
Utdrag ur boken

Aras
Så min pappa bestämde att jag skulle resa till annat land. Min 
pappa och min farbror bestämde att jag skulle resa till Sverige. 
Men min mamma ville inte att jag skulle resa hit. Mamma 
pratade med min pappa och min pappa sa att vi måste göra så, 
annars kommer vi att förlora vår son och min mamma frågade 
mig mycket om det och jag ville komma till Europa. Min farbror 
hade också bestämt samma sak. 

Halima
Polisen ringde till en tolk som frågade varför jag kommit hit. Jag 
kunde inte svara bra på den frågan därför att min dotter var 
mycket trött och hungrig. Min dotter mådde inte bra för att hon 
inte ätit mat på över en dag. Jag var mycket stressad. En 
poliskvinna gav mat till min dotter och sen somnade mitt barn.  
 
Från klockan elva till sju stannade jag på polisstationen med min 
dotter. Efter klockan sju flyttade vi till Migrationsverket. När jag 

kom till Migrationsverket två polismän hjälpte mig och mitt barn. Polisen visade mig till mitt rum och 
hämtade två par kuddar och täcken. Klockan tio somnade jag och min dotter. Den dagen var mycket 
tråkig.

Reza
Min familj red på åsnor och jag var med vuxna och gick med egna fötter. Det var väldigt svårt för att jag 
fick springa med dem, för att jag var liten och bara sexton år och andra var vuxna män. Först var jag 
rädd för dem men efter två timmar kände jag dem. För att innan vi skulle resa, hörde jag att det finns 
personer som ta barnen som gisslan och avkräver pengar från deras familj. Men de var härliga 
människor, snälla och roliga. 

Sarah
När jag började skolan kände jag mig lite nervös för jag kunde inte svenska och hade inga kompisar. Det 
var svårt att förstår vad läraren sade. Jag gillade inte skolan. Jag tyckte att skolan var tråkig och jag hade 
inget roligt. Jag minns när min mamma sade till mig att det finns inget liv utan skolan, hon hade sagt till 
mig att allt jag vill ha, allt jag vill bli så måste jag gå i skolan. Då tänkte jag att hon hade rätt. En gång 
pratade jag med mig själv att jag måste kunna lite språket för att språket är nyckel i ett nytt land, sade 
jag till mig själv. 

Nedal
Jag flydde från Syrien för att det var krig. Det kom människor från andra länder och skapade problem i 
Syrien med sina religioner. Alla vänner var omkring mig med tårar i ögonen och jag hatar farväl. Jag 
reste sedan till Turkiet och var med min yngre brors vän hela vägen. Resan var en svår resa och vi satt 
länge i Turkiet och väntade. 
 
Sedan kom resan till Grekland. Vi kom över havet från Turkiet i en liten gummibåt och kustpolisen 
hjälpte dem som inte kunde simma. Vi satt i Grekland i mer än en månad. Grekland är vackert land men 
har många problemen och många människor dödas. 

www.mummelforlaget.wordpress.com          mummelforlaget@comhem.se

http://www.mummelforlaget.wordpress.com
mailto:mummelforlaget@comhem.se

