
Tidigare i vår skrev Alekuri-
ren om att det kan vara svårt 
att ta sig in i Alepolitiken för 
personer med invandrarbak-
grund. Det är kritik som so-
cialdemokraternas Mariam 
Hagberg inte helt stämmer 
in i:

– Jag har inte upplevt det så 
och har inte mött motstånd i 
politiken.

En god integration och 
fungerande demokrati går 
hand i hand. Om svenskar 
med utländsk bakgrund in-
tegrerades bättre i samhället 
skulle fler få bättre förståelse 
för det svenska smahället och 
kunna utnyttja sina demokar-
tiska rättigheter bättre.  Men 
Mariam Hagberg tycker att 
det är viktigt att inte alltid 
skylla på sin utländska bak-
grund varje gång man möts 
av motstånd.

Upplevt motstånd
– Det är lätt att säga ”det 
beror på att jag är invandare” 
men en svensk kanske stöter 
på precis samma problem. 

Däremot har Mariam upp-
levt motstånd inom tjänste-
sektorn, som inte har gjort 
det lättare för svenskar med 
utländsk bakgrund att komma 
in i samhället.

– Mina föräldrar lyckades 
till exempel aldrig ta sig in 
på den svenska arbetsmark-
naden.

Mariam kallar sina föräld-
rar för ”den förlorade gene-
rationen”. Det är männis-
kor som kommit till Sverige, 
men aldrig kunnat få rötter 
här. Kanske har det varit svårt 
att lära sig språket samtidigt 
som samhället inte varit bra 
på att integrera dem. Efter 
att ha missat all utveckling 
under flera år i hemlandet 
är det svårt att återvända ef-
tersom rötterna man hade är 
uppryckta och samhället för-
ändrat. De har kommit i kläm 
mellan två kulturer.

Kom från Iran
– Vi kom till Sverige från 
Iran 1986. Då var jag 13 år, 
berättar Mariam Hagberg. Vi 
skulle till Tyskland men ham-
nade till slut i Sverige.

Familjen flyttade på grund 
av kriget i Iran. Unga pojkar 
värvades till att bli soldater 
och Mariams elvaårige bror 

riskerade att bli tvingad in i 
kriget. 

– Jag var tidigt politiskt en-
gagerad utan att vara partibun-
den. När jag var ung och ville 
förändra världen var jag med i 
Greenpeace, Röda korset och 
Amnesty. Jag brann för ytt-
randefrihet och fri press ef-
tersom det var saker som inte 
fanns i mitt hemland. 

När Mariam blev 18 år och 
det var dags att rösta i riks-
dagsvalet röstade hon på so-
cialdemokraterna utan att 
egentligen veta varför. Men 
så småningom visade det sig 
att socialdemokratin var den 
ideologi som låg närmast 
hennes egna värderingar och 
åsikter. Mariam är nu inne på 
sin andra mandatperiod i Ale 
kommun. Hon är gift med en 
svensk man och bor i Hålan-
da.

Vilka är dina råd till 
någon som vill lyckas i po-
litiken?

– Fundera över vad det är 
du vill förmedla, ha tålamod 
för att det tar tid i politiken, 
ge andra chansen att komma 
till tals, skrik om det behövs 
och hitta nyckelpersonerna. 
Tänk också på att det kanske 
inte finns tid för det som du 
brinner för just nu, men det 
betyder inte att frågan glöms 
bort.

Förlorad generation
Även om barn och ungdo-
mars hälsa är Mariams främ-
sta hjärtefråga kommer hon 
alltid att engagera sig i inte-
gration. Hon har starka per-
sonliga skäl: 

– Jag har mina föräldrar 
som är den förlorade genera-
tionen och jag har min dotter 
som är halvt svensk och halvt 
persisk. 

För att komma bort från 
det något negativt klingande 
begreppet invandrare, använ-
der Mariam gärna uttryck-
et svensk med utländsk bak-
grund. Det samlar inte en stor 
mängd människor från olika 
kulturer och religioner i en 
stor grupp som ordet invand-
rare gör. Mariam gillar inte att 
sätta namn på och kategorise-
ra allting.

– Vad är svenskt? Vem är 
svensk? undrar hon. Ingen 
stigmatisering är bra. 

Mariam Hagberg ser hopp-

fullt på framtiden. 
– Jag är glad att jag hamna-

de i Sverige och inte i Tysk-
land, Frankrike, Holland 
eller USA. Klimatet blir hår-
dare men här finns fortfaran-
de en öppenhet. Även om det 
är oroväckande att Sverigede-
mokraterna växer så är inte at-
tityden mot svenskar med ut-
ländsk bakgrund så ond. Det 
finns en välvilja.

Hon tycker att det är vik-
tigt att utnyttja sin demokra-
tiska möjlighet.

– Mina föräldrar röstar 
men vissa i bekantskapskret-
sen finner det onödigt att 

rösta även om de har starka 
åsikter. Jag har sett mina för-
äldrar bjuda hem vänner och 
sitta och diskutera politik med 
en jättehög ljudnivå. Till slut 
har jag bara sagt till dem att 
det inte spelar roll vilka ni 
röstar på, bara ni röstar!
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”Utnyttja din demokratiska möjlighet”
Mariam Hagberg har ett vakande öga på integrationen
NÖDINGE. – Jag har ena benet i invandrarkultu-
ren och det andra i den svenska kulturen, jag borde 
kunna bygga broar mellan dem men det är så 
mycket annat som styr.

Så säger Mariam Hagberg (s) som sitter i Ale 
kommuns Barn- och ungdomsnämnd. 

Hon är noga med att påpeka att man inte behö-
ver brinna för integration bara för att man är 
svensk med utländsk bakgrund. Men det är nästan 
oundvikligt att komma in på ämnet när Mariam 
Hagberg berättar sin historia.

Ale kommun har inte haft lika stort behov av integration som till exempel Göteborg. Men i takt med samhällsutvecklingen 
måste kommunen bli bättre på integration, anser Mariam Hagberg (s). Hon vill att de som är missnöjda kommer med konkreta 
förslag till politikerna. – Kom till mig och berätta hur ni vill ha det, uppmanar hon. 

MARIAM HAGBERG
Ålder: 34
Familj: man och dotter
Bor: Hålanda
Yrke: Föreståndare för en öppen-
vårdsenhet
Politiska uppdrag: 2:e vice ordf. 
Barn- och ungdomsnämnden, ersät-
tare fullmäktige, 2:e vice ordf. 
Hålanda ortsutvecklingsmöten,  

internationell ledare
Förebild: Mina föräldrar, speci-
ellt min mor. Jag har aldrig mött en 
människa som varit så svag men 
blivit så stark.

För Mariam Hagberg är det absolut viktigaste att vi alla 
röstar – oavsett parti.
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RÖSTAR ALLTID
Åsa Wall

asa.wall@hotmail.com

>> Fundera över vad det är du 
vill förmedla, ha tålamod för det 

tar tid i politiken, ge andra 
chansen att komma till tals, 

skrik om det behövs och hitta 
nyckelpersonerna. << 


