
åka tillbaka till Syrien för att 
hälsa på sina nära, men det är 
i Sverige de ska bo och leva.

– Det går inte att bygga 
upp ett liv om man inte är 
inställd på att stanna. Även 
om det någon dag skulle bli 
möjligt att återvända skulle 
vi inte utsätta vår son för en 
flytt till, säger Hamsa. 

Nour växer istället upp 
med två kulturer, som både 
är lika och olika varandra. 
Eftersom båda föräldrarna 
kommer från kristna hem 

firar de både påsk och jul, 
precis som i Sverige. På 
matbordet står dock något 
annorlunda rätter, så som 
dolma i olika former, till 
exempel vindruvsblad fyllda 
med ris och köttfärs. 

Familjen har gjort en lång 
resa, både geografiskt och 
kulturellt, men allra mest 
känslomässigt. De har tving-
ats lämna sitt hem, sitt land, 
sina vänner och familjer, 
sina yrken och status inom 
arbetslivet. I gengäld har de 

fått trygghet, fred och möj-
lighet att ge sin son en säkra-
re framtid. Men det var inte 
så här det skulle bli. Det var 
inte så det var tänkt. Att de 
skulle tvingas börja om mitt 
i livet och bygga upp allt på 
nytt. 

– Vi gör vårt bästa och är 
tacksamma över att ha fått en 
ny chans. Nu gäller det bara 
att få upp hastigheten så att 
vi kan köra ut på motorvägen 
igen, säger Antouan och ler 
finurligt.
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NÖDINGE. Efter att kri-
get raserat allt de hade 
byggt upp hemma i Sy-
rien tvingades familjen 
Kassis fly för sitt liv.

Nästan ett år har gått 
sedan de kom till Sveri-
ge och i lägenheten på 
Norra Klöverstigen för-
söker de nu samla ihop 
spillrorna och skapa sig 
en ny tillvaro.

– Språket är nyckeln 
till friheten, menar An-
touan Kassis.

För nästan precis ett år sedan 
stängde han för sista gången 
ytterdörren till trerumslä-
genheten på tredje våningen 
i hjärtat av staden Jaramana, 
en mil söder om den syris-
ka huvudstaden Damaskus. 
Kriget hade för länge sedan 
raserat deras stad, parker 
och hus, men framför allt 
deras trygghet. Situationen 
hade blivit ohållbar och 
tillsammans med hustrun 
Hamsa och sjuåriga sonen 
Nour tvingades han på flykt. 
Av sina ägodelar fick de inte 
med sig någonting, förutom 
kläderna de hade på sig. 

– Vilken version ska jag 
berätta? Precis efter att vi 
hade flytt slängdes det in en 
raket i skolbussen som vår 
son brukade åka med och 
fem barn dödades. Hade vi 
stannat kvar kanske han hade 
varit en av dem. Det räcker 
så, jag behöver nog inte säga 
mer, säger Antouan. 

Planen var redan upp-
gjord. De skulle ta sig till 
Libanon, vidare till Turkiet 
och sedan till Sverige. En 
bekant hade ordnat en till-
fällig bostad i Turkiet, men 
där var det nära att resan tog 
slut. 

– Tre gånger tog de våra 
pengar utan att hjälpa oss 
vidare. Det gick på sista för-
söket, när vi nästan inte hade 
något kvar.

Den 23 februari flög pla-
net in mot Landvetter, över 
ett nytt grönare land där 
nästa kapitel skulle ta vid. 

Nya vänner
Det första halvåret bodde 
familjen i Borås innan de i 
september fick erbjudande 
om en lägenhet på Norra 
Klöverstigen i Nödinge. 

De gråmålade väggarna i 
vardagsrummet är kala sånär 
som på två minimala tavlor 
med träramar på ena kortsi-
dan, föreställande en fyr och 
en segelbåt.  

Antouan slår sig ner i 
en fåtölj klädd i ljusgrått 
tyg. Han ler när han pratar, 
även om blicken stundtals 
är tyngd av allvar. Plötsligt 
brister han ut i skratt och 
tolken har fullt upp med att 
översätta arabiskan. Hamsa 
försvinner in i sovrummet 
och kommer tillbaka med 
en liten chokladask som hon 
sträcker fram till var och en 
av gästerna.

Det är tisdag eftermid-
dag och åttaåriga Nour går 
fortfarande i skolan. Han 
började i första klass i höstas 
och även om det var en svår 
omställning i början har han 
kommit in bra i skolan och 
fått nya vänner. 

Någon helhetsbild av Ale 
kommun har de ännu inte 
hunnit skaffa sig, men menar 
att de blivit positivt bemötta 
redan från början. 

– Man blir alltid bemött 
med ett leende och vi har 
fått mycket hjälp med både 
bostad och utbildning. Även 
om vi inte är integrerade 
ännu, så känner vi oss inte 
särbehandlade. I Sverige har 
alla samma rättigheter och 
när jag tänker på hur det är 
i andra länder är jag väldigt 
tacksam för att vi fått komma 
hit, säger Hamsa.

Ständig oro
För föräldrarna är det studier 
på SFI som upptar den mes-
ta tiden. De längtar efter att 
få börja jobba och bli en del 
av samhället på riktigt. I Sy-

rien arbetade Antouan som 
kirurg och Hamsa som apo-
tekare och de har båda långa 
utbildningar bakom sig. An-
touan studerade till läkare i 
Ryssland och sedan vidare 
till kirurg hemma i Syrien 
och Hamsa läste på universi-
tetet fram tills hon fyllde 25. 
Så småningom hoppas de på 
att kunna validera och kom-
plettera sina utbildningar för 
att på sikt kunna fortsätta att 
arbeta med sina yrken.

– Språket är nyckeln till 
friheten. Utan språket – 
inget jobb, utan jobb – inga 
pengar och utan pengar – 
ingen frihet. Du kan inte 
göra vad du vill eller köpa 
vad du vill så länge du lever 
på samhällets pengar. Vi är 
så tacksamma för all hjälp vi 
fått från Sverige och vi vill 
lära oss språket för att kunna 
ge tillbaka något till det land 
som hjälpt oss, säger An-
touan och Hamsa tillägger:

– Men det är svårt att fo-
kusera på att lära sig ett helt 
nytt språk när man samtidigt 
är så orolig hela tiden. Var-
je dag hoppas vi på att våra 
vänner och familjer är i sä-
kerhet och att det inte har 
hänt dem någonting.

Två kulturer
Familjen Kassis har lämnat 
sitt hemland för gott. Efter 
kriget kommer de kanske att 

Förtröstan i spillrorna av ett liv
– Kriget tvingade familjen
Kassis att börja om

Hopp om framtiden. Hamsa och Antouan Kassis tvingades tillsammans med sin åttaåriga son Nour 
fly från sitt krigsdrabbade hemland Syrien och bor sedan ett halvår tillbaka i Nödinge. Språket, 
menar de är nyckeln till ett liv i frihet och förhoppningen är att på sikt åter igen kunna arbeta 
som apotekare och kirurg, som de är utbildade till. 

Far och son. Åttaåriga Nour 
trivs bra i skolan i Nödinge 
och har fått nya vänner.
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