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Den absurda 
   optimismen...
Ibland kan tillvaron verka mer förvirrad 
och svårhanterlig än annars. Under hös-
ten har gång på gång en kort strof ur en 
sång av Paul Simon snurrat I mitt huvud. 
Sången heter America och handlar om ett 
ungt par på bussresa från Ohio till New 
York City.

”So I looked at the scenery she read her 
magazine 
And the moon rose over an open field 
Cathy I’m lost I said though I knew she 
was sleeping 
I’m empty and aching and I don’t know 
why!”

En höst med förödande krig i Mellanös-
tern, människor på flykt genom Europa i 
jakt på en trygg framtid. Gränskontroller 
inne i Europa, terroristattentat i Beirut, 
Istanbul och Paris gör att åtminstone jag 
upplever att mycket av det man tagit för 
givet känns mer instabilt och mer osäkert 
än på mycket länge. 

Samtidigt är det viktigt att inte fastna i 
turbulensen och oron. Jag brukar säga att 
jag vill vara och leva som en humanist. 
Ibland tänker man kanske att en huma-
nist är en person som alltid är snäll. Den 
beskrivningen passar kanske inte alltid 
på mig. För mig är en humanist snarare 
en person som sätter den enskilda män-
niskan i centrum. Som tror att männis-
kan (och mänskligheten) inom sig bär 
förmågan att både urskilja vad som är 
gott och vad som är ont och dessutom 
att på sikt skapa en bättre värld. Tage 
Danielsson höll 1982 ett tal med rubriken 
”Humanism i vår tid”. I det föredraget 
presenterade han ett antal humanistiska 
paradoxer. Hans första paradox löd så 
här: ”Den absurda optimismen är inte 
absurd.” Jag tänker att kanske är det så 
jag känner, att trots att mycket i tillvaron 
idag kan upplevas kaotiskt och oroande 
så måste vi ändå tro på människans för-
måga att låta det goda segra. Eller med 
Tage Danielssons ord:

”Hoppet ligger i den absurda optimismens 
effekter: den konstruktiva vreden, det 
envetna motståndet inför förtryck och 
krigsvansinne, den intelligenta förviss-
ningen att tillräckligt många människor 
inom sig har tillräckliga korrektiv mot sin 
egen och andras ondska för att hindra 

människosläktet från kollektivt självmord 
– allt detta förändrar ju faktiskt världen 
till det bättre.

Vi lever i en demokrati. Några av höstens 
skeenden kan uppfattas som hot mot 
vår demokrati. Och inför detta upplever 
vi både maktlöshet och otillräcklighet. 
Det som den absurda optimismen kan 
hjälpa oss förstå är att vi faktiskt inte är 
varken maktlösa eller otillräckliga. Kan 
vi inte påverka de stora skeendena, kan 
vi faktiskt påverka vad vi själva gör. Det 
är här hemma, på det lokala planet, som 
demokratins principer och människo-
syn faktiskt förverkligas. Vi kan göra en 
faktisk skillnad på hemmaplan, i det som 
Carl Gustaf Ekdahl i Fanny och Alexander 
benämner som ”den lilla världen”. För 
honom var också den stora världen förvir-
rande och skräckfull och det var den lilla 
världen som gav trygghet och ordning. Vi 
får ibland acceptera att den stora världen 
är som den är och att det är i den lilla 
världen vi kan ge vårt bidrag till trygghet 
och ordning och till att människans liv blir 
värdigt. Det är i detta perspektiv arbetet 
med integration måste ta sin utgångs-
punkt!

Jan Holmqvist 
Kommunchef
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Ingjuter
hopp i trähusbranschen
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I husbranschen är det bråda da-
gar. Mycket att göra och många 
hus att bygga. Bostadsbrist och 
låga räntor gör att det byggs 
som aldrig förr. Men det finns en 
stor utmaning i att hitta kom-
petent arbetskraft. Samtidigt 
finns det många nya svenskar 
som inget högre vill än att jobba, 
men saknar utbildning och kom-
petens. Det är en ekvation som 
till synes inte riktigt går ihop. 

Om man inte tänker i nya banor 
förstås. 

Som Johan Palmberg, fabrikschef på 
Smålandsvillan, och Bosse Gustafs-
son, projektledare på Jobbhuset, 
har gjort. Tillsammans jobbar de nu 
med ett projekt som går ut på att 
erbjuda de som står långt borta från 
arbetsmarknaden studier i svenska, 
samtidigt som man får praktisera på 
ett husföretag. 

Tanken är att deltagarna ska vara 
med i projektet under ett läsår. 

— Men visar det sig att man lärt sig 
jobbet snabbare så kan man minska 
utbildningstiden och börja jobba 
tidigare, menar Johan. 

Projektet är indelat i tre delar: 

1. Två veckors introduktion där man 
visar på sammanhanget och förstår 
sin roll. Detta är en viktig uppgift för 
de som ska vara handledare. 

Bosse Gustafsson berättar att det 
pågår ett arbete tillsammans med 
Högskolan i Jönköping, där man 
visar på betydelsen av bra handle-
dare.

— Ett strategiskt handledarskap 
handlar mycket om att få den man 
handleder att förstå sin del i hel-
heten och att det handlar om ett 
livslångt lärande. 

Nästa del är:

2. Validering. Då varvar man tre 
dagars praktik på företaget med två 
dagars teori och man pluggar bland 
annat yrkessvenska. Det är också en 
period då man stämmer av ifall det 
kanske behövs ytterligare kunska-
per.

3. När man har gått igenom steg ett 
och två så tar sedan Smålandsvil-
lan (eller något annat deltagande 
husföretag) över ansvaret och ser 
var någonstans i produktionen det 
passar att anställa personen ifråga. 

— Matchningen måste funka och vi 
måste ha rätt man på rätt plats. Vi 
har mycket att göra och Smålands-
villan bygger i hela landet, berättar 
Johan. 

— Alltifrån bostadsrätter till radhus 
och villor.

Rent generellt har husbranschen 
mycket att göra och därför riktar sig 
det här projektet till alla husföretag 
inom en radie av 10 mil (från Sävsjö 
kommun). 

— Det är viktigt att vi i näringslivet 
tar en del av ansvaret för de som 
har svårt att komma in i arbetslivet, 
säger Johan Palmberg.

Ännu är inte projektfinansieringen 
helt klar men går allt i lås kommer 
projektet att starta under andra 
halvan av 2016.

Lyckosamma erfarenheter
Bosse Gustafsson har sedan tidigare 
positiva erfarenheter av det här sät-
tet att jobba. Det var han som ini-
tierade projektet Ingjuta som drevs 
av Sävsjö kommun tillsammans med 
Vimmerby, Vetlanda och Hultsfreds 
kommuner, Hälsohögskolan i Jönkö-
ping och Arbetsförmedlingen. 

Målsättningen var att arbeta fram 
en ny typ av yrkesutbildning. Pro-
jektdeltagarna läste en gjuteriutbild-
ning, som byggde på en version av 
svenska för invandrare, på Skan-
dinaviska Gjuteriskolan och hade 
parallellt med detta yrkespraktik på 
företag i branschen. 

Projektet startade i augusti 2012 och 
avslutades i juni 2014. 

Tre av fyra deltagare fick jobb ef-
teråt och för många var det första 
gången man fick en referens från 
yrkeslivet i Sverige. 

Vilket naturligtvis är en stor person-
lig framgång, men också en fram-
gång för det svenska samhället. 

Och detta lyckosamma sätt att jobba 
har gett eko i regeringssamman-
hang. 

Under hösten 2015 var Bosse Gus-
tafsson, tillsammans med flera andra 
projektföreträdare, på arbetsmark-
nadsdepartementet och berättade 
om sina erfarenheter. 

— Det var mycket roligt och spän-
nande. Och nu hoppas jag att vi får 
pengar även till det nya projektet för 
det här jobbnära sättet att arbeta är 
väldigt bra. 

Fabrikschef Johan Palmberg och projektledare Bosse Gustafsson.
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Mötesplatser är grunden till en 
     bra integration
 — En av nycklarna till en bra 
integration är att mötas. Det 
säger Kerstin Nordstrand som 
är flyktingsekreterare i Sävsjö 
kommun. 

Hon har jobbat i många år med 
flyktingar och har stor erfarenhet 
av integrationsarbete och vad som 
krävs för att våra nya svenskar ska 
känna sig hemma och komma ut i 
arbetslivet. 

Förutom att skapa mötesplatser 
mellan svenskar och invandrare så 
betonar Kerstin också att det förstås 
är viktigt att lära sig svenska. 

— Att kunna språket är betydelse-
fullt. Liksom information och kom-
munikation, säger Kerstin. 

Det är därför det finns massor med 
foldrar på Kerstins kontor. Hon och 
flera andra sammanställer många 
foldrar om aktiviteter och evene-
mang som hon sedan delar ut. Ofta 
är det översatt till andra språk och 
man kan läsa texten parallellt med 
den svenska texten. 

Henrik Starkman är enhetschef för 

SIA, vilket betyder Sysselsättning, 
Integration och Arbetsmarknad. Han 
fyller på med en fjärde parameter; 
nämligen en tydligt formulerad mål-
bild och känslan av sammanhang. 

— Att veta vart man är på väg i 
livet, vilket mål man har och kan ta 
vara på sina drömmar, det är också 
viktigt för en lyckad integration, 
menar Henrik. 

Arbeta tillsammans
Kerstin har, tillsammans med andra, 
skapat något som hon kallar för 
informationshjulet. Enkelt förklarat 
är det en cirkel som är delad i fyra 
delar. Delarna heter Hälsa/Sjuk-
vård, Boende, Skola samt Fritid. 
Under varje rubrik ryms sedan ett 
informationspaket som rymmer det 
mesta man behöver veta för att 
klara av ett svenskt vardagsliv. För 
det är mycket man behöver veta 
om samhället för att kunna leva 
i det. Därför är det också bra att 
alla samhällsaktörer samarbetar så 
mycket som möjligt.

Och så är det i Sävsjö, menar Hen-
rik. 

— Vi har ett gott samarbete med 
de lokala företagen. Men det går ju 
alltid att utveckla ännu mera.

Det är på Arbetsmarknadsenheten 
Jobbhuset i Sävsjö en del av flyk-
tingarbetet sker. Det är där man 
jobbar med praktikplatser och söker 
jobb och det är Jobbhuset som är 
kittet mellan näringslivet och de 
arbetssökande. 

På Jobbhuset har även Kerstin sin 
arbetsplats, men eftersom samar-
bete är A och O så är hon också ute 
en del och träffar olika organisatio-
ner. 

— Vi har ett fantastiskt förenings- 
och församlingsliv i kommunen, sä-
ger hon. Tänk bara att varje vecka 
ordnas det åtta språkcaféer runt om 
i tätorterna. Det finns ett otroligt 
engagemang bland människor. Och 
det är också något som våra nyan-
lända verkligen har märkt av. 

— Det är många som säger unge-
fär så här: Klimatet är så där. Men 
människorna. De är fantastiska.

Flyktingsekreterare Kerstin Nordstrand och enhetschef Henrik Starkman är två av de som arbetar med integration på 
Arbetsmarknasdsenheten Jobbhuset.
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Porträttet
Med hjärta 
   och engagemang
— Det finns många fantas-
tiskt engagerade personer 
som har blivit gode män åt 
ensamkommande barn, säger 
Ann-Charlotte Bardh Gun-
narsson, handläggare på 
överförmyndarnämnden. 

— Men det finns plats för ännu 
fler, tillägger hon. 

Och det är så det är. Eftersom 
det står i lagen att varje en-
samkommande barn ska ha en 
god man så är det en ständig 
efterfrågan på människor som 
vill göra en fin insats för ett barn 
eller en ungdom. 

För att komma ifråga som god 
man måste man först och främst 
vara myndig och inte ha förval-
tare. Man får heller inte före-
komma i belastningsregistret, 
socialregistret eller hos krono-
fogden. 

Man kommer långt med viljan 
till engagemang och intresse för 
barn och ungdomar. Att kunna 
tala svenska är viktigt, liksom 
kunskaper i hur det svenska 
samhället fungerar. För som god 
man har man en hel del kon-
takter med myndigheterna och 

ska företräda barnet/ungdomen 
i kontakterna med bland andra 
Migrationsverket, skolan, hälso- 
och sjukvård och boendet. Man 
har också hand om pengarna 
men för själva asylprocessen 
finns ett offentligt biträde utsett 
som sköter det.

— Man har inget ansvar för 
fritidsaktiviteter och matlagning 
eller boende utan det sköts där 
barnet bor, berättar Ann-Char-
lotte. 

Man är inte anställd som god 
man, utan det är ett uppdrag 
där man får arvode per timma, 
samt utlägg för eventuella rese-
kostnader. Det är också ett upp-
drag man tar för att det känns 
angeläget att hjälpa en annan 
människa och ge av sin tid och 
sitt engagemang. 

— Som god man får mycket 
tillbaka själv och man är en 
enormt viktig person i en ung 
persons liv, säger Ann-Charlotte 
Bardh Gunnarsson. Och själv-
klart får man hjälp och stöd för 
uppdraget. Överförmyndare Ann-Charlotte Bardh  

Gunnarsson

Vill du också bli god man för ett  
ensamkommande barn?
Välkommen med dina frågor eller intresseanmälan till 
handläggare Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, 0382-154 45 
eller mejl, ann-charlotte.bardh-gunnarsson@savsjo.se



8 | tillsammans - om Sävsjö kommun . December 2015

Frågor och svar 
   om flyktingarbetet
När det gäller mottagandet av flyktingar så finns 
det olika begrepp och termer. Här har vi sam-
lat vanliga frågor och svar som kan vara bra att 
känna till. 

Från vilka länder kommer de asylsökande?

De flesta asylsökande kommer idag från Syrien, 
Afghanistan och Irak, men även från Eritrea och 
Somalia. 

Vad är ett evakueringsboende?

Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende 
man kommer till i väntan på att få komma till ett 
asylboende. Det är kommunen som ansvarar för 
att ställa i ordning lokalerna där boendet ska vara, 
ordna fram sängar, madrasser och sängkläder, 
samt mat och dryck åt de asylsökande. Kommu-
nen står för personal på boenden och vid behov 
även tolkar. Kommunen ansvarar även för städ-
ning, säkerhet och brandskydd.

Kommunen kan i efterhand begära ersättning från 
Migrationsverket för kostnader för lokaler, perso-
nal och mat.

Vad är egentligen ett språkcafé?

Språkcafeér ordnas av många föreningar och 
församlingar. Det är ett enkelt och trivsamt sätt 
för nyanlända och kommuninvånare att komma i 
kontakt med varandra. Över en kopp kaffe övar 
man svenska. Titta in på www.savsjo.se så hittar 
du mer information om var det finns språkcafeér. 

Vems ansvar är de ensamkommande barnen?

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn som 
kommer utan vårdnadshavare. Det är även kom-
munens ansvar att utse Gode män för dessa barn. 
En God man har hand om barnets ekonomi och 
företräder barnet i kontakten med olika myndighe-
ter. 

Migrationsverket har ansvar för barnets asylansö-
kan.

Vad menas med HVB-hem?

Förkortningen betyder Hem för vård och boende 
och det är ensamkommande barn som bor i så-
dana boenden. 

Vem ordnar asylboenden?

När man väntar på svar om uppehållstillstånd och 
är asylsökande så kan man bo på ett boende som 
Migrationsverket antingen driver i egen regi, eller 
har tecknat avtal med någon företagare. Men som 
asylsökande kan man också skaffa boende på egen 
hand och kanske bo hos en vän eller släkting eller i 
en egen lägenhet.

Hur blir jag en språkvän?

Ett bra sätt att vara med och bidra till en god inte-
gration av våra nyanlända är att bli en språkvän. 
Att vara språkvän kan innebära allt ifrån att gå och 
ta en fika tillsammans, gå en studiecirkel eller ta 
en promenad. Det är ni tillsammans som bestäm-
mer vad ni ska göra. Men du måste kunna prata 
lite svenska och bo i Sävsjö kommun. Gå in på 
www.savsjo.se och anmäl dig som språkvän.

När måste kommunen ordna skola och för-
skola för barn till flyktingar?

Kommunen är enligt lag skyldig att ordna skola 
efter en månad. För förskola är det fyra månader 
som gäller. 

Vilket uppdrag har Migrationsverket?

1. Pröva ansökningar från personer som vill be-
söka eller bo i Sverige, söka asyl eller ansöka 
om svenskt medborgarskap.

2. Ordna boende för asylsökande under tiden de 
väntar på ett beslut. 

3. Betala ut statlig ersättning till kommuner och 
landsting.

Vad händer när man har fått permanent 
 uppehållstillstånd?

Då gör man bland annat en så kallad etable-
ringsplan för personen ifråga. Det är en plan som 
sträcker sig över två år och där man går igenom 
vad som behövs för att man ska kunna komma ut 
i arbetslivet så snabbt som möjligt. Det är Jobb-
huset, som tillsammans med Arbetsförmedlingen 
ansvarar för att planen görs. 

När får man som flykting börja läsa svenska?

Man får börja på SFI (Svenska för invandrare) när 
man har fått permanent uppehållstillstånd beviljat 
av Migrationsverket.
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Bli språkvän
För att kunna göra en bra matchning mellan 
nysvensk och språkvän så behöver du lämna 
in några uppgifter. Det finns flera sätt att 
lämna uppgifterna. Antingen via formulär på 
www.savsjo.se eller genom att fylla i blankett 
som finns att hämta på socialförvaltningen, 
Sävsjö kommuns växel samt biblioteket.

Du kan också skriva ett kort brev, glöm då inte att 
nämna följande uppgifter.

• Om du är man/kvinna, par, familj eller grupp 
med vänner.

• Hur gammal du/ni är.

• För- och efternamn, adress, telefonnummer 
och eventuell mejladress.

• Om du vill anmäla dig i grupp, vem vill du an-
mäla dig tillsammans med.

• Ditt hemland samt vilka språk du talar.

• Om ni är en familj, hur gamla är ert/era barn.

• Utbildning.

• Arbetslivserfarenhet.

• Fritidsintressen.

• Övriga önskemål.

Uppgifterna är utgångspunkten i matchningen. 
Kvinna matchas alltid mot kvinna och man mot 
man.

Skicka sedan ditt brev till:

Jobbhuset, språkvän 
Skolgatan 1 
576 80 Sävsjö

Frågor kan besvaras av Kerstin Nordstrand eller 
Sara Arvedal, fredagar 10-14. Telefon 0382-151 43

Hur länge bor man på ett evakuerings-
boende?

Meningen är att de asylsökande ska bo på ett eva-
kueringsboende så kort tid som möjligt. Så snart 
nya platser blir lediga på ordinarie asylboenden 
ska de asylsökande flytta vidare till ett sådant i 
väntan på beslut om asyl.

Hur mycket pengar får man som asylsökande 
och vem betalar?

Det är Migrationsverket som betalar och dagersätt-
ningen är olika stor beroende på om du bor i ett av 
Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett 
boende där inte mat ingår.

På boenden där fri mat ingår är dagersätt-
ningen:
• 24 kronor/dag för vuxna ensamstående

• 19 kronor/dag per person för vuxna som delar 
hushållskostnader

• 12 kronor/dag för barn till och med 17 år (från 
och med tredje barnet halveras dagersätt-
ningen) 

På boenden där mat inte ingår är dagersätt-
ningen:
• 71 kronor/dag för vuxna ensamstående

• 61 kronor/dag och person för vuxna som delar 
hushållskostnader

• 37 kronor/dag för barn 0–3 år

• 43 kronor/dag för barn 4–10 år

• 50 kronor/dag för barn 11–17 år (från och 
med tredje barnet halveras dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till 
kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, 
hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritids-
aktiviteter.
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Värt att veta
Tjugo procent av alla bostadsbränder beror på elfel. Därför har räddningschef Lars-Göran Andersson hjälpt 
till med råd och tips på vad du som bostadsinnehavare kan göra för att öka tryggheten och säkerheten i ditt 
hem, och förstås, undviker att det börjar brinna. 

• Installera jordfelsbrytare.

• En spisvakt är en bra investering ifall du har svårt för att komma ihåg att stänga av spisplattorna. 

• Brandvarnare är viktigt. Minst en på varje våningsplan och helst seriekopplade. Batterierna kollar man vid 
samma datum varje år. Ett tips är att ha det som en adventstradion och kolla dem den 1 december varje 
år. 

• Lätt åtkomlig brandsläckare, centralt placerad. 

• Brandfilt.

• Gärna en brandstege för alternativ utrymningsväg.

• Ett åsknedslag kan vara så kraftigt att det bränner av isoleringen på ledarna. 
Detta kan utvecklas till brand och därför ska man alltid kontrollera elutrustning-
en och hushållsmaskiner efter ett åsknedslag.  

• Tänk på att besikta även elinstallationerna (med hjälp av behörig elektriker) i ett 
äldre hus. Överbelastar man elnätet på någon fas kan det orsaka eldsvåda. 

Så här i jultider är det extra mysigt att tända levande ljus.  
Men tänk på följande: 

• Ställ inte ljusen för nära gardiner eller andra brännbara föremål.

• Använd ljusstakar av glas, metall och keramik. Undvik träljusstakar. 

• Placera aldrig värmeljus tätt tillsammans eller direkt på brännbart material. 

• Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck innan du går ut ur 
rummet!

• Barn har i alla tider varit nyfikna på eld. Det är därför viktigt att barn lär sig att 
handskas med eld på ett naturligt sätt. Skräm aldrig ett barn för eld – det ökar 
bara nyfikenheten. 

• Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller öppen eld.

Med önskan om en 

GOD JUL
— ett gott nytt år —

/Sävsjö kommun
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Vinter-
   krysset

Med önskan om en 

GOD JUL
— ett gott nytt år —

/Sävsjö kommun

Svara på frågorna nedan. Bokstäverna i de färgade rutorna  
kommer, när du kastar om dem, att tillsammans bilda ett ord. 

1. Vem ordnar asylboenden?

2. Vem ordnar evakueringsboenden?

3. Vad måste man ha innan man får börja läsa svenska för invandrare?

4. Hur många månader har kommunen på sig för att ordna skolgång till  
asylsökande barn?

5. Vem skrev texten om den absurda optimismen?

6. Vilken nämnd ansvarar för Gode män?

Skriv ner ordet och mejla till ywonne.gill@savsjo.se,  
eller skicka ett vykort med ordet, ditt namn och din 

adress till Sävsjö kommun  
Ywonne Gill 

576 80 Sävsjö

Vi vill ha ditt svar senast den 15 januari 2016.

7. Hur många språkcafeér finns det i Sävsjö samt i 
tätorterna?

8. Vem ordnar praktikplatser för nya svenskar i Sävsjö 
kommun?

9. Vad hette projektet som utbildade personal till tung 
industri?

10. Vem betalar ersättning till asylsökande?

11. Vem ansvarar för de ensamkommande  
barnen?

Bland de rätta svaren lottar vi ut tre stycken jubileums-
böcker ”Sävsjö kommun - Då och Nu”. Vinnarna presen-
teras i nästa nummer av Tillsammanstidningen samt på 
Sävsjö kommuns facebooksida.
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Kommunalrådet

  har ordet
Det är få saker som berört mig så starkt som när jag 2002 i 
Kommunalhuset mötte den gravt synskadade sexåriga Nadina 
tillsammans med sin syster Edina och deras mamma Kim. De 
hade hamnat på ett asylboende i Sävsjö, efter en resa till en 
rad länder där missionen var att göra allt de kunde för att söka 
hjälp för Nadinas ovanliga och svåra ögonsjukdom. Men också i 
Sverige blev det beslut om avvisning och i sin desperation sökte 
de sig till oss i kommunledningen för att vädja om hjälp.  

Vi blev så tagna av deras gripande historia att en rad politiker 
från höger till vänster tog initiativ till en namninsamling för att 
få till ett ändrat beslut. Det blev startpunkten för en våg av 
sympatier och en mediauppståndelse som Sävsjö, vare sig tidi-
gare eller senare, varit med om. Det blev besök hos bistånds- 
och migrationsministern Jan O Karlsson, medverkan i morgon-
soffor och otaliga intervjuer. Artister, partiledare, mediaprofiler, 
företagare och tiotusentals svenskar stod upp för att Nadina 
skulle få stanna för att få den vård och de hjälpmedel som hon 
så väl behövde. Inget hjälpte, hon utvisades och tyvärr fick hon 
i hemlandet aldrig den sjukvård hon hade behövt.

Det kom kritik och irritation över att vi som politiker i Sävsjö 
engagerade oss i ett enskilt fall, men för oss blev den hjärtlösa 
hanteringen något som gick över den gräns där vi kände att vi 
måste agera. Nadinas öde medverkade också till att medborgare 
i kommunen fylldes av engagemang och empati för flyktingar 
och människor som har det svårt.

Idag, snart 14 år senare, har vi en flyktingvåg till Sverige som 
är större än någonsin och situationen är helt annan än den var 
2002. De flesta inser att det är nödvändigt med kraftfulla åtgär-
der för att vi ska kunna hantera situationen. Takten behöver öka 
för att få fram mer bostäder, jobb, språkutbildning och skola. 
Men integration tar tid och åtgärderna räcker inte och därför 
kommer dagligen nya förslag om hur tillströmningen ska hejdas. 
Mitt i detta förändras språkbruket och människor kopplas istället 
ihop i kollektiv, där det talas om flyktingar, ensamkommande 
barn och syrier. För mig är detta en varningssignal och en anled-
ning att uppmana oss alla att aldrig tappa bort att det faktiskt 
handlar om människor. Vi är alla individer som är skapade med 
ett unikt och lika värde, oberoende av var vi kommer ifrån. 

När en kvällstidning för några veckor sedan letade reda på Na-
dina så sa hon så här till journalisten: ”Jag kommer alltid bära 
med mig åren i Sävsjö kommun som ljusa minnen i en värld av 
mörker. Jag blir varm i hjärtat varje gång jag tänker på Sverige”.

Jag hoppas innerligt att vi medborgare i Sävsjö kommun inte 
heller glömmer Nadina. 

Men jag hoppas också att de människor som nu kommer till vår 
kommun får del av den mänskliga empati och medkänsla som 
Nadina kände när hon var här hos oss!

Stefan Gustafsson

Kommunalråd


