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En stor våg flyktingar nådde Sverige, och vi var inte beredda. Krisen 
ledde inte till katastrof, utan tvärtom till en smått historisk reaktion av 
solidaritet och humanism. Svenska folket gav som aldrig förr, och tu-
sentals volontärer arbetade dygnet runt med att ge de utsatta hjälp: 
mat, husrum, skjuts. Ordfront magasins Fanny Hökby var en av volontä-
rerna. Här är hennes berättelse inifrån den svenska solidaritetsrörelsen.

Vi tog emot dem

AV FANNY HÖKBY

14 SEPTEMBER 2015.  STOCKHOLM, SVEA-
VÄGEN. ABF-husets foajé är under renove-
ring, delar av golvet är täckt med papp och 
sladdar hänger löst i taket. Klockan är ett 
på natten och jag går in i det lilla mötes- 
rum som är vårt tillfälliga högkvarter. 
Glasväggarna täckta med stora pappersark 
och post-it-lappar. På bordet står laptops 
och tomma läskburkar, på golvet trängs 
byggmaterial med klädpåsar och mobillad-
dare. Mellan 50 och 70 flyktingar från kri-
gets Syrien och Irak är här, sover en trappa 
ner eller rör sig runt i mindre grupper och 
samtalar. De har alla kommit till Stock-
holm det senaste dygnet, och behöver tak 
över huvudet i natt. En man har brutit el-
ler stukat sin fot. Ytterligare 300 väntar 
på en sovplats nere på Centralen. Det är 
det jag och de andra volontärerna försöker 
ordna. Ingen vet riktigt hur det ska gå till, 
stämningen är förvirrad, men alla jobbar 
på. Samtidigt är jag rädd för polisrazzior 
och rasistiska hatattacker. Men det säger 
jag inte till någon. Det finns inte tid för det. 

2 OKTOBER 2015. STOCKHOLM, HANTVERKAR-
GATAN. I ett pampigt sammanträdesrum 
sitter jag tillsammans med ett femtiotal 
andra volontärer i Landstingshuset i möte 
med Länsstyrelsen. En tjänsteman, kan-
ske en smula skamsen, ber mig förklara hur 
man bygger upp en transport- och boende-

samordning för transitflyktingar. Myndig-
heten vill veta. För det är inte de, utan vi 
hundratals volontärer, som tog hand om 
flyktingarna som kom till staden. Och nu 
ska vi försöka förmedla vad vi har lärt oss 
göra under dessa veckor, som nog varit de 
längsta i mitt liv. Jag ska försöka berätta 
vad som hände tiden där emellan, i början 
av flyktingkrisen, i ett Sverige som vakna-
de och sattes i rörelse över en natt. Allt var 
förvirring. Men den möttes med solidari-
tet, energi, handling.

DE FÖRSTA SOVPLATSERNA
Malmö, den sjunde september. Ni minns 
säkert löpsedlarna: över hundra flyktingar 
kom gående på den avspärrade motorvägen 
E45 från Rödby i Danmark mot Sverige. 

– För oss blev det verkligt då. Det var 
kväll och vi insåg att flyktingarna skulle be-
höva någonstans att sova när de kom fram 
till Malmö. Så vi gjorde i ordning 70 sov-
platser. De nästföljande dagarna kom det 
bara fler och fler människor.

Till slut hade de 250 sovplatser, berättar 
Johanna Nilsson på Kontrapunkt, det so-
ciala centret och kulturmötesplatsen som 
fick inhysa de första transitflyktingarna. 
Volontärer från Allt åt Alla Malmö, Kon-
trapunkt, Muslimska församlingen och 
Refugees Welcome to Malmö, mötte dem 
redan på perrongerna på Malmö Central 

och slussade dem till bord med förnöden-
heter och frivilliga tolkar.
Johanna Nilsson beskriver processen: 

–På Kontrapunkt möts de av en värd 
som talar deras språk – arabiska, farsi eller 
dari – och blir sedan visade till sjukstuga, 
jurister och sängplats. 

Kontrapunkts egen buss och andra frivil-
liga konvojer började åka skytteltrafik till 
kontinenten för att hämta människor till 
Sverige, Norge och Finland.
Vad hände med Sverige och svenskarna 
dessa dagar? Något stort. Vi såg på nyhe-
terna hur tyskarna välkomnade flykting-
arna med applåder och plakat, och genast 
förberedde vi oss för att göra detsamma. 
Debattklimatet förändrades och det blev 
plötsligt helt accepterat, ja nästan en skyl-
dighet, att hjälpa dem resa illegalt genom 
Europa. Volontärerna hyllades som hjäl-
tar. Kläder, leksaker och miljontals kronor 
samlades in till små frivilligorganisationer 
som tidigare inte haft någon ekonomi att 
tala om. Under galan »Hela Sverige skram-
lar« skanderade artister de anarkosocialis-
tiska slagorden »Den som flyr har inget val 
- ingen människa är illegal«. Kommuner 
och migrationsverk sattes så småningom i 
krisberedskap och i media kritiserades po-
litiker för att inte ta sitt ansvar. 
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Många syrier vill stanna i Sverige och dessa 
människor ansvarar Migrationsverket för. 
Irakierna däremot, vill oftast åka till Fin-
land och är därmed transitflyktingar i Sve-
rige. Vissa har familj och vänner i Finland, 
men antagligen beror det också på rykten 
om att det är lättare för irakier att få asyl 
där. Ett rykte som antagligen inte stäm-
mer. På Kontrapunkt började ändå akti-
visterna skicka flyktingar vidare norrut 
via Stockholm, en buss för 45-60 personer 
varje morgon. Att sätta dem på tåg var svå-
rare. Gruppen Allt åt Alla köpte biljetter 
dygnet runt i automaterna på centralen 
och SJ satte in extravagnar. 

– Men vi märkte att det var ohållbart att 

köpa tågbiljetter till alla. Vi försökte få SJ 
att lätta på biljettkontrollerna, men de ville 
inte. De svarade »vi är ett vinstdrivande 
företag, vårt uppdrag är att gå med vinst«, 
säger Johanna Nilsson.

Många rykten var i svang dessa dagar. Att 
SJ skulle låta folk åka gratis var inte sant.

FRÅN MALMÖ TILL TORNEÅ 
Ingen vet idag hur många transitflyktingar 
som befinner sig i Sverige, men klart är att 
dessa personer inte är någon myndighets 
ansvar. Om de inte söker asyl befinner de 
sig här illegalt. Den enda myndighet som 
har ett ansvar är polisen som enligt Dublin-
förordningen ska se till att flyktingarna  

registreras i Sverige, vare sig de vill det eller ej. 
Så detta föll på de nybildade nätverken. 

Exakt hur många som blev engagerade vo-
lontärer går inte att säga, men jag skulle 
gissa på ett tusental. Att transportera pap-
perslösa flyktingar över landgränser är i 
lagens ögon människosmuggling och är 
straffbart. ID-kontroller gör det omöjligt 
att åka färja till Finland. För att slippa åta-
las för människosmuggling, har aktivistnät-
verken därför valt att transportera dem till 
Luleå, vidare med länstrafik till Haparanda, 
för att låta dem gå eller åka själva över 
gränsen till Torneå i Finland. En resa på 
över 160 mil.

Sent på kvällen den 13 september när Kontrapunkts buss anländer till Stockholm blir den stoppad av polisen, som hastigt börjar utreda om det rör sig om  
människosmuggling. Efter överläggningar med volontärerna konstaterar poliserna att ingen i bussen »är objekt för människohandel«.
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I Luleå samarbetade kommunen med ak-
tivisterna, men detta var ett undantag. I 
Stockholm gavs inga som helst besked av 
stad eller landsting under september, med 
undantag för Botkyrka kommun som fak-
tiskt bistod boendena.  Pengar till andra 
boenden och bussar samlades istället in 
genom privata donationer. Kontrapunkt 
lyckades under september samla in över 
en halv miljon kronor och engagera unge-
fär 400 volontärer. 

– Vi är fortfarande igång och arbetar för 
att fortsätta, för vi märker att vi fyller en  
extremt viktig funktion. Transitflyktingar-
na har fortfarande inte rätt till något stöd,  
säger Johanna Nilsson på Kontrapunkt. 

NY FOLKRÖRELSE PÅ TVÅ VECKOR
I Stockholm hände ungefär detsamma som 
i Malmö när den första stora vågen av flyk-
tingar anlände. Frivilliga strömmade till. 
Ett tält med mat och förnödenheter ställ-
des upp vid en taxiparkering intill central-
stationen, medan aktivister bänkade sig på 
ett kafé i ankomsthallen för att köpa biljet-
ter vidare norrut. Insamlingar startades 
med hjälp av bank-appen Swish, ett hjälp-
medel som skulle visa sig bli helt essenti-
ellt i alla frivilligorganisationer. Pengarna 
tycktes aldrig räcka, däremot sviktade ald-
rig engagemanget. 

Lördagen den 12 september, dagen då jag 
själv började arbeta frivilligt, öppnade 
ABF-huset sina lokaler på Sveavägen för 
flyktingar och frivilliga. Från Centralsta-
tionen guidade volontärer flyktinggrupper 
till ABF, en promenad på cirka en kilome-
ter. Under helgen lånade Scouterna ut ett 
stort antal fältsängar som bäddades i ord-
ning i källaren. ABF lyckades inkvartera 
ungefär 70 människor per natt. 

Detta blev också uppstarten av den så 
kallade Boende- och transportcentralen, 
bestående av frivilliga som försökte sam-
ordna bilar och boenden. Aktiviteten på-
gick dygnet runt i det provisoriska konto-
ret, enklare mobiltelefoner köptes in och 
sladdarna tycktes alltid försvinna bland 
byggmaterialet och lådorna på golvet. En 
donerad laptop stod på bordet och genom 
ett under spilldes inte en enda skvätt av 

alla de liter läsk som dracks under dessa 
dygn på den. Frivilligarbetarna avlöste var-
andra i fyratimmarspass; de som gick hem 
fick introducera de nya. 

GRÄNSLÖSA SAMARBETEN
Det var ungefär nu som aktivisterna runt 
omkring mig började bränna ut sig. Käns-
lan av otillräcklighet var allmän och plåg-
sam. »Det känns som jag inte fått ett dugg 
gjort idag«, sa en volontär, trots att hen 
kört flera vändor till migrationsverket i 
Märsta den dagen. Det är inte konstigt att 
känslan uppstod. Det skapades bra struk-
turer, men kontinuiteten var usel.

– Är det inte därför vi har skapat samhäl-
len från första början?! utbrast någon i det 
där röriga rummet på ABF. 

– För att vissa ska kunna göra sånt här på 
heltid!

Efter ett par dagar var ABF tvunget att 
stänga och Boendecentralen (som jag 
själv tillhörde) flyttades till en annan lo-
kal i Stockholms innerstad. Här knöt vi 
ett par boenden till oss och utvecklade en 
bra kommunikation med volontärerna på 
Centralen. Ett otroligt samarbete startade 
som tidigare varit svårt att föreställa sig. 
Anarkister, syndikalister och aktivister 
från Kafé 44 och Cyklopen samarbetade 
med nykterhetsförbundet IOGT-NTO, 
Scouterna, kyrkor och trossamfund, Röda 
korset, Stockholms moské, politiska par-
tier som Feministiskt initiativ och Vän-
sterpartiet, vandrarhem, sociala center, 
kulturföreningar, restauranger, kaféer och 
Refugees Welcome. Jag har funderat på 
varför just dessa nätverk såg det som sin 
uppgift att hjälpa till. Minsta gemensam-
ma nämnare är nog ideologisk övertygelse 
och organiseringsvana: föreningsmän-
niskor är duktiga på att handla kvickt och 
deras höga självförtroende bottnar kanske 
i övertygelsen om att man står för det goda. 
Det är ju därför man går med i en förening 
från första början. Det talades om att en 
palestinsk förening skulle samarbeta med 
Livets Ord, tyvärr vet jag inte mer om det. 
Konsertlokalen Nobelberget öppnade bo-
ende i Sickla och insamlade pengar gick till 
tågbiljetter. Bussar och tåg började rulla så 

pass ofta att transitflyktingarna oftast bara 
behövde stanna i Stockholm en natt. 

Det fungerade inte friktionsfritt förstås. 
Missförstånd, dubbelarbete och starka vil-
jor försvårade, men det unika i situationen 
var att motsättningarna lades åt sidan. Ett 
webb-baserat schema för ansvarsområden 
och arbetspass skapades. För att hålla koll 
på hur många som skulle anlända med tå-
gen, gick Röda korset ombord, räknade 
antalet transitflyktingar och mailade oss. 
Varje dygn lyckades vi, alla hundratals vo-
lontärer tillsammans, ordna boende till 
över 600 män, kvinnor och barn i Stock-
holmsområdet. Utan lön. Utan resurser 
eller förkunskaper. Jag var ömsom för-
bannad, ömsom stolt över allt vi lyckades 
åstadkomma. En kamrat till mig på Boen-
decentralen ordnade boende till en mam-
ma som fött barn på flykten genom Europa. 
Den känslan är överväldigande. 

Flyktingkrisen var nu huvudtemat i 
nästan varje nyhetssändning och löpsedel. 
Det skrevs och direktsändes från tågsta-
tioner och boenden. Hans Rosling nästan 
geniförklarades och Kjell Bergqvist stod i 
gul reflexväst och delade ut bananer i Gö-
teborg. 

MÄNNEN DE MEST UTLÄMNADE
Ett transitboende som öppnade tidigt lig-
ger i Botkyrka söder om Stockholm. När 
jag kommer dit en fredagsmorgon vid tio-
tiden är stämningen fridfull. Sängarna står 
i ett antal små rum med glasdörrar och det 
är släckt i den delen av lokalen. I matrum-
met är det däremot tänt, ett par volontärer 
äter frukost och höstsolen skiner in genom 
de många fönstren. Huset ligger bredvid en 
skola och en kulturförening i ett lummigt 
skogsområde. Ett par flyktingar har slagit 
sig ned vid de två borden och tagit för sig 
av frukosten: bröd med pålägg, kaffe och te, 
men många sover fortfarande. 

– När de kommer hit är de trötta ef-
tersom de oftast kommer på natten. De 
vill duscha och sen sova. Vi ställer inte så 
många frågor då, utan tar allt sådant på 
morgonen, säger Nabila Abdul Fattah, en 
av volontärerna som driver boendet. Hon 
har länge varit en profil i frågor om anti-
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/ Vinjett // Vinjett /

I Botkyrka finns beredskap  
för 35 transitflyktingar.

Aktivister jobbar ett nattskift på 
Boendecentralen i Stockholm.

Förråd för donerade kläder på 
boendet i Botkyrka

bildtext

bildtext

bildtext

TV-galan drog in 40 miljoner 
kronor som skänktes till UNHCR

Från Aktuellt onsdagen den 15 oktober.
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De flesta boenden 
fylldes varje natt.



24  |  O R D F R O N T  M AG AS I N  5 . 2 01 5

/ Reportage /

rasism, varit sångerska och krönikör, nu 
arbetar hon som tjänsteman på Botkyrka 
kommun. Hon dessutom tagit på sig att 
vara mediakontakt på flyktingboendet. Vi 
sätter oss på en säng och när jag frågar hur 
mycket tid hon spenderat här suckar hon:

– Jag vill inte ens veta! Även när man 
inte är på plats finns saker som måste gö-
ras. När jag jobbade för mycket blev jag 
portad från boendet av mina vänner, och 
det var väl egentligen bra. 

Hur länge hon lyckades hålla sig borta?  
I fyra dagar. Förutom Nabila håller ett  
tjugotal stabila volontärer med olika an-
svarsområden boendet igång. På plats idag 
finns också en frivillig jurist som svarar på 
asylfrågor så gott hon kan. 

I lokalerna finns sovplatser för 35 perso-
ner, men i natt kom bara ett tjugotal, vilket 
volontärerna tycker är rätt skönt. Nabila 
Abdul Fattah är denna morgon den enda 
som talar arabiska på boendet, så hon får 
under frukosten ställa sig i matrummet 
och berätta hur dagen kommer se ut. Vilka 
vill åka till Finland i kväll? Fem-sex perso-
ner räcker upp handen, vissa lite tvekande. 
Under förmiddagen är det många, många 
frågor som ställs om asylprocesserna i Sve-
rige och Finland. Vilket land är bäst, var 
har jag störst chans att få asyl? Nabila tol-
kar, men det är lite svårt eftersom männen 
talar en annan arabisk dialekt än hon själv. 

– Det är som danska för en svensk. Man 
förstår ungefär och så får man prata tills 
man förstår varandra. 

Det finns just nu många transithem för 
barnfamiljer, men inte för ensamma 
män. Det har sin förklaring i att pappers-
lösa barn ska skyddas enligt lagen, medan 
vuxna egentligen inte har några rättig- 
heter, ett stort problem som frivilligorga-
nisationerna fått på sitt bord. Det är bara 
män som kom hit i natt, främst från Afgha-
nistan och Nordafrika. Alla flyr inte från IS, 
men alla flyr från våld, förföljelse eller krig. 

–Man vill nästan inte höra på alla livs-
historier för då bryter man ihop. Man för-
söker skydda sig mot det, så de flesta av 
våra samtal handlar om det rent praktiska: 
dusch, tvätt, kläder, mat, resor. Det låter 
kanske känslokallt, men vi är bara männis-
kor, säger Nabila. 

»FINNS INGA REGLER LÄNGRE«
– Jag har fått en ny stil! 
En man i 30-årsåldern kommer upp från 

förrådet en halv trappa ner, gör en ironisk 
modellpose och skrattar. Han har hittat en 
passande t-shirt och jeans bland alla kläder 
som donerats. Där inne finns saker i drivor, 
och Nabila hatar oreda. Hon vill inte att 
jag ska framställa boendet som ett stort 
kaos, och det är det heller inte. Sängarna är 
prydligt uppställda och bäddade med rena 
omaka lakan och en hopvikt handduk vid 
varje fotända; i det lilla köket står ren disk 
i stället och en man står och diskar sin kaf-
femugg. Men det behövs mer: klädhängare, 
tvättmaskin, tumlare, frysbox, en bil och 
frekventare sophämtning - listan är lång. 
Idag får volontärerna ta hem tvätten och 
fixa det själva, medan de väntar på pengar 
som kommunen har lovat dem. 

Medan Nabila pratar med mig och samti-
digt försöker svara på asylfrågor, sitter en 
av volontärerna vid ett lågt bord i matrum-
met och försöker boka platser på den buss 
som ska köra till Luleå i eftermiddag. Hon 
heter Fatma Ciftci och jobbar till vardags 
på ett LSS-boende. Jag slår mig ner mitt-
emot henne på en fotpall.

– Alla bidrar med vad de kan, och jag har 
massa tid. Här känner jag att jag gör nytta, 
säger hon.

Fatma Ciftci blev volontär efter att ha letat 
upp boendet på Facebook. »Jag gillar Face-
book nu!« säger hon och skrattar. Sociala 
medier, framför allt Facebook, har varit 
en otroligt stor faktor i sammanhanget. 
Det har gjort det möjligt att nå människor 
blixtsnabbt, till exempel för att efterlysa 
prylar, volontärer och svar på asylrättsliga 
frågor. Nackdelen med sociala medier är 
att också rykten sprids snabbt. Källkriti-
ken har blivit lidande i jakt på snabba svar, 
vilket kan vara livsavgörande när det hand-
lar om juridiska råd till flyktingar. 

För Nabila Abdul Fattah däremot, började 
frivilligarbetet mer dramatiskt i början av 
september. En barndomsvän hörde av sig 
och frågade om hon kunde hjälpa en syrisk 
familj med fyra barn att ta sig från Stock-
holm till Finland.

– Familjen kom med tåget, jag hoppade 
på i Södertälje och letade upp dem. Vi kom 
in till T-Centralen, det stod poliser på per-
rongen och jag sa till dem, att nu måste vi 
göra en great escape. Så vi sprang från per-
rongen, upp på Klarabergsviadukten och 
gömde oss på Seven Eleven. Vi tänkte att 
de skulle åka båt till Finland, men på grund 
av ID-kontrollerna fick de åka bil till Hap-
aranda istället, och sedan taxi över grän-
sen. När familjen insåg att de faktiskt var i 
Finland brast de ut i gråt. »Är vi verkligen 
i Finland nu?« frågade mamman. »Jag såg 
inga gränskontroller och ingen taggtråd!«. 

Nabila Abdul Fattah tillsammans med  
Dia, en av de flyktingar som fått en natt  
av lugn i Botkyrka.
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Idag har Nabila kontakt med familjen som 
bor med sin släkting i Finland. Jag frågar 
henne om hon inte är rädd för att åka fast 
för människosmuggling.  

–Nej. Vi står mitt i en humanitär kris, så 
ska man ens fundera över sånt? Det finns 
inga regler längre, människor ska överleva, 
då är det det man fokuserar på. 

En till volontär kommer till boendet i 
sin skåpbil: läge att åka till Ikea och handla 
klädhängare. En sista fråga till Nabila. Vad 
skulle hon vilja säga till politikerna just 
nu?

– Jo jag skulle vilja säga till Stefan Löf-
vén: stå inte på en demonstration inför  
15 000 personer och säg att ditt Europa 
inte stänger gränser. Nu har ni sagt att det 
ska införas fler inre utlänningskontroller. 
Var i alla fall ärlig med din bullshit.

POLISREPRESSION MOT VOLONTÄRERNA 
Långt in i september kändes situationen 
ganska trygg, i alla fall i Stockholm. Poli-
sen tillät privatpersoner skjutsa flyktingar 
både inom staden och norrut. Det uppstod 
dock konflikter med polisen och i vissa fall 
kanske oavsiktligt. Det som händer när tio-
tolv piketpoliser kommer gående i bredd 
mot en grupp transitflyktingar och aktivis-
ter på Centralen är att det uppstår panik-
känslor och obehaglig stämning. Förtro-
endet för socialtjänsten var också påtagligt 
lågt bland ensamkommande barn. En kväll 
på ABF-huset kom ett par pojkar som inte 
ville bli omhändertagna. De var rädda att 
de skulle misstas för att vara över 18 år. 

I Malmö utspelades dramatiska scener. 
Simon Lundh blev stoppad av polisen när 
han skulle skjutsa en familj från tågstatio-
nen. 

– Jag hade en familj i bilen och polisen sa 
att det inte var okej att köra dem. Men de är 
medvetna om behovet, och det har skapat 
en gråzon där de ibland ser mellan fingrar-
na. De agerar hårt, spelar tuffa och ser hur 
föraren reagerar. Jag blev skärrad och har 
inte kört sedan dess, säger Simon Lundh. 

När regeringen dessutom kom med be-
skedet att det skulle införas fler inre utlän-
ningskontroller blev vissa av nätverken 
mer vaksamma och samordnade sitt ar-

bete helt under radarn för myndigheter-
na, speciellt när det kom till bussresorna. 
Det fanns stora kontaktnät med aktivister 
längst hela flyktvägen i Europa, där man 
via chatter informerar varandra om gräns-
kontroller och hur stora grupper som var 
i rörelse. Att organisera bussresor från 
Stockholm var inte lätt. Man kan inte par-
kera en stor dubbeldäckare var som helst 
utanför ett transitboende. En samordnare 
fick hålla dygnetruntjour, andra försökte 
hitta sätt att betala busshyra och bensin. 
Det blev primitiva lösningar. 60 000 kro-
nor tas ut i bankomater, stoppas i en zip-
lockpåse och läggs i någons brevlåda. 

EN OVISS FRAMTID 
Åter i Landstingshuset i Stockholm. De 
runt 50 närvarande aktivisterna är ganska 
upprörda. Länsstyrelsen har hört av sig 
alldeles för sent och nu när de väl reagerar, 
har de inga konkreta lösningar att presen-
tera. I Malmö var det helt tyst. Stockholms 
Länsstyrelse tog på sig rollen som samord-
nare; fem tjänstemän i skjorta och kostym 
presenterar en power-point på väggen i 
det stora mötesrummet i Landstingshuset 
på Kungsholmen. Det råder först skepsis i 
frivilligkretsarna om huruvida man skulle 
lämna ifrån sig information som kunde 
hamna i händerna på polis, och det disku-
terades mycket i kaffepausen vid fikavag-
nen utanför.

Framtiden är oviss. Volontärorgani-
sationerna kan inte vara den långsiktiga 
lösningen. Boendet på Nobelberget måste 
stänga och därmed försvinner 400 sov-
platser. Vi meddelade att även Boende-
centralen skulle läggas ner på grund av re-
sursbrist, men det var ändå först efter det 
officiella mötets slut som den ivrige och 
nervöse tjänstemännen satte sig ner med 
oss och bad oss hjälpa dem att bygga upp en 
ny. Han hade en idé om någon mobil-app. 

Det gav hopp om att vi nu skulle få en lös-
ning organiserad och finanserad av lands-
tinget, men hittills har inte något sådant 
synts till. En annan förening tog över Bo-
endecentralen istället, men förutsättning-
arna förändras så snabbt att det inte går att 
förutspå vad som ska hända. Det jag ändå 

Det jag ändå lärt mig, är att 
Sveriges civilsamhälle är 
att lita på i krissituationer. 
Jag tror vi har längtat efter 
att göra konkret skillnad, 
istället för att maktlösa se 
på TV hur människor spolas 
upp på grekiska stränder.

lärt mig, är att Sveriges civilsamhälle är att 
lita på i krissituationer. Jag tror vi har läng-
tat efter att göra konkret skillnad, istället 
för att maktlösa se på TV hur människor 
spolas upp på grekiska stränder. Jag vet att 
band har knutits mellan människor som 
kanske aldrig annars skulle träffats.  Det, 
och att bussarna kommer fortsätta rulla. 

Flyktingkrisen är långt ifrån över, men 
dess nyhetsvärde kommer minska och 
pengadonationerna likaså. Jag orkar inte 
längre vara rasande, men jag skulle vilja 
skrika att vi absolut inte får luta oss till-
baka än. Om vi ser bakåt kommer populis-
ter och Sverigedemokrater att se framåt 
– hungriga på att dra nytta av situationen. 
Det som krävs av oss är fortsatt praktisk 
handling, och att vi inte låter rädslan för 
rasisterna hålla oss tillbaka.

Fanny Hökby
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