reportage
kollektivt livu en tunnel och ett snyggt mål. Sedan
jubel och härliga skratt. Varje kväll träffas ett gäng asylsökande på råneås nya konstgräs för att lira boll.
– Här är alla välkomna, säger Karem Harotian.

spelglädje
I råneå håller asylsökande
spontanidrotten vid liv
De flestA som växt
upp under 1970-talet eller tidigare har säkert
egna minnen när man
samlades, delade upp på
lag och lirade bara för att
man tyckte det var skoj.
Det finns i dag inte
mycket kvar av den spontana idrotten i ett land
där barns och vuxnas liv
finns inbokade i tjocka
kalendrar.
Men det finns också
undantag.
I Råneå bor cirka 150
asylsökande och där lever
spontanidrotten i högsta
grad.
– Där jag kommer från
finns inte lag som i Sverige utan där träffas man
och spelar så här. Så är
det nog för de flesta, säger 15-årige Karem Harotian.
Fotbollsplanen är hans
andra hem och varje dag
efter skolan går han dit
och han säger själv att
han tillbringar i snitt tre
timmar där varje dag.
Men han är långt ifrån
ensam om att söka sig
dit. På eftermiddagarna samlas flera av de nya
Råneåborna nere vid idrottsplatsen och den här
underbart härliga aprilkvällen finns ett 30-tal
människor på det nylagda
konstgräset.
– Vi träffas här nästan
varje kväll och när vi fått
den här fotbollsplanen så
vill man bara hit. Det här
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p Det går att träffas och spela fotboll helt kravlöst. Maher Alfath och ett 20-tal andra asylsökande träffas i stort sett varje kväll på fotbollsplanen i Råneå för att umgås och lira boll.
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pÄr man tio år och har tvingats fly från sitt hemland är det kanske extra viktigt att få
skratta och ha kul. Muhammed Mahdi var på fotbollsplanen med sin bror Nurridin och
sina vänner teophil och Vincente Ricardo.

är kul, man har något att
göra i Råneå, säger Karem
Harotian.
Glädjen går inte att ta
miste på.
MARi MohAMD från
Libyen ramlar efter en
närkamp med Hussein
Aldaw från Eritrea. Båda
bara garvar.
Och det blir mer och
mer fascinerande när
man inser att det handlar om ett åldersspann
från 10 till 35 år och att
i stort sett alla kommer
från olika länder. Där
fanns Mahmud från Jemen, Rasila från Bashkortostan, Farzad från

Iran och Vincente från
Angola. Men där finns
också män och grabbar
med rötterna i Afghanistan, Irak, Ryssland, Kazakstan, Turkiet, Kongo
och Palestina.
– Är man sugen på att
spela fotboll så kommer
man hit, säger Karem.
viD siDAn av fotbollsplanen pågår arbetet med
det nya utomhusbadet.
Går allt enligt planerna
ska det invigas till sommaren och blir det lika
välbesökt som fotbollsplanen är det väl investerade pengar. Den vårglädje som får utlopp på

idrottsplatsen den här
aprilkvällen är det sällan
man får uppleva på en
fotbollsplan i dag.
kAReM
hARotiAn
får till sist frågan hur det
går att kommunicera när
i stort sett alla kommer
från olika länder. Han
svarar kort att det går bra.
Frågan är egentligen
helt onödig eftersom svaret pågår framför ögonen
på oss.
En fotbollsplan, två mål
och en boll. Det behöver
inte vara svårare än så.

Joakim NordluNd

pVincente Ricardo, Nurridin Mahdi, teophil Ricardo och Muhammed Mahdi tillbringar så mycket tid de bara kan på fotbollsplanen.
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p Det är befriande härligt att se hur roligt ett 20-tal asylsökande har på Råneås nylagda konstgräs. Ett fantastiskt sätt att
hälsa våren välkommen.
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