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Hur startade projektet?


Första somalierna till Sverige under 50-talet
Nästa våg under 80/90-talet, sedan 2000-talet
Upplevd negativ medial bild av somalier i Sverige
”Somaliakännare”
Dålig kunskap om Somalia och den somaliska
kulturen bland unga svensksomalier
• Projektet Egna röster, Egna bilder startas 2011 av
föreningen Hidde Iyo Dhaqan
•
•
•
•
•

Egna röster, Egna bilder
Syfte och mål



• Bättre förståelse för sitt ursprung
• Stärka identiteten och självkänslan
• Mindre mottaglighet för deltagandet i kriminella
grupper
• Ta del i det offentliga samtalet
• Sprida kunskap om Somalia och somalier
• Motverka fördomar
• Framställa utbildningsmaterial


” Det är lättare att respektera ett folk vars land och
kultur man känner till och har kunskap om”
- Anonym

Frågeställningar för utvärderingen


• Hur fungerar projektet Egna röster, Egna bilder som
ett verktyg för att integrera svensksomalier i det
svenska samhället? -Vilka metoder används?
• Gör verksamheten någon skillnad?
• På vilket sätt är projektet socialt innovativt och finns
det några förbättringsmöjligheter av metoderna?

Egna röster, Egna bilder
Metod



• Berättarläger
• Workshops
• Insamling av berättelser
•
•
•
•
•

Kortfilmer
Utbildnings-, kultur- och informationsprogram
Antologi
Utställningar
Samarbeten

Hur har vi arbetat?


•
•
•
•
•

Kvalitativ forskningsmetod
Intervjuer med deltagare i projektet
Observationer av aktiviteter på plats i föreningen
Svårigheter på vägen….
Klarhet mot slutet av arbetets gång

Begrepp som vi har använt


• Social integration och systemintegration
- Känsla av delaktighet och faktiskt deltagande

• Identitetsskapande
- Självbild, ursprung och samhörighet

• Social sammanhållning
- Respekt, gemenskap, integration

Resultat av utvärdering


•
•
•
•
•
•
•

Fokus på social integration
Stärkt identitetskänsla
Stort engagemang och vilja till deltagande i samhället
Kan det leda till systemintegration?
Individuell nytta på kort sikt, samhällsnytta på lång sikt
Alternativt sätt att sprida kunskap om sin kultur
Potentialer som kan utvecklas

Förslag till utveckling


•
•
•
•

Förbättra marknadsföringen
Ungdomarna ansiktet utåt för projektet
Mer fokus på utbyte av kultur
Utveckla kulturutbytet med aktivt lärande

En personlig berättelse
Från Egna röster, Egna bilder



Jag är född 1947 och uppväxt i en stad i Somalia som heter Iafoole. Mina föräldrar var nomader och de
födde upp kor och får. Det var ute i ingenstans, det var öken, det var bara min familj och släkt som
bodde där. En typisk vardag brukade jag hjälpa mina föräldrar med djuren och sköta hemmet. Det
fanns ingen skola där. Ett av mina barndomsminnen är att jag brukade leka kurragömme med mina
kusiner och syskon på uteplatsen, vi sprang runt barfota och kände den härliga sanden under våra
fötter. Glädjetårar rann medan vi skrattade. Min dröm som barn var att komma ut i världen och inte
bara få samma öde som de andra barnen i byn. När jag var tonåring flyttade vi till Mogadishu, som var
Somalias huvudstad, och där var det en helt ny värld för mig, annorlunda än det jag var van vid.
Anledningen till att jag lämnade mitt hemland var oroligheterna som började mellan somalierna. Jag
ville också prova mina vingar lite mer. Jag valde Sverige av en slump. Mitt första intryck av Sverige var
ganska positivt, men lite skrämmande för att jag inte visste vad som väntade mig. Största skillnaden
mellan Sverige och Somalia är samhällets uppbyggnad och de olika krav som ställs från samhället. I
Somalia var alla lyckliga oavsett hur de levde. För mina barn har uppväxten i Sverige inneburit att de
har mer möjlighet att utvecklas till det de önskar, men de är inte lika motiverade som barnen i Somalia.
Det som är bra med mitt liv just nu är att jag har det bra och att jag i min ålder har uppnått det mesta
jag ville uppnå. Jag är väldig nöjd med mitt liv. Det som jag skulle vilja förändra är att säga till mina
barn att sikta högre och att de ska klara ännu mer än jag.

Tack för oss!


Och ett stort tack till alla som har medverkat
och hjälpt till i arbetet.
Vi önskar Egna röster, Egna bilder ett stort
lycka till med det fortsatta arbetet!

