MALMÖ
30 ungdomar berättar om att vara dem i Malmö
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Denna tidning är en del av projektet Malmö Berättar
som TIF jobbat med under sommaren 2019.
Genom tidningen vill vi bryta ner fördomar som vi
i Malmö har om varandra utifrån utseende och var i
staden vi bor.
Därför har vi låtit 30 ungdomar svara på frågan;
Hur är det att vara du i Malmö?
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Medverkande:
4: Zubaida
5: Kader
6: Casper
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8-9: Adrian och Faten
10: Frida
11: Josephine
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16: Anonym
17: Thommy
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19: Ella
20: Laura
21: Bianca
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Zubaida
19 år
Rosengård

Att vara Zubaida i Malmö
Jag har bott i Malmö i 7 år
och trots att det inte är så
lång tid känner jag en stor
kärlek till Malmö och kommer alltid se den som mitt
fina och varma hem.

Varför jag älskar Malmö så
mycket beror på att folket
här är blandat men fortfarande är alla välkomna. I
Malmö behöver jag inte se ut
eller klä mig på ett visst sätt
för att känna mig inkluderad
och respekterad. Jag älskar
Malmö för att det är alltid
smidigt att ta sig till olika
ställen snabbt med Skånetrafiken.
I år har jag tagit studenten
och nu tänker jag studera
vidare till apotekare. Jag har
valt att söka till en distansut-

bildning just för att jag inte
klarar av att bo någon annanstans. För mig finns det
inget annat ställe i världen
som Malmö. Det är här jag
växt upp och gått till skolan.
Det är här jag har alla mina
minnen från ungdomsåldern.
Det är här jag har varit med
om både gott och ont i mitt
liv, vilket har format mig till
den personen jag är idag.
I Malmö känner jag mig
trygg och säker, trots allt
dåligt man brukar få höra
på nyheterna. Det är sant att
det har skett dåliga incidenter på senaste tiden med det
kommer inte ändra min syn
på Malmö som en vacker och
trygg stad. Jag önskar att vi
skulle fixa systemet så att vi
undviker fler tråkiga händel4

ser. För Malmö är en mycket
härlig stad med många fina
berättelser som folk inte har
en aning om.
Trots att jag älskar Malmö
så mycket så finns det fortfarande en punkt som jag jättegärna skulle vilja förändra
på, vilket är segregationen. I
vissa områden kan det bildas ett tydligt mönster om
”vilka” som ska bo här eller
inte. T.ex. kan vissa koppla
Rosengård till de som har en
annan etnisk ursprung och
har en lägre ekonomisk situation, eller att Limhamn är
ett område för endast rika,
etniskt svenskar.

Att vara Kader i Malmö

Jag heter Kader och är 15
år gammal. Jag bor i Nydala i Malmö tillsammans
med min syster och föräldrar. Jag har bott i Malmö
under 12 år och trivs bra
här. Med tanke på att jag
bott här i 12 år har jag en
väldigt bra syn av staden
och tycker att det är dåligt
att andra som inte bor här
har en dålig syn på Malmö.

Malmö är en stor stad och
det finns mycket att göra här,
det finns många människor
och mycket rörelse. Jag
brukar vara ute ofta, gymma
eller bara vara med mina
vänner och snacka. Jag gymmar fem gånger i veckan och
tycker att det är bra eftersom
man förbättrar sin kondition,
samt får man en fin kropp.
Något man inte kan tro om
mig när man ser mig är att

jag är 15 år, eftersom jag
gymmar mycket och ser
äldre ut. Mina vänner har
bra fördomar om mig, t.ex.
att jag är snäll, ambitiös och
trevlig eftersom jag snackar
med respekt till dem och det
känns bra att dem har det för
då har jag lättare att prata
ut något med dem gällande
familj och andra saker. De
ska också kunna förstå mig
utan att det leder till tjafs
och massa annat.

nella människor.

Jag tycker att man ska besöka området innan man dömer det, man ska kolla hur
det ser ut innan man dömer.
Oavsett vilket område.

Nydala är ett fint och bra
område, enligt mig som bor
där. Jag tycker om att det
finns mycket rörelse och
många människor där.
Men folk som inte bor där
har en helt annan syn på området. De ser bara att det är
Kader
ett kriminellt område där det 15 år
finns skjutningar och krimiNydala
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Att vara
Casper i
Malmö
Jag bor i två lägenheter
mycket nära varandra vid
Värnhemstorget. Om dagarna går jag på naturlinjen i
skolan. När man ser mig är
det lätt att tro att jag endast
gör typiska ”killsaker”. Som
att spela fotboll, spela dataspel, vara med vänner mm.
Även om jag tycker dessa
saker är roliga finns det
många andra saker jag tycker är intressanta. Saker som
att läsa böcker, spela schack
och spela piano. Jag är även
mycket mer introvert i mitt
sätt att handla än man först
kan tro trots min pratgladhet.
Om jag skulle välja en favoritplats i Malmö skulle det
nog vara slottsparken. Ofta
när jag känner mig nere eller
uttråkad brukar jag ta med

en bok och åka dit och läsa.
Jag får alltid en känsla av
frihet och ”flykt” från verkligheten under de sektioner
jag tillbringar där.
Såklart betyder Malmö
enormt mycket för mig, jag
föddes ju trots allt här. Denna staden är mitt hem, har
varit mitt hem och kommer
alltid vara mitt hem. Det
finns dock en del saker som
skulle behöva förändras.
Framförallt tycker jag att
kommunen behöver städa
upp Malmö! Det är fullkomligt gräsligt hur mycker
soppor som ligger överallt.
Speciellt i parker såsom Rörsjöparken och på torg som
Värnhemstorget.
Ett annat stort problem som
finns är den mängden fördomar och rasistiska tankar
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som folk har fått av vår nyligt inkomna mångkultur. Jag
känner många vars föräldrar är helt emot invandring
överhuvudtaget. Absurda
Uttalanden som att: ”Invandrarna tar alla skattepengar
och bidrag när de sitter där
med sina bilar och mobiler”
har jag hört tiotals gånger.
Vi och kommunen behöver
konfrontera dessa människor
och krossa deras fördomar.
Malmö är en sådan unik stad
med enormt mycket potential. Vi måste vara se till att
använda denna potential på
rätt sätt.

Casper
17 år
Värnhem

Att vara

Nora i Malmö
När någon frågar mig vad
jag gillar mest med Malmö
så brukar jag svara havet.

Jag bor en tio minuters
promenad från vågorna,
bryggorna och sanden. Det
är dit jag går när jag behöver
vara själv och rensa tankar,
när jag behöver inspiration
eller bara vill visa någon hur
fantastiskt Malmö är som
har både hav och stad.
På somrarna brukar jag,
istället för att promenera ner
till Ribban, cykla ner till Västra Hamnen. Det är mindre
plågsamt att hoppa i där, på
Djuphavsbadet, än att gå ut i

det kalla, långgrunda vattnet
på Ribersborgsstranden.

- staden som jag föddes i,
växte upp i och bor i.

Jag har alltid tyckt om vattnet, att bada i havet. Men
tydligen har vi människor
förstört haven. I Facebook-flödet får jag upp varningar om att man inte ska
äta fisk från Östersjön - för
vi människor har förstört
Östersjön. I ett annat inlägg
står det att vi får i oss microplaster motsvarande ett
helt kreditkort, genom vårt
dricksvatten varje dag.
Men jag älskar havet ändå,
trots att vi människor förstör
det. Precis som jag älskar
havet älskar jag Malmö

Malmö har, precis som havet, sina problem men trots
det är det en fantastisk stad.
Man brukar säga att Malmö är en segregerad stad,
det kan jag hålla med om.
Men oavsett om man bor i
Nya Bellevue (som jag) eller
Rosengård så kan vi mötas i
kärleken för vår hemstad.
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Nora
18 år
Nya Bellevue

Adrian och Faten
Adrians biografi
Jag heter Adrian. Jag pratar
både engelska och svenska.
Jag har bott i Sverige under
två år. Jag är 18 år gammal.
Jag går på St Petri och jag
studerar på naturvetenskapsprogrammet. Jag gillar att
rita på fritiden. Jag bor i
Almik, nära Lindängen.

Fatens biografi
Mitt namn är Faten och jag
är 18 år. Jag är född och
uppvuxen i Sverige men är
ursprungligen från Palestina.
Jag har precis tagit studenten och innan pluggade jag
samhällsvetenskapsprogrammet. Jag står för allas lika
värde och gillar att jobba
med människor.

Min berättelse
Jag heter Adrian och kom
till Sverige 2016. Jag gick på
Hvillan Utbildning först, en
skola som ligger i Åkarp. Jag
gick där i sex månader, för
att lära mig svenska språket.
Efter sex månader kunde jag
svenska och blev en av de
som fick göra svenskprov.
Jag gjorde ett prov och fick
godkänt. Då sökte jag till St
Petri eftersom det är det bästa gymnasiet i hela Malmö.

Jag fick en plats på St Petri
och jag blev så glad. När
jag började på St Petri tyckte jag om skolan eftersom
jag inte kunde svenska så
bra som andra elever. Detta
gjorde mig ledsen och jag
var tvungen att isolera mig
själv från de andra eleverna.
Jag hade inga kompisar, men
efter typ tre veckor kunde
jag bra svenska och började
prata med andra elever och
jag fick vänner.
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Fatens tankar
Jag heter Faten och Rosengård är mitt hem. Även om
det ser ut som det gör, så är
det platsen jag känner mig
som tryggast på. Jag har alltid bott här, mina vänner och
släkt bor runt omkring mig
därför älskar och känner jag
mig alltid hemma här.
Adrians tankar
Jag har bara bott i Malmö
i två år. Därför skulle man
kunna tro att jag inte har en
plats eller område som jag
kallar hem. Jag vill säga att
Lindängen, eller områden
nära Lindängen, är mitt hem.
Jag känner många släktingar
som bor i och nära Lindängen. Jag känner också till platsen så bra att jag kan hitta
vägen hemma även om jag
inte har någon form av hjälp.
Många folk som möter mig
tror oftast att jag kommer
från USA eftersom jag kan
bra engeksja icg aldrig kommunicerar på svenska. Maybe också på grund av min
hudfärg.

NB;
Hela Malmö är
– MITT HEM –
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ATT VARA FRIDA I MALMÖ
Ålder: 16 år
Bor: Lindeborg
Familj: Mamma, pappa, lillasyster Ronja och hunden
Wilma

Jag tycker om att läsa, skriva
och se på filmklassiker. Men
är också intresserad av djur,
framförallt hästar och hundar.
Något de flesta inte tror
om mig är att jag är väldigt
klumpig! Jag ger ett rätt
organiserat intryck men är
egentligen väldigt stökig.

främst personer i min grundskoleklass trott att bara för
att jag bryr mig om skolan så
är jag alltid seriös, kan inte
ta ett skämt, pluggar alltid
osv. Det är tråkigt, för jag är
raka motsatsen!

Det är tråkigt att mötas
av fördomar. Jag har mött
många personer som haft olika fördomar om mig, framMin favoritplats i Malmö är
förallt i skolan. Jag har alltid Pildammsparken. Jag bruhaft lätt att lära och tyckt om kade gå dit ofta för att mata
skolan. Därför har många,
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fåglarna när jag var liten,
så platsen är för mig väldigt
nostalgisk. Jag är glad att
det finns så många parker i
Malmö, trots att det ändå är
en stor stad. Det är viktigt att
träden får finnas kvar, och
det har Malmö lyckats bra
med!
Mitt liv hade antagligen sett
väldigt annorlunda ut som
jag bott i en annan stad. Jag
tror inte att det hade varit
bättre, Malmö har allt jag söker i en stad. Det är litet no
för att man ska kunna cykla
överallt, men samtidigt stort
nog för att här ska arrangeras konserter av kända artister, finnas en bra kollektivtrafik osv. Men det bästa med
Malmö är nog blandningen
av olika människor och
kulturer, det finns en värme
här som de flesta städer inte
har. Malmö kommer alltid att
kännas som hemma.

Att vara

Josefin i Malmö
Något man kanske inte tror
om mig när man ser mig,
eftersom jag är social och
pratig, är att jag är väldigt
självständig och älskar att ta
tag i saker själv.

jag skiter i andras åsikter om
hur jag borde vara eller se
ut.
Den platsen i Malmö som
betyder mest för mig just nu
är Dalaplan då jag bor där
och det är nära till allt jag
behöver. Dessutom känns
det som att människorna här
känner varandra och har bra
relation med varandra. Det
är väldigt mysigt helt enkelt!

Fördomar som jag brukar
mötas av kan till exempel
vara att jag inte har bra
humor bara för att jag är en
tjej! Bara för mitt kön tror
andra att jag inte kan vara
rolig eller ta emot skämt
utan att vara känslig och bli
Om jag skulle bo i ett annat
område eller se annorlunda
ledsen. Detta stämmer inte
alls då jag är rena motsatsen! ut tror jag inte skulle förändra mitt liv särskilt mycket.
Att folk har fördomar mot en eftersom jag är trygg i mig
själv. Detta gör att vart än
känns inte bra men jag har
blivit så trygg i mig själv att
jag befinner mig eller hur
11

än jag ser ut så kommer jag
vara densamma och må bra.

För mig betyder Malmö
väldigt mycket. Jag älskar
närheten till havet, blandningen av människor och
kulturer. Det är som att man
har tagit folk från alla ställen i världen och lagt de i en
och samma stad, och detta
älskar jag. Med detta visar vi
att oavsett hur du ser ut eller
vart du än kommer ifrån så
kan du alltid känna dig som
hemma i Malmö. Du behöver
inte leva runt folk som “ser
ut” som dig för att alla är olika och därmed känner man
inte sig som en främling.

Att vara Anwaar
Jag är född och uppvuxen
i Malmö men kommer ursprungligen från Palestina.
För mig är Malmö mitt kära
hem där jag känner mig
trygg och trivs väldigt bra.

Mina favoritställen i Malmö
är Västra Hamnen, stan och
Lindängen för att det finns
mycket man kan göra där,
exempelvis med sina vänner.
Om jag skulle bo i ett annat
område eller se annorlunda ut så tror jag att mitt liv
hade sett väldigt annorlunda
ut för då skulle jag ha en helt
anna omgivning och umgåtts med helt annorlunda
människor.

Att vara Hussein
Jag, Hussein, har bott i Malmö i fyra år. När jag var 13
år flyttade jag hit ensam.
Jag gillar att träna och att
vara med kompisar. Min dag
börjar med att jag vaknar
tidigt och går till jobbet, sen
efter jobbet går jag hem och
byter om. Sen går jag till
gymmet och efter det kommer jag hem och lagar mat
till mig.
Jag har inte så mycket tid
att träffa kompisar och sånt
eftersom jag gillar att vara
aktiv och tills jag har energi att jobba och när jag har
tid över går jag till gymmet,
lagar mat eller handlar. Jag
har lärt mig det sen jag var

barn, jag bor här ensam. Jag
tycker att det är bra att pressa livet, istället för att livet
ska pressa dig.
Malmö är en bra stad, enligt
mig. Det finns tillräckligt
med skolor och jobb. Min
favoritplats i Malmö är Kirseberg. Kirseberg är som en
liten stad i Malmö, och där
känner alla varandra, därför
blir det en trygg plats där
folk är snälla och det gillar
jag.
Som sagt, Malmö är en bra
stad och jag har fått bra
kompisar här och jag har
träffat folk som jag inte känner men de har varit snälla
och hjälpt mig. Jag har varit

Något som folk tror om mig
är att jag är ofta seriös och
tar allt på allvar. Detta stämmer dock inte då jag älskar
att skoja och skämta.
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på många olika arbetsplatser
som jag lärt mig mycket på,
och de har lärt sig saker av
mig. I Malmö finns allt jag
behöver.

Hussein
17 år
Kirseberg

Fotboll - Mer än bara en sport

Anonym berättar
Nästan alla tror att jag
kom nyligen till Sverige
på grund av mitt utseende och min dialekt, vilket
inte stämmer. Jag har bott
i Sverige i fyra år nu vilket
jag inte tycker är kort tid.
Men trots det har jag fortfarande svårigheter med
språket vilket får folk att
tro att jag är ny här.

På fritiden tycker jag om att
simma och det har jag älskat
sedan jag var ett litet barn.
Denna sport förstärker min
kropp och förbättrar min
kondition snabbt. En annan
sport jag tycker om är kickboxning eftersom jag tycker
att den är väldigt utmanande och det krävs uthållighet
vilket jag gillar.
Pildammsparken är en plats
i Malmö som betyder mycket
för mig då jag träffade mina

bästa vänner för första gången där. Mina bästa vänner
betyder mycket för mig och
kommer fortsätta vara det
livet ut. Dessutom är Pildammsparken ett väldigt
skönt ställe där man kan ta
det lugnt, ta en promenad
eller jogga i.

Fördomarna som jag brukar
mötas av beror på att mitt
utseende får andra som inte
känner mig att tro att jag är
med i kriminella gäng och/
eller säljer droger och håller
på med massa dåliga saker,
vilket inte stämmer alls. Det
har även hänt mig att personer jag inte känner kommer
fram till mig och frågar ifall
jag vet vart man kan köpa en
viss typ droger. Tänk dig, om
jag hade varit en vit, blåögd
kille från Limhamn. Skulle
den där personen fråga mig
samma fråga då?
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Om du tror att useendet av
människan inte har något
att göra med fördomar så
har du fel. Jag vill att detta
ska förändras så att folk inte
blir bedömda utifrån utseend. tyvärr kommer det ta
jättelång tid innan vi ser en
förbättring. Vi kan ju tyvärr
inte bara ändras och tänka
på ett nytt sätt på en gång.
Det tar tid.
Jag är absolut inte den typen
av person som är inblandad
i kriminalitet utan jag är
ganska mogen och gör väldigt bra av mig i alla naturvetenskapliga ämnen vi har
på gymnasiet (Jag gå i naturprogrammet). När andra får
reda på mina betyg i skolan
blir jag en “nörd” istället för
kriminell, vilket jag hatar så
mycket.

Fotboll, mer än bara en
sport, så simpelt hade jag
förklarat sporten fotboll till
dem som inte följer sporten dagligen eller inte är så
förtjusta i fotboll . Jag.. o ni
…. har tyvärr inte samma
synvinkel på fotboll... jag o
(precis som alla andra fotbollsfans) har följt fotbollen
i flera år som har gett oss en
synvinkel på fotboll som är
ovärderlig.
Många av er, ser fotbollen
som en vanlig sport eller
en lek man leker ute i parken, där 11 galna män eller
kvinnor springer efter en
boll. Men vi som fotbollsfans
har ett annat perspektiv på
fotboll, vi ser.. o känner så
mycket för fotbollen.
Fotbollen är som en sorts
drog för oss fans, men för
er så e det kanske konstigt
att vi tar en “vanlig” sport så
allvar.
För att demonstrerar både
dem olika synvinklarna på
fotbollen o våran inställning
på den, så har jag tagit fram
en bild här……
en bild, som är tagen i sydöstra Afrika där 4 helt vanliga
barn spelar fotboll- så hade
ni förklarat bilden [vi kan
inte publicera bilden pga
upphovsrätt].
￼
Men jag med min uppfattning och synvinkel, hade förklarat bilden så här: “4 glädjefulla barn i misär glömmer

bort verkligheten”- Vi alla
kan hålla med om att vi ser
att dem verkar leva ett tufft
liv, men det alla i

madrid, det ett av världens
största fotbollslag med 13
europamästerskap titlar och
är ett spanskt lag , jag följer
dem hela tiden, jag kan inte
missa en enda match, Dem
har gett mig så mycket glädje, glädje som inte kan köpas
med pengar.

nte ser är att dessa barn,
så fort dem har sin fot på
planen så glömmer de bort
deras verklighet, depression,
svält, fattigdom, sjukdomar.
När dem är i plan är det bara avslutning: dvs fotbollen är
Dem…. bollen…. motståningen vanlig sport, den har
darlaget.
tagit barn i fattigdom bort
från deras realitet, fotbollen
Med hjälp av min synvinkel
har tagit många i misär till
kan jag visa varför fotboll är ekonomiskt oberoende, Fotmer än bara en sport. Fotboll boll är som sagt mer än bara
tar dig iväg från din realitet. en sport, fotboll är vår drog.
“med bollen vid mina fötter,
har jag lärt mig allt om livet”
Så sa den legendariska brasilianske fotbollsspelaren
Ronaldinho, Enligt en artikel
skriven av Svenska Dagbladet där de intervjuar Ronaldinho. Ronaldinho som alla
andra brasilianska fotbollsspelare som har levt i misär
så som de 4 barnen i förra
bilden, har tagits ut från deras realitet och fotbollen har
blivit ett slags jobb som ha
r gett honom mat på bordet
och tak över huvudet.
Låt oss gå över till min värld
eller rättare sagt var jag är
nu, jag har följt fotbollen
i många många år, och jag
relatera till många saker, till
exempel: mitt favoritlag eller
det laget jag hejar på, Är real
18

Thommy

Att vara jag i Malmö
Jag tycker om att umgås
med vänner och softa med
dem. Men även att vara med
min familj och ha det roligt
tillsammans. När jag är med
mina vänner brukar vi vara i
vårt område och spela fotboll
eller basket. Vi brukar endast
spela i vårt område eftersom
det är väldigt nära våra hem
och man får en hemkänsla
som gör en trygg.
Jag är en glad, snäll och
social människa som älskar
att prata med andra och vara
aktiv. Att se någon annan
person utanför och utfryst
hatar jag väldigt mycket. Då
försöker jag att få personen
att vara med i min grupp så
att personen känner sig delaktig och trygg.

Dock brukar andra som inte
känner mig tro att jag är en
farlig person baserat på mitt
utseende och vart jag bor.
Andra som inte har träffat
mig kanske har fördomar
om att jag mobbar andra och
håller på med kriminalitet.
Att folk som aldrig någonsin
har pratat med mig har så
dåliga åsikter och tankar om
mig får mig att känna mig
ledsen då jag vet att jag är
en bra och trevlig människa.
Men när andra har väl fått
prata med mig och lära känna mig så ändras hela bilden
av mig i deras ögon och de
får kanske en läxa till nästa
gång att inte döma andra
utifrån deras utseende.
Malmö är en mycket fin och
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trevlig stad men det finns
vissa saker jag skulle vilja
förbättra. Det skulle vara
bra ifall staten satsade mer
på skola, fritidsgårdar och
aktiviteter till unga i utsatta
områden. Detta skulle kunna
bidra till ett minskat kriminalitet. Jag tror inte att fler
poliser skulle kunna hjälpa
till detta problem då ungdomarna idag har låg tilltro för
polisen.

Anonym
17 år
Sofielund

Att vara
Ella i Malmö
vilket också gör att jag gillar
att vara där eftersom jag har
goda minnen av bland annat
picknickar med dem.

och därför är det viktigt att
vi
tar hand om alla våra vatten
i Sverige.

Malmö har dock börjat betyda saker för mig. Det är
platsen där jag får träffa
alla mina älskade vänner
och spendera tid med dem.
Därför håller jag Malmö lite
kärt i mitt hjärta ändå. Det
betyder dock inte att allt i
Malmö är perfekt eller något
sånt. Jag hade gärna velat
att Malmö Stad skulle städa upp Sibbarp. Vattnet är
jätteäckligt och inte särskilt
Det finns ingen specifik plats hygieniskt. Det är viktigt att
i Malmö som jag gillar extra våra hav är rena! Därför önsmycket, eftersom jag inte
kar jag att mer fokus skulle
läggas på att försöka rena
tycker om Malmö så mycket överhuvudtaget. Dock
Sibbarp och förbättra livet i
vattnet där för både växter
är Slottsparken väldigt fin
eftersom det är väldigt myck- och djur. Jag skulle även vilja
et grönt och det är en lugatt algerna togs hand om. Ett
av FN:s globala målen riktar
nande plats att vara på. Jag
är ofta där med mina vänner sig mot havet och dess liv

Någonting jag upplevt i
Malmö är otryggheten av
att vara ute som tjej själv på
kvällen. Mina föräldrar gillar
inte att jag är ute själv när
det börjar bli sent och om jag
ändå är ute själv på kvällen
känner jag mig ofta nervös
och osäker. Det har tack och
lov inte hänt mig något,
men jag känner några som
utsatts för våld när de varit
ute själva på kvällen. Det
hade varit skönt om man
slapp känna sig nervös när
man är ute själv.

Jag bor i Limhamn i en villa
tillsammans med min familj.
När jag är hemma gillar jag
att skriva berättelser och dikter samt att läsa böcker då
de tar mig till olika världar.
Jag pluggar också mycket
då jag tycker att skolan är
väldigt viktig. Jag gillar söta
saker, både mat och pennor
och annat! Det gör jag därför
att söta saker gör mig lycklig
och ger mig motivationen i
livet. Folk säger att jag ser
ut som om jag är 12 år, men
förvånansvärt är jag faktiskt
18 år gammal!
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Ella
18 år
Limhamn

Att vara Laura i Malmö
Hej jag är en 18 årig tjej som
bor i Almvik med min familj
i en radhus. Jag går i skolan,
studerar aktivt och tänker
studera vidare i universitetet.
Alltså så brukar jag plugga
om dagarna, men däremot
är det inte det enda jag gör.
Vid sidan om brukar jag gå
ut med mina vänner, min
familj samt släktingar i Malmö. Resor är dessutom något
som glädjer och underhåller mig eftersom det är den
tiden jag kan slappna av och
glömma allt som stressar mig
Då jag träffade mina vänner
för första gången så hade de
olika åsikter om mig. En del
av dem tyckte att jag var en
riktig blyg person, medans
andra såg mig som en tillbakadragen och kaxig. Jag
fick dessutom höra en hel del
gissa sig fram om vad min etnicitet är. T.ex från Bosnien,
Ryssland, Makedonien, Kroatien, etc, och jag tycker att
dessa fördomar de hade om
mig var endast intressant att
få höra och inte alls kränkande eller något i den stilen.
Malmö är staden där jag är
född och uppväxt. På så sätt
är staden med sina bra och
dåliga stunder viktig för mig.
såklart viktig för mig, för
jag har haft bra och dåliga
stunder här. Och det är självklart att jag har haft och har
favorit platser i Malmö, men

de är speciella på olika sätt.
Som liten var Holma min
favorit plats då jag umgick
med många av mina vänner,
det fanns en aktivitetshus
och en kiosk som hade rimliga priser för barn på den
tiden.
Idag så är min favorit plats
i Lindängen eftersom det
är där jag och mina vänner
hänger. Och jag tycker det är
likt som vad Holma betyde
för mig som liten, då alla
från olika bakgrund hänger
med varandra och skapar en
gemenskap genom att träffas
vid Lindängen
centrum eller dessutom aktiviteter. Genom gemenskapen
i områden så kommer fler
att hänga med varandra och
generellt träffa nya personer.
Och detta betyder mycket
för mig om Malmö, vilket är
endast positiva åsikter. Det
glädjer mig mycket att Malmö har en sådan
gemenskap med olika etniciteter. Men jag har upplevt
lite uppdelningar i vissa områden som t.ex Rosengård,
då Balkan bor i en viss del i
Rosengård och araber samt
somalier bor på en annan.
Jag tycker att detta kam
förbättras genom olika aktivitetshus eller
liknande så att alla kan
känna en gemenskap som jag
tycker det finns i Lindängen.
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Under dessa 18 åren så har
det hänt en massa intressanta händelser. Och något
som jag kan ta upp är då jag
var ute med mina vänner på
kvällen. Det
som hände var att vi skulle gå äta mat någonstans
för vi var hungriga, och det
var ganska sent så vi fick gå
till någon snabbmats kedja som KFC i centralen. Då
vi beställde och skulle upp
och äta vår mat så såg vi en
grupp killar som också åt
mat. Vi la märke
till att de gav oss blickar vilket vi tyckte var skumt för vi
kände inte igen dem, iaf den
stunden. Men set visade sig
att vi alla hade gått i samma
grundskola och dessutom
hängt tillsammans. Till sist
så pratade vi alla om tiderna
vi hängde i grundskolan
och på fritiden. Jag tyckte
att det var riktigt kul att se
dem igen och pratat om de
stunderna tillsammans.

Laura
18 år
Almvik 

Bianca berättar

den tiden de behöver för att
sätta sig ner i bussen. Väldigt
många busschauffören börjar
köra innan äldre, gravida,
sjuka och skadade har hunnit
sätta sig ner. Detta kan i sin
tur resultera
till att de trillar eftersom
de har inte balansen eller
styrkan till att stå upp i en
körandes buss. Jag tycker
faktiskt det är väldigt fel
att så många förare utsätter svaga för detta eftersom
detta kan resultera till att
Min fritid ägnar jag åt att
Malmö betyder ganska myck- svaga börjar känna sig otrygjobba, gymma och att vara
ga i bussens miljö. Alla ni
et för mig och en anledning
med familjer och vänner.
busschaufförer som utsätter
till det är för att det är en
På en vanlig skolvecka brufolk för detta, är det värt att
ungdomsstad. En annan
kar jag jobba på helgen och
göra folk otrygga endast för
anledning till varför Malmö
gymma på måndag, onsdag
betyder så mycket för mig är att spara 5 sekunder? Jag vill
och fredagar. På tisdagar och att den äntligen fick mig för- uppmana er som läser dettorsdagar brukar jag plugga
ta att våga säga till föraren
enas med min familj. Innan
och vara med vänner. Något dess var min familj splittrad i att detta är fel när hen gör
som jag verkligen älskar att
detta. Jag vill även uppmana
olika städer.
göra är att antingen göra
Skånetrafiken att sända ut
små äventyr med vänner och Jag är faktiskt väldigt glad
civilare i sina bussar som kan
familj eller att resa.
kolla så chaufförerna gör sitt
över att vi flyttade hit men
jobb ordentligt. Skånetrafijag har dock upplevt saker
När jag frågat mina vänner
ken kommer tjäna på detta
här i Malmö som jag i tidinu i efterhand vad deras
eftersom deras rykte förstörs
gare städer ej upplevt (exförsta tanke om mig var så
pga hänsynslösa busschaufempelvis i Hörby, Sjöbo och
tänkte de att jag var lite kax- Alunbruket). Samtidigt som
förer.
ig och stel av mig. Men de
Malmöborna har en fin geberättar även att när de lärt
menskap så finns det väldigt Bianca
känna mig så har de märkt
många som ej respekterar
18 år
att jag är precis tvärtom.
varandra så som de borde,
Värnhem
särskilt människor som har
Jag flyttade till Malmö 2011 vissa yrken. Exempelvis så
och har sedan dess bott i
åker jag buss väldigt myckVärnhem men min favoritet och flera dagar i veckan
plats i Malmö är dock västra så stöter jag på busschaufhamnen. Anledningen till det förer som ej ger de svaga
är att det är en mötesplats
för alla ungdomar. Från våren till hösten så är det där
man hittar väldigt många
ungdomar och särskilt på de
varmare dagarna eftersom
det finns flera badställen där.
Det blir som en stor gemenskap mellan ungdomarna i
västra hamnen eftersom det
brukar alltid vara flera hundra ungdomar från olika geografiska områden och knappt
inga 30+ personer alls.
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Att vara Valentina i Malmö

anonym
berättar
En 18 årig tjej som är född
och uppvuxen i Lindängen.
På fritiden umgås jag med
mina vänner runt om i Lindängen eller i innerstaden.
Annars går jag i skolan eller
är med familjen. Jag pluggar till frisör och älskar det
yrket. Många anser att jag är
blyg och lugn, men egentligen är jag väldigt skämtsam

av mig.
Eftersom jag bor i ett ganska utsatt område tror folk
att jag eller min familj har
en kriminell bakgrund. Eller
att jag inte är känslig utan
att jag är van vid t.ex. skottlossningar. En gång var det
en skottlossning utanför min
balkong, vilket gjorde mig
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rädd och orolig. När jag ville
prata om det med folk så
svarade de bara att jag inte
borde bli obekväm eftersom
jag borde vara van, eftersom
jag bor i ett utsatt område.
De tycker att jag ska sluta
klaga och om jag är obekväm
så säger de bara att det finns
andra som har det mycket
värre.

Jag är en ung tjej som bor i
kroksbäck, Malmö som är ett
ganska lungt område med
många äldre personer men
även barn familjer här och
där. Om jag inte har jobb
eller skola att gå till under
dagarna, brukar jag ofta
vara ute, umgås med vänner
eller hitta en annan sorts
sysselsättning. Gillar inte att
vara rastlös och vara stilla
under en längre tid, men där
emot gillar jag att upptäcka
nya ställen och framför allt
att resa med bl a familj och
vänner. Nått jag fått höra
nu i efterhand av folk samt
mina vänner, när det kom
till deras första intryck av
mig baserat på ett ögonkast,
är att jag ser ut som en tjej
med mycket attityd, att jag
är kaxig, antar att jag är
äldre än vad jag egentligen
är eller att jag är ”den dära
ortenbruden” som inte bryr
sig inom negativ mening.
När jag frågat dem hur dessa
fördomarna uppkommit har
jag ofta fått svaret min klädstil som i vissa av dessa fall
involverat mjukiskläder, tofflor, och en vanlig axelremsväska. I vissa fall har jag
t.o.m hört min sminkning.
Innan har jag aldrig tänkt på
hur snabbt folk kan döma en
eller vilka fördomar som kan
uppstå, för jag själv försöker
alltid gå på det jag får höra
av personen eller hur perso-

nen beter sig framför mina
ögon.
Vet att många också har
vissa fördomar angående
mitt favoritområde, augustenborg. Anledningen till att
det är ett av de få områdena
jag tycker om är eftersom jag
bott där sen barns ben och
är uppvuxen där, vilket gör
att jag har så många minnen
som är kopplade till just det
området, men tycker även
att det är centralt på det
sättet att jag hade nära att
gå till andra områden eller
affärer som jag hade lust för.
När folk frågade var jag bodde och mitt svar blev augustenborg såg man hur deras
ansikte ändrades av en medföljande genfråga som för
det mesta blev, ”är det inte
ett dåligt område” och ”du
verkar inte vara en sån som
bor där”, men om man tänker efter är det aldrig själva
området i sig som är ”dåligt”
utan det är hur människorna
som bor där beter sig. Om
det är tillräckligt många som
bor på ”de fina områdena”
som beter sig hemskt mot
andra medmänniskor är
det väl klart att andra kommer tro att det också är ett
”dåligt område” där dessa
personerna bor. Det är just
detta som lett till att jag börjat tycka sämre tankar om
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Malmös befolkning. Det är
många gånger, om inte dagligen, jag stött på folk som är
ytliga, söker efter uppmärksamhet samt bekräftelse,
har dåliga intuitioner och
vill trappa på andra för att
gynna sig själva. Vet att man
inte kommer bort från sånna
personer helt och hållet då
de finns överallt, men tycker att malmö på senare tid
har fyllts med arroganta och
ignoranta människor som
i sort sätt inte bryr sig om
något så länge de själva inte
får något ut av det. Malmö
kommer alltid vara ”min
stad”, min favoritplats och
mitt hem, men om människorna inte ändras och inte ser
det stora perspektivet som
gynnar oss alla i längden, vet
jag inte hur illa det kan gå
för oss.

Valentina
16 år
Bellevue/Kroksbäck

Att vara Amal i Malmö
Amal heter jag. Jag är född i
Sverige men har ursprung i
Palestina och har fått namnet
därifrån. Mitt namn betyder
hopp på arabiska och har varit offer för lite ordlekar men
annars har de 17 åren hittills
varit trevliga.
I slutet av 2017 flyttade jag
till Bunkeflostrand men har
innan dess bott i bland annat
slussen och kroksbäck. Trots
alla de åren på andra ställen
blev Bunkeflo, mer specifikt
Öresundsbron, en av mina
favoritplatser i Malmö. Hela
sträckan från där jag bor till
under Öresundsbron är fylld
med träd och natur och ett
naturreservat med kor. När
man väl kommer fram till
bron så kan man gå under
den och hoppa mellan stenarna (jag tar inte ansvar om

ni råkar dö för att ni gör detta) och sedan doppa fötterna
i vattnet.
När jag inte hoppar riskfyllt
mellan små stenar vid Öresund så går jag i gymnasiet.
Om jag inte pluggar eller
något sådant så gillar jag att
läsa böcker, lyssna på musik,
kolla på serier och vara med
vänner.
När jag träffar folk för första gången så tror de oftast
inte att jag är arab och de
tror oftast att jag är väldigt
tyst och blyg.
Och om de får reda på att jag
är från Palestina, blir de antagligen väldigt chockerade
eller så reagerar de kanske
som en kille i min klass och
säger: ”hon är väldigt ’försvenskad’”.
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För mig är Malmö, uppriktigt sagt, bara stället där jag
bor. Såklart känner jag att
jag inte hade kunnat bo på
något annat ställe och jag
har väldigt många minnen
som betyder väldigt mycket
här. Såklart så är ju Malmö,
eller kanske Sverige bättre
än andra länder på det sättet
att vi inte har krig, svält eller
mycket fattigdom.
Men förutom dessa grejer som är väldigt viktiga så
hade jag kunnat tänka mig
att bo på ett annat ställe
bara jag hade med mig familj
och vänner.

Amal
17 år
Bunkeflostrand

Anonym berättar

och kulturer gör att Malmö är ett sagolikt hundraårigt träd
med grenar nästan ända ner
känns både trivsamt och
till marken. Ibland går jag in
spännande för mig.
under det vackra trädet och då
känns det som att det omfamMin favoritplats i Malmö
nar en, som att man får en stor
är plattan utanför Malmö
kram.
konsthall vid skymning.
Jag gillar den öppna ytan,
Jag har bott i Malmö i hela
Mittemot trädet ligger Malmö
mitt liv så det känns svårt
bronsskulpturernas lyster
Opera. Jag älskar känslan av
att beskriva vilken betydelse och den spännande ljusatt gå förbi operan på kvällsättningen på platsen. På
staden har för mig. Det är
min hemstad och jag är trygg marken finns som en instal- en. Genom byggnadens stora
här.Jag hittar nästan överallt, lation av låga vattenstrålar glasväggar ser man förväntansäven i kolsvart mörker. Vissa som liksom dansar i ljuset. fulla, finklädda människor som
väntar på att föreställningen
platser tröttnar jag aldrig på,
Nära plattan ligger Magis- ska börja. Utanför står den
jag trycker om att komma
vackra skulpturen Tragos där
tillbaka till dem om och om
tratsparken där jag ofta
beundrar hängbokens upp- både eld brinner och vatten
igen. Den brokiga blandporlar.
lysta silhuett. Hängboken
ningen av olika människor
Jag är en artonårig tjej som
bor på Möllan. Om dagarna
studerar jag på Malmö Latinskola och på fritiden tycker
jag om att läsa, laga mat och
vara med mina vänner.
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Jasmin berättar

är jag mestadels i Nydala,
därför har det området byggt
en speciell plats hos mig, till
skillnad från Malmö. En stor
fördel med Malmö är dock
den breda mångfalden, hur
så många och olika kulturer
samlas i en enda stad och
lever tillsammans.

Jag bor i Nydala tillsammans
med min familj, som består
av mamma, pappa och fyra
syskon. Om dagarna brukar
jag spendera tid med min
familj och vänner. Vi är oftast
här i området och vi trivs
mycket bra här. Jag tycker
mycket om att resa och vara
ute med vänner och bara
hänga. En del människor
som idag är mina vänner
brukar oftast ha fördomen
att jag är tillbakadragen,
men sen i efterhand när man
har lärt känna mig så märker
dem att det inte alls stämmer.
Det som är bra med Nydala
är att det är bekanta ansikten så man känner sig trygg
med att vara i Nydala. Min

favoritplats i Malmö är faktiskt Nydala, eftersom det är
där jag är uppvuxen och det
är där jag spenderar majoriteten av min tid. Av den
anledningen känns Nydala
området verkligen som hemma.
Malmö i sin helhet har inte
så stor betydelse för mig,
eftersom jag rör mig inte
mycket i hela Malmö. Detta är något jag skulle vilja
ändra på. Jag tror att många
ungdomar är som mig , att vi
bara är i våra egna områden.
Malmö stad hade exempelvis
kunnat erbjuda unga gratis
busskort, för att förena ungdomar från alla områden.
Detta skulle absolut skapa
mer gemenskap. Personligen
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Något som jag skulle vilja
ändra med Malmö är hur
unga inte reser sig i bussen.
Flera gånger har jag sett hur
äldre människor som knappt
kan stå på sina ben inte får
en erbjuden plats. En gång
var jag tvungen att ta mig
från ena busshalvan till den
andra för att erbjuda min
plats till en skakig, äldre
man. Han blev så glad och
tackade för platsen. Denna
händelse gjorde mig väldigt
frustrerad, eftersom om jag
inte hade varit i bussen hade
ingen rest sig för den äldre
mannen. Detta bör ändras
i Malmö Stad, eftersom det
ger en fel bild av vår stad.
Det är en stad där människor
respektera varandra, och
detta beteendet är inte respektfull mot de äldre. Jag
hoppas verkligen att allt
fler unga skärper till sig och
respekterar sina äldre för ett
bättre Malmö!

Jasmin
17 år
Nydala

Anonym berättar
För mig är Nydala ett tryggt
område med en lugn miljö och är mitt allra favorit
område i Malmö. Det är här
som jag har växt upp och det
är här min familj har funnits
sedan lång tid tillbaka. Eftersom Nydala är ett ganska
litet område så känner alla
som bor här varandra. Detta
skapar en gemenskap och
trygghet.Under dagarna brukar jag för det mesta spendera tid med vänner och familj.
Att mötas av fördomar från
andra har jag själv inte upplevt, men jag känner många
i min närhet som har bli-

vit det. Ett exempel är min
mamma som en dag fick en
kommentar angående hennes slöja från en man som sa
att hon skulle ”spränga sig
själv”. Hatet skulle jag verkligen vilja få bort helt från
min fina stad.

Hade jag exempelvis varit
etnisk svensk och uppväxt
i Nydala så tror jag att jag
hade känt mig utanför då
Nydala är ett område fullt
med människor med utländsk bakgrund.

Malmö betyder väldigt myckJag tror att mitt liv hade sett et för mig och min familj då
väldigt annorlunda ut om jag vi alla är uppväxta här och
finner tryggheten här. Dock
bodde/ växte upp i ett anönskar vi att man lyckas
nat område i Malmö. Detta
beror på att jag skulle kanske minska på kriminaliteten
hänga med andra människor som har börjat öka.
som skulle påverkat mig så
att jag kanske skulle tänka
Anonym
annorlunda.
17 år
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Nydala

Att vara
Layla i
Malmö
Jag bor i Rosengård, området där kvinnor främst känner sig otrygga och där föräldrar är rädda att släppa ut
sina barn själva. Här har det
pågått mycket skottlossning
på senaste tiden och det är
vanligt mad droghandel. Det
är sant att ökat kriminaliteten har lett till ökad otrygghet bland människorna som
bor här men jag tycker dock
att medierna överdriver med
bilden de visar om Rosengård. Här är det oftast lika
lugnt på dagarna och nätter-

na.
Rosengård är ett av Malmös
mest mångkulturella områden. Utanförskap existerar
inte här. I Rosengård respekterar alla varandra och finns
där för varandra om det
händer något.
Framtiden för Rosengård
ser ljus ut i mina ögon. Att
det har byggts en tågstation
i Rosengård tycker jag har
lett till att Rosengård är mer
kopplat till resten av Malmö
än tidigare. Detta ger mig
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Att vara Nasra i Malmö

hopp om en positiv förändring i området och i hela
staden.
Byggnaderna ser fina ut, det
finns studentbostäder, det
finns föreningar som erbjuder olika aktiviteter för barn
och ungdomar. Människorna
här verkar trivs och tänker
inte så mycket på kriminaliteten som finns så länge de
själva inte är inblandade.

Layla
17 år
Rosengård

Jag älskar Malmö då det
är väldigt blandat med
människor och mat. Dessutom älskar jag mitt område
Rosengård från botten av
mitt hjärta. Här brukar jag
med mina nära och kära om
dagarna, vilket jag tycker
är roligt. Rosengård är den
platsen i Malmö som betyder
mest för mig då jag var uppväxt där och har som sagt

min familj och vänner där.
Något som folk inte tror om
mig när de träffar mig för
första gången är att jag inte
är så blyg eller smart.

På min fritid tycker jag om
att plugga, kolla på serier
och även hänga med vänner.
Efter gymnasiet så vill jag bli
polis för att förbättra Malmö
och för att ungdomar inte
ska se ner på poliserna.

Jag brukar ofta mötas av fördomar b.la att mina föräldrar
har tvingat mig till att bära
Nasra
slöja, vilket inte stämmer
Rosengård
alls!
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Anonym berättar
Jag är en 20-årig tjej som
bor i Heleneholm i Malmö.
Just nu läser jag till civilingenjör på LTH i Lund. Malmö
är staden jag alltid kommer
kalla hemma och det är staden som alltid kommer att
ha en plats i mitt hjärta. Det
är staden jag föddes i, staden
jag vuxit upp i och staden jag
känner mig trygg i. Det jag
älskar med Malmö och som
jag tycker gör Malmö unikt i
jämförelse med andra städer
är mångfalden som vi har
här. Vi har skapat en förståelse och en acceptans för att
alla människor är olika och
att det inte är en svaghet
utan en styrka. Jag upplever
dock att en del områden i
Malmö är mer segregerade
än andra, vilket är ett hinder
till vår mångfald. Jag önskar
att vi hade fler offentliga
platser för alla så att segregationen minskar och så att
vår mångfald stärks.
Som sagt så bor jag på Heleneholm och jag trivs jättebra där. Jag tycker att det är
ett fint och ett rätt så lugnt
område. Precis som på andra
områden så sker även en del
problem här. Det finns områden i Heleneholm där det
är vanligt att folk säljer och
köper knark. En gång kollapsade en ung man på kvällen
nära min port pga att han
överdoserat. Någon av grannarna fick ringa ambulansen

för att hjälpa den unga mannen. Vid ett annat tillfälle
hittade en i mitt trapphus en
kniv under en tidning. Trots
allt detta så känner jag mig
trygg i mitt område. Jag är
inte rädd för att gå ut själv
under kvällarna för att jag
känner till mitt område och
folket som bor här. Och så
länge man har bra umgänge
så har man inget att vara
rädd för. Jag tog inte upp
dessa negativa bilder av Heleneholm för att smutskasta
området, utan för att visa
att problem sker överallt i
Malmö och är inte bundet till
ett område. Det känns ibland
som att vi vill smutskasta
vissa områden och stämpla
dem till problemområden
som man ska undvika att
vistas i, vilket jag tycker är
fel. Rosengård ska t.ex. alltid
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uppmärksammas som ett
farligt område trots att problemen som sker i Rosengård
även sker på andra områden
i Malmö. Och precis som jag
känner mig trygg i Heleneholm så känner jag många
från Rosengård som känner
sig trygga i Rosengård. Det
finns inga ”ängelområden”
i Malmö; alla områden i
Malmö är en del av Malmö
och därmed en del av oss.
Genom att ena Malmös olika
områden minskar vi segregationen och kommer varandra
närmare.
Malmö är en vacker stad och
vi måste ta hand om den och
ta hand om alla som bor här.

Anonym
20 år
Heleneholm

Att vara Maja
Jag har bott i Malmö under
hela mitt liv och för mig betyder Malmö hem, vilket gör
att jag känner mig trygg här.
Det jag älskar med Malmö är
att nästan allt ligger så nära
en. Jag tycker väldigt mycket om att jag bara kan cykla
ner till havet när jag vill, då
denna möjlighet inte finns i
alla städer. Dessutom älskar
jag att det finns så många
olika människor med olika
kulturer.
På min fritid tycker jag om
att vara med min familj och
mina vänner men även att

dansa, rita, måla samt lyssna
på musik. Efter sommarlovet
ska jag börja mitt sista år
på gymnasieskolan Latin på
danslinjen med inriktningen
street.

Jag hoppas verkligen att
jag fortsätter att bo kvar i
Malmö i framtiden men det
skulle även vara roligt att
åka till andra ställen runtom
i världen. Jag skulle vilja åka
till New York och dansa där
då dansen är stor där men
även åka till andra ställen för
att få uppleva nya kulturer.
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Att
Anynym berättar
vara
Zaneta
i Malmö
Om dagarna brukar jag
spendera tid med min familj
och vänner. Vi är oftast här i
området och vi trivs mycket
bra här. Jag tycker mycket
om att resa och vara ute med
vänner och bara hänga.
En del människor som träffar mig brukar tro att jag är
tillbakadragen. Även mina
vänner trodde så om mig när
vi träffades för första gången, men nu i efterhand när
vi har lärt känna varandra
så insåg de att det inte stämmer.
Min favoritplats i Malmö är
faktiskt Nydala, eftersom det
är där jag är uppvuxen och
det är där jag spenderar majoriteten av min tid. Av den
anledningen känns det verkligen som hemma i Nydala.

Jag heter Zaneta. Jag är 16
år gammal och bor i Malmö.
Det jag tycker om att göra är
att titta på film, sjunga och
lyssna på musik.

mig så är jag inte det.

Det jag gör på dagarna är
att vara med min familj och
hänga med kompisar.

De platser som betyder
mycket för mig är mitt område som är ganska litet
men ändå inte för litet. Där
känner alla alla och jag är
uppväxt med de flesta som
bor där.

Det man inte tror om mig
när man ser mig är att
många kanske ser mig som
blyg men om man lär känna

Jag tror att mitt liv hade sett
annorlunda ut om jag hade
växt upp i en annan stad för
då hade man t.ex. fått ett
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annat perspektiv på sig själv
och på andra saker.

Malmö betyder väldigt mycket för mig. Det är här jag är
uppväxt och Malmö är väldigt välkomnande till många
olika kulturer. Malmö är en
vacker stad.

Zaneta
16 år

Malmö i sin helhet har inte
så stor betydelse för mig,
eftersom jag rör mig inte
mycket runt i hela Malmö.
Detta är något jag skulle vilja
ändra på. Jag tror att många
ungdomar är som mig , att vi
bara är i våra egna områden.
Malmö stad hade exempelvis
kunnat erbjuda unga gratis
busskort, för att förena ungdomar från alla områden.
Detta skulle absolut skapa
mer gemenskap. Personligen
är jag mestadels i Nydala,
därför har det området en
speciell plats i mitt hjärta, till

av bussen till den främre
delen för att ge min plats
till en skakig och äldre man.
Han blev så glad och tackade
för platsen. Denna händelse
gjorde mig väldigt frustrerad, eftersom jag inte tror
att någon hade rest sig upp
ifall jag inte gjorde det själv.
Detta bör förändras i Malmö,
eftersom det ger en fel bild
Något som jag skulle vilja
förändra i Malmö är hur
av vår gemenskap i vårt fina
Malmö. Här respekterar vi
unga inte reser sig upp i
bussen. Flera gånger har jag varandra, och detta beteensett hur äldre människor som det är inte respektfull mot de
äldre. Jag hoppas verkligen
knappt kan stå på sina ben
att allt fler unga skärper till
inte blir erbjudna en plats.
sig och respekterar sina äldre
En gång var jag tvungen att
för ett bättre Malmö!
ta mig från den bakre delen
skillnad från andra områden
i Malmö. En stor fördel med
Malmö är dock den breda
mångfalden och hur det
finns så många olika kulturer samlade i en och samma
stad. Den mångfalden har
gett upphov till ett mer förenat Malmö tycker jag.
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ATT VARA ABDULRAHMAN I MALMÖ
Jag älskar mitt område
Kroksbäck och det är den
platsen i Malmö som betyder
mest för mig. Där känner
alla varandra och jag älskar
att mina bästa vänner också
bor där.

min fritid, och jag har även
börjat spela i Hyllie laget för
fotboll.
Något som andra inte tror
om mig när de träffar mig
för första gången är att jag
är bra på att spela fotboll.

roligt med dem. Dessutom
älskar jag att spela fotboll på

ut så tror jag inte att mitt liv
skulle se annorlunda ut då

jag tror på att alla människor
är lika värda.
En sak som jag skulle vilja få
bort från Malmö är rasismen
på bussarna.

Abdulrahman
17 år
Om dagarna brukar jag träffa Hade jag bott i ett annat
mina vänner och ha det
område eller sett annorlunda Kroksbäck

ATT VARA ALI I MALMÖ
Jag älskar Malmö då det är
mitt hem där jag känner mig
trygg och säker. Jag älskar
att vi har det blandat med
olika kulturer och att vi respekterar varandras olikheter.
Dock tror jag att människorna i Malmö är mer stressade jämför med folk i andra
städer.

Ali
16
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Malmö berättar är en del av Projekt fördomsfri jämlikhet
som handlar om att bryta segregation och fördomarna
bland Malmös unga och finansieras med projektmedel
från Arvsfonden. Vi vill med detta ta reda på hur unga
själva upplever Malmö.
Malmö berättar är ett samarbetet med Malmö Stad,
Forward Malmö och Malmö Universitet.

