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”Politiker – sluta blunda för
Mohamed Hagi Farah om varför huset i Rinkeby ockuperas

Huset är kallt och rökmoln bildas
när man pratar. Carina, en av
ockupanterna, som inte vill uppge
sitt efternamn, äter soppa när
Arbetaren besöker huset. Hon är
född och uppvuxen i grannstadsdelen Tensta och var en av de första som anslöt sig till ockupationen.
– Innan vi ockuperade huset
hade vi ett möte med människor
som bor här i Rinkeby för att höra
vad de ville göra med det. Det
visade sig att de ﬂesta tyckte att en
ockupation var bra eftersom de vill
ha en radikal förändring.
HUSET ÄR FLERA våningar högt.
Golv, väggar och fasad ser rena
och fräscha ut. Här satt fram till
för snart två år sedan förvaltningens mellan 300 och 500 tjänstemän. Sedan stadsdelarna Kista och
Rinkeby slogs ihop och tjänstemännen flyttade till Kista har
huset stått tomt.

Mohamed Hagi Farah går förbi
med sina två döttrar, visar huset
och förklarar varför det är ockuperat. Han är ordförande för Järva
föräldraallians och tycker att ockupationen är bra.
– Flytten av förvaltningen var
odemokratisk, politikerna bad inte
om en dialog, de bara ﬂyttade hela
förvaltningen till Kista. Då ﬂyttade de också Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Swedbank, säger han.
– Genom ﬂytten har vi förlorat
500 arbetsplatser i Rinkeby.
Vilken stadsdel eller ort hör du
talas om som förlorar så många
arbetstillfällen utan en diskussion
med medborgarna? De förlorade
jobben påverkar annan affärsverksamhet som restauranger och
affärer.
Redan i maj 2008, berättar
Hagi Farah, lämnades ett medborgarförslag till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, bland annat med
motiveringen att ﬂytten av servicekontor och myndigheter ”kommer
att minska servicen och tryggheten
i området”. Vidare föreslog medborgarna att studentbostäder skulle byggas i det tomma huset, vilket
också ockupanterna kräver – bland
andra förslag som fritidsgård och
föreningslokaler för alla invandrarföreningar i området, som saknar lokaler eller har höga hyror.
– Vi har otroligt många vuxna
studenter som bor hemma hos sina
föräldrar. Vi är trångbodda här i

Rinkebybon Mohamed Hagi Farah är ordförande för Järva föräldraallians. Han menar att flytten av förvaltningen

Rinkeby! Huset borde göras till
bland annat studentbostäder, säger
Mohamed Hagi Farah.
Han visar ett tidningsurklipp

från senaste numret av lokaltidningen Mitt i Tensta-Rinkeby.
Artikeln handlar om ett gästhem i
Sigtuna där socialt utsatta barn-

familjer från Spånga-Tensta och
Rinkeby-Kista blivit placerade.
Bilden vid sidan av texten illustrerar i vilket skick huset är i.
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Rinkebybor och husockupanter
samlades på tisdagen utanför
Stockholms stadshus för att
protestera mot den planerade
rivningen av det gamla förvaltningshuset i Rinkeby. Samma
dag lämnades också en överklagan in mot rivningsbeslutet.
I huset, som varit ockuperat av
Rinkebyhusets vänner sedan
förra fredagen, har konserter,
workshops och stormöten
avlöst varandra.

Fortsatta brister
i asylpolitiken
Trots de senaste årens reformer präglas den svenska asylpolitiken fortfarande av brister
vad gäller rättssäkerheten.
Detta framgick på ett seminarium under Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna.

För fyra år sedan ställdes svensk
ﬂyktingpolitik inför rätta. ”Asyltribunalens” internationella jury
skulle pröva om politiken följde
internationell rätt, och domen blev
hård. Lagar och politik var varken
rättssäkra eller humana, människor utvisades till länder där de riskerade tortyr, handläggningstiderna var orimligt långa och kraven på den enskilde att bevisa tortyr eller förföljelse alldeles för
höga, vilket ledde till att många
som hade rätt till skydd utvisades.
Sedan april 2006 har Sverige en ny
asylprocess, som bland annat inne-

bär att det går att överklaga
Migrationsverkets beslut till
migrationsdomstolar. Frågan om
det egentligen har blivit bättre
sedan dess stod i centrum för ett
seminarium på årets upplaga av
MR-dagarna.
– Jag hade oerhört stora förhoppningar på reformen och till
en början infriades de också, sade
advokaten Helene Westlund.
Hon pekade bland annat på
införandet av möjligheten att få
muntliga förhandlingar och att
Migrationsverket blev bättre på att
motivera sina beslut.
– Men detta har nu försämrats
på ett allvarligt sätt, sade Westlund.
MADELAINE
SEIDLITZ,
jurist på
Amnesty, menar att rättssäkerheten med den nya lagen inte har
förbättrats i så stor utsträckning

Helene Westlund,
advokat.

som många hade hoppats. En brist
är, enligt Seidlitz, att domstolarna
är dåliga på att lyfta in folkrätten i
det svenska systemet. Samtalsledaren Gustav Fridolin, journalist,
tog upp att det tidigare fanns en
förhoppning om att det nya systemet skulle innebära en större förutsebarhet, men studier visar att
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sökande från samma land kan
bedömas väldigt olika beroende på
om de får sina fall prövade i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
– Någon
millimeterrättvisa
kommer vi aldrig att få och inga fall
är heller exakt lika, svarade Dan Eliasson, chef för Migrationsverket.
Något som både Seidlitz och
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Westlund lyfte fram som en fortsatt brist var hanteringen av asylsökande barn.
– Barn har faktiskt egna asylskäl, men de kommer aldrig fram i
processen, menade Helene Westlund.
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