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Anja Emsheimer, lärare:
– Det är givande att arbeta med flyktingbarn

Våra läsa

– Dessa ensamkommande
flyktingungdomar från
framför allt Afghanistan, är i
stort sett hazarer.
– Första gången blev det lite av en
chock att träffa killarna och höra vad
de varit med om. Numera ställer jag
aldrig den frågan utan snarare från
vilken ort de kommer, det är bättre.
Det handlar om en verksamhet på
ett boende där merparten är unga
afghanska flyktingpojkar. Den som
berättar för mig är den aktiva läraren
Anja Emsheimer, en mångårig prenumerant på tidningen Fjärde Världen.
De afghanska killarna tillhör alltså
folkgruppen hazarer, som kom till
Afghanistan redan under Djingis
Khans tid. De har varit undertryckta
både av den stora folkgruppen i Afghanistan, pashtunerna, och av talibanerna. Mest av talibanerna.
Hon är läxhjälp för dessa ungdomar, arbetar som volontär i en förberedelseklass samt har nu också ett
vikariat i en annan förberedelseklass.
De flesta av dem är asylsökande.
Minderåriga
– Eleverna placeras i en ”vanlig”
klass utifrån den ålder de har och går
även i ämnen i den klassen. Lite marigt med svenskundervisningen då
eftersom de kommer och går under

– Eleverna saknar ofta sina
familjer, säger Anja Emsheimer.
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en lektion, beroende på vilket annat
ämne de har i respektive klass.
– Eleverna i skolan är mellan 13 och
15 år gamla och det är alls inte bara
ensamkommande i dessa två klasser..
Men de är alltså barn, minderåriga.
När det blir problem med att förstå svenskan, ritar jag på tavlan och
använder kroppsspråk.
– De lär sig ganska snabbt ett slags
”ytsvenska”. De hör svenska ungdomars prat. De är ofta roliga och har
humor.
– Det är roligt och givande att arbeta med dem. Men ofta saknar de
sina familjer som blivit kvar, numera
ofta i Iran.

Och många av dem lider av trauman som man som lärare känner av
men inte bör fördjupa sig i.
– De får en god man när de har
kommit. Orsaken till att de kommer
är att de – eftersom de bott i Iran –
riskerar att skickas som soldater till
Syrien.
– Jag är med i Svenska Afghanistankommittén sedan Sovjet gick in i
Afghanistan.
– Framför allt är jag aktiv i JIPF,
Judar för Israelisk-Palestinsk fred,
sedan start. Vi är en alternativ judisk
röst, en liten organisation, men med
renommé.
Tar upp kritik
– Jag var med på JIPF:s studieresa
tillsammans med PGS, Palestinagrupperna i Sverige i våras. Vi träffade då bl.a. en palestinsk ledare i
Ramallah när Israel just hade haft sitt
val. SvD ville ha en kommentar från
just JIPF och medan vi satt i samtalet
med palestiniern.
– Fredsgrupper i Israel är ju tillåtna, men det är mycket svårt för fredsorganisationerna. Personligheter som
Gideon Levi och Uri Avnery skriver
och tar upp kritik, men har hotats till
livet. Det finns också vapenvägrare
som bryter tystnaden, Breaking The
Silence, berättar Anja Emsheimer.
Henrik Persson

WIPO – om genetiska tillgångar
Under februari har WIPOs World Intellectual Property
Organization - medlemsstater
förhandlat en juridiskt bindande
text angående patent på genetiska resurser baserat på traditionell kunskap.
Den här kommittén har redan arbetat 15 år
med att få fram en text. Det var några frågor
som direkt visade att det finns två block hos
medlemsstaterna. I det ena blocket är USA
tongivande och de har t.ex EU, Japan, Kanada
och Norge med sig. I det andra blocket, som
består mest av s.k. utvecklingsländer, var Namibia, Ghana och Nigeria de mest aktiva. Det
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är svårt att säga vilka som står var eftersom det
i regel är de regionala koordinatorerna som
talar för hela gruppen. Nigeria talade för den
afrikanska gruppen, Bahamas för Latinamerika och Karibien och Indien för Asien och
Stilla Havsområdet.
Den första frågan som det blev diskussion
kring var om texten endast skall handla om
patent och sedan vilka krav som skall ställas
på den som söker patentet. En annan fråga
blev om den som söker patent skall tvingas
avslöja källan och huruvida det skall vara
ett obligatoriskt krav. Eftersom en patentansökan ofta är något som är baserat på ett
urfolks traditionella kunskap så är det här
kravet viktigt för urfolk generellt. EU var

mycket tydliga, de vill absolut inte ha ett krav
på att uppge källa, inte ens ursprungsland
som var ett alternativ.
USA tillsammans med Kanada, Japan
och Korea rekommenderar att en databas
skall upprättas som skall innehålla traditionell kunskap. Gruppen hävdar att syftet är
att förhindra att patent ges på felaktig grund.
Den här frågan är känslig och svår för urfolk.
Förslaget diskuterades inte i detalj under
detta möte. Det viktiga här blir att definiera
vad som i så fall skall finnas i databasen så att
urfolk inte riskerar att förlora rätten till specifik kunskap.
Förhandlingarna fortsätter i slutet av maj.
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