
NÖDINGE. Fördomarna 
är ett minst lika stort 

-
katastrofen i sig.

Bijan Zainali (S), 
kanslichef för partiet i 
Västra Götalandsregio-
nen, fängslade åhörarna 
under ett föredrag om 
migration och integra-
tion.

– Vi måste fortsätta 

-
ge frivilligt.

Socialdemokraterna bjöd 
in till ett öppet möte om 
migration, integration och 
dess utmaningar. Regionråd 
Lena Hult (S) och Kom-
munstyrelsens ordförande i 
Ale, Paula Örn (S), gav en 
lägesrapport utifrån sina lo-
kala perspektiv. Huvudtalare 
var dock Bijan Zainali som 
sedan fyra år tillbaka job-
bar politiskt i regionen för 

Socialdemokraterna. Hans 
personliga reflektioner kring 
flyktingkatastrofen behöver 
man dock inte vara politisk 
sympatisör för att beröras av. 
Bijan är född och uppvuxen 
i Iran, ett land som påminde 
mycket om Väst innan revo-
lutionen 1979.

– Då förändrades allt. Re-
ligionen tog över. Monarkin 
lämnade plats för republiken 
och den islamiska staten. 
Vardagen förändrades bru-
talt, inte minst för landets 
kvinnor som tvingades bära 
slöja. Offentliga avrättningar 
infördes och pågår fortfa-
rande. Det är bara Kina som 
avrättar fler än Iran, berättar 
Bijan.

Sex år efter revolutionen 
och krigsutbrottet mellan 
Iran och Irak (1980) bestäm-
de han sig för att fly. Färden 
gick med kamel till Pakistan, 
därifrån till Kuwait, Grek-
land, Berlin och i maj 1985 
nådde han Trelleborg.

– Att jag valde Sverige var 
egentligen en slump, men 
jag var också nyfiken på lan-
det eftersom Olof Palme var 
den första västerländske led-
aren som besökte Iran efter 
revolutionen. Han försökte 
påverka demokratin i landet 
och jag gillade allt han sa, 
minns Bijan.

Att han väljer att berätta 
sin historia allt oftare beror 
på tonen i den svenska de-
batten om flyktingsituatio-
nen. Han tycker inte den är 
nyanserad.

Inte frivilligt
– Det låter som om 
människor flyr för skoj skull 
och att de kommer till Sveri-
ge för att få fri tandvård eller 
socialbidrag. Det är inte så. 
Ingen lämnar sitt land och 
sin familj frivilligt. Det finns 
alltid en berättelse bakom 
varje flykting, säger Bijan.

Han passade på att dra en 
parallell till Sverige. 1840-

1920 lämnade 20% av be-
folkningen landet. Missväxt, 
fattigdom, politiskt och re-
ligiöst förtryck jagade bort 
många.

– Sedan fanns det så kall-
lade ”Amerikabrevet” i vilka 
människor som seglat över 
Atlanten vittnade om skola 
för alla barn, inga krig och 
god skörd. Iran idag påmin-
ner en del om det Sverige 
som många flydde från på 
1800-talet. Det är fattigt, 
en otäck förföljelse och ett 
religiöst förtryck. Dessut-
om finns det en del ”Sveri-
gebrev” som når fram och 
berättar om frihet och fram-
tidstro.

Att den stora invandring-
en är bekymmersam för EU i 
allmänhet och Sverige i syn-
nerhet är självklart, men det 
finns också en annan sida av 
myntet.

– Kortsiktigt kostar in-
vandring mycket pengar, 
men långsiktigt visar alla ut-

redningar att invandring är 
en vinst för mottagarlandet. 
Sverige behöver dessutom 
arbetskraft för att klara väl-
färden på sikt. Vad vi däre-
mot måste vara noga med nu 
är att ställa krav på anpass-
ning till de svenska normer-
na och värderingarna. Våra 
demokratiska rättigheter är 
till exempel inget vi förhand-
lar om, understryker Bijan.

Mångkulturellt
För ett år sedan hotade ett 
nyval och i samband med 
detta fick han i uppdrag att 
ställa samman ett material 
om invandringssituationen. 
I början av året hade Sverige 
380 000 barn med utländsk 
bakgrund. 30% av alla barn 
i landet har en koppling till 
ett annat land.

– Vi har redan ett mång-
kulturellt samhälle, men det 
är naturligtvis en utmaning 
när antalet flyktingar växer 
snabbare än tillgången på 

asylboenden. Jag är ändå 
övertygad om att Sverige är 
landet som kan klara av att 
hantera situationen, men det 
som skrämmer mig är alla 
fördomar. Rädslan för de 
som kommer. Vi ska istället 
se dem som en tillgång. Se-
dan är det också viktigt att 
komma ihåg att 30% av alla 
som söker asyl lämnar Sveri-
ge inom tio år. Det är statis-
tiskt säkerställt, men person-
ligen tror jag att landet hade 
mått bra av att få behålla just 
de som söker sig vidare. Det 
brukar var de mest drivna 
och kompetenta som söker 
lyckan på annat håll, säger 
Bijan.

Han bekräftade att brotts-
ligheten är större bland utri-
kesfödda, men forskningen 
visar att huvudorsaken är de 
socioekonomiska förhållan-
den som de lever under. Ar-
betslöshet och segregerade 
boendemiljöer.
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”Fördomarna är det stora problemet”

Bijan Zainali (S), kanslichef för på Västra Götalandsregionen, gav ˜ykting katastrofen ett ansikte när han återgav sin berättelse om 
˜yk ten från Iran för 30 år sedan.

Bijan Zainali (S):


