiva utvecklingen glöms 
bort. Så behovet av en sådan 
här  tidning har funnits länge. 
Jag gjorde först en genomar-
betad enkät som tydligt visa-
de att intresset var stort. 

SyfTET MED TIDNINgEN är 
att ge landets somalier kun-
skap om vad som händer 
hemma i Somalia men också i 
Sverige och resten av värl-
den. 

Varje månad gör tidningen 
en intervju med en politiker, 
företagare, akademiker, för-
fattare, filosof eller artist. 
Det ska vara någon som lyck-
ats och är känd och som kan 
ta upp frågor som är aktuella 
just nu. 

– Vi har frilansande jour-
nalister på olika håll i värl-
den. Förutom i Göteborg och 
Stockholm även i Kenya, So-
malia, USA, Storbritannien 
och Djibouti.

I Europa bor ungefär en halv miljon personer som talar soma-
liska. Bile Hashi har planer på att senare utveckla verksamheten 
så att tidningen når hela Norden och Storbritannien. 

– Precis som i Sverige finns det liknande språkproblem för 
somalier i länder som Finland, Norge och Storbritannien. 

Bile Hashi är också romanförfattare och skriver på sitt mo-
dersmål så han vet hur välkommet det är bland somalier i Sve-
rige att få läsa texter på sitt eget språk. Hans böcker säljer bra 
och de läs- och lärkurser han startat har tagits emot väl och 
hjälper till att förbättra barnens möjligheter på arbetsmarkna-
den i det land de kommit till. 

OLLE PETTERSSON

Somali Times 
 – ny tidning från Göteborg

Bile Hashi har planer på att sprida Somali Times även i andra 
europeiska länder.                     Foto: Olle Pettersson
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