
BOHUS. Ledamöter med 
invandrarbakgrund är 
svåra att finna bland 
makthavarna i Ale 
kommun. 

Enligt Ale mång-
kulturförening är inte 
heller integrationsar-
betet speciellt lyckat i 
kommunen.

– Men det viktigaste 
är inte att just få in 
invandrare i kommun-
fullmäktige utan att de 
som sitter där ser till 
alla gruppers behov, 
säger Jean Altun (s), 
ordförande i Ale mång-
kulturförening. Ska 
man ta emot invandrare 
måste man integrera 
dem också.

Jean Altun säger att han, under 
sina 20 år i Sverige, har sett en 
negativ samhällsutveckling där 
invandrare hamnar i svårighe-
ter.

– Det finns inte så mycket 
hjälp för att komma in i sam-
hället, säger han. Det finns 
mycket fint skrivet men i verk-
ligheten händer ingenting.

25 procent av Göteborgs-
områdets invånare har ut-
ländsk bakgrund. Ett vanligt 
misstag som många politiker 
gör är att dra alla invandra-
re över en kam och inte inse 
att 100 länder och en mängd 
olika religioner och bakgrun-
der finns representerade i in-

vandrargruppen. 
– Politiker marginaliserar 

många grupper i samhället. 
Men handikappade har handi-
kapprådet och pensionärer har 
pensionärsrådet som kan fung-
era som remissinsatser. Men 
invandrare har inget sådant i 
Ale, säger Jean Altun.

Segregation leder till en rad 
problem i samhället som bara 
eskalerar av okunskap om var-
andras kulturer. Främlings-
fientligheten ökar och när 
rykten om andra kulturer flo-
rerar blir okunskapen större. 

– I Sverige har vi en ac-
ceptans mot invandrare från 
länder med ungefär samma 
kultur som oss, som Nordeu-
ropa och USA. Men islam är 
inte alls lika accepterat. Att inte 
ta tag i integrationen skapar 
social oro och sociala problem, 
säger Ulf Boström som jobbar 
i polisen i Västra Götalands in-
tegrationsgrupp.

Mötesplatser
Jean Altun efterlyser verktyg 
mötesplatser där svenskar och 
invandrare kan träffas och lära 
sig om och av varandra. Det 
handlar om så enkla saker som 
lokaler och större ekonomis-
ka bidrag.

– Integration ska ske efter in-
dividens villkor och man måste 
ta ett eget ansvar för den. Men 
samhället ska ge verktygen.

Att bara få en plats att träffas 
på kan lösa många problem:

– Innan mångkulturfören-
ingen öppnade här i Bohus 
skedde en del skadegörelse 
i Bohus centrum. När ung-

domar inte har någonting att 
göra blir beteendet ofta de-
struktivt, säger Shadrach Od-
hiambo (c).

Enligt Mohammad Bitar 
(s) har Ale kommit långt efter 
till exempel Kungälvs kommun 
när det gäller att integrera in-
vandare.

Ingen prioritet
– Här pratar man bara. Jag 
skulle kunna ge många råd för 
hur man kan arbeta men makt-
havarna lyssnar inte.

– Integration är inte en pri-
oriterad fråga, fyller Shadrach 
Odhiambo i. De i toppen 
känner inte till problemati-
ken eller så har det en brist 
på intresse. Jag har lyft frågan 
flera gånger men får ingen re-
spons.

Jean Altun, Mohammad 
Bitar och Shadrach Odhiam-
bo är alla engagerade fritids-
politiker, men precis som för 
en del yngre politiker, har det 
varit svårt att ta sig långt fram 
i de politiska leden. 

– Det är svårt att få unga in-
vandrarkillar och tjejer att en-
gagera sig politiskt när de ser 
att andra invandrare inte hörs 
eller gör någon skillnad, säger 
Jean Altun.

– Politiker tänker inte på 
framtiden, de ser bara siffror 
och har tappat ideologin, säger 
Mohammad Bitar.

Mohammad är palestinier 
från Gazaremsan. Jean är från 
Libanon och Shadrachs familj 
flydde från Uganda till Kenya 
under Idi Amin. Alla tre har 
med andra ord en bakgrund 
där en fungerande demokrati 
och ett fritt land inte är själv-
klarheter.

– Man kanske kommer från 
en diktatur, eller som Moham-
mad som inte ens har ett eget 
land, och så går det inte att på-

verka här i Sverige heller, i en 
demokrati, säger Jean Altun. 
Det är lätt att man ger upp när 
man inte får gehör.

Behöver ombud
En väg till bättre integration i 
kommunen skulle vara att an-
vända sig av alla de invandrare 
som är engagerade och drivna. 
De som redan har kunskapen 

om andra kulturer än den 
svenska skulle vara en stor till-
gång.

– Vi behöver ombud, am-
bassadörer, som kan represen-
tera de olika invandrargrup-
perna, säger Shadrach Odhi-
ambo.

– Man måste ha ett nytänk 
och inte gå samma gamla van-
liga vägar, säger Ulf Boström. 

Vilka i samhället har kunska-
pen om alla kulturer?

– Ingen men vi kan kom-
plettera varandra bra. Vi kan 
vinna mycket med kärlek och 
respekt, avslutar Mohammad 
Bitar.
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Varför tillsätter man 
chefstjänster när bud-
geten ej klarar av mer 

utgifter. Hur har man råd att 
göra på detta viset?
Varför klarar cheferna inte 
av att ta det ansvar som krävs 
för sin verksamhet, när verk-
samheten ökar i drift blir det 
uppenbarligen svårt att ta 
hand om det man har blivit 
anställd till att göra. Gi-
vetvis förstår vi att jobbet 
blir tungt, men om budge-
ten säger att det inte finns 
pengar eller rättade sagt 
att pengarna inte räcker till 
inom verksamheten, hur kan 
man då anställa en ny chef 
för att underlätta arbetet? 

Det måsta ifrågasät-
tas huruvida man kan om-
fördela arbetet på ett sådant 
sätt så att verksamhe-
ten fungerar, tills pengar 
finns att tillsätta personal. 
Det som gör en medborga-
re i denna kommun förban-
nad är att man tillsätter som 

ovan chefspositioner, men 
man glömmer att titta ner på 
golvet där jobbet utförs som 
cheferna beordrat sin perso-
nal att göra! Vårdpersonal i 
Ale kommun har bett inom 
en viss verksamhet att få 
mer personal för att arbetet 
har blivit alltför omfattan-
de och man hinner inte med 
den styrkan man är idag. Då 
får man till svar att det inte 
finns pengar till detta ända-
mål!

Vad hände nu kan man ju 
fråga sig? Vadå inte pengar? 
Chefstjänst kan man tillsätta 
för att det behövs eftersom 
arbetsbelastningen är så hög, 
men var det inte det vård-
personalen också förespråka-
de? Finns det ingen budget 
till detta? Det finns ju tydli-
gen en budget för chefstjäns-
ter.  3% fick den verksamhe-
ten i Ale kommun som bad 
om mer personal. Det inne-
fattar 0.75 årsarbetare per 
år. Produktionsersättning-

en gick alltså upp med 3%, 
detta räknat på antal plat-
ser på boendet.I budgeten 
då man räknar 0,67% per 
plats för dag- och kvällsper-
sonal och 0,13% på natt per-
sonalen. Men chefstjänsten 
tordes bli på heltid. Vart är 
vi på väg?  Summan av kar-
demumman blev i stort sett 
en heltid att dela på tre av-
delningar. Procent och räkne 
egenskaper är i sig bra att 
ha, men det funkar sällan i 
verkligheten och verklig-
heten är den vi lever i idag. 
Då kan man undra om man 
verkligen ska räkna personal 
i procent och i så fall varför 
räknar man inte chefer i pro-
cent? 

Jessica Broszniowski/Ahlberg 
Aledemokraterna. 

Hur byråkratin växer medan verk-
samhetens personal blir bakbunden!

Underkänt för 
integrationen i Ale

DEN MÅNGKULTURELLA FÖRENINGEN I ALE

Föreningen bildades 2006 och har 
som syfte att värna om mångfald 
och integration i Ale samt bidrar till 
alla våra ungdomars välbefinnande i 

Ale med omnejd. De har sedan som-
maren 2007 även en boxningssektion 
inom föreningen. Ale MKF håller till 
på bottenvåningen i Bohus centrum.

Det är många fina ord om integration vart fjärde år, men däremellan händer inte mycket. Det 
anser Jean Altun, Shadrach Odhiambo, Ulf Boström och Mohammad Bitar när de träffas i Ale 
mångkulturförening i Bohus centrum.                Foto: Allan Karlsson


