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När jag spelade fotboll ville man ju ha alla saker som 
alla andra hade, men vi hade ju inte råd till det. Vi 
hade inte råd med fotbollsskor och sånt. Jag spelar 
inte längre Jag har ofta inte råd att hänga med och 
göra saker. Det kostar ju mycket att fika och gå på 

bio och sånt. 



Jag har förlorat många vänner på grund av att 
vi inte har tillräckligt med pengar. De tror inte 
att jag vill umgås med dem på grund av att jag 
inte kan följa med på saker. Men det vill jag! 

Jag har bara inte de resurserna. 



Det finns faktiskt olika nivåer av fattigdom. Hur lätt 
är det att sitta i ett klassrum där man har 

klasskompisar som planerar vad de ska göra under 
helgen när man vet att man själv inte har råd att göra 

dessa saker? 



Allt börjar med din egen självbild, 

hur du uppfattas av andra och platsen där du 
växer upp...



Mitt område har låg medelinkomst och låga 
skolresultat. Många föräldrar arbetar mycket. Andra 

är arbetslösa men går på olika praktikplatser och 
program. Våra föräldrar vill att det ska gå bra för oss 

men har inte alltid möjlighet att hjälpa oss. 

Många barn bor trångt och tycker att det är svårt att 
plugga hemma. 



Jag skulle aldrig ta hem kompisar till oss, det är 
skämmigt för vi har inte så mycket grejor som alla 

andra har. 



I skolan jag går på nu blir jag rätt mobbad för mina 
kläder. Jag vet inte riktigt varför. Jag vill gärna gå 
på en annan skola, men då måste jag åka buss dit och 

vi har inte råd med bussavgiften idag. 



Ibland sitter jag och lyssnar när mamma pratar med socialen 
genom en tolk. Dom säger till henne. Du måste söka en 

bostad. Ni måste kontakta någon som kan ge er en lägenhet. 
Vi betalar så här mycket pengar för er. Ni får en vecka 

förlängning. Om ni inte hittar får ni en vecka till. Så håller 
dom på hela tiden. Hur ska vi göra? Kommer dom att slänga ut 

oss nu om en vecka för att vi inte har hittat något? Hur 
hittar man? Var hittar man? Finns det ens något? Är det vi 

som är dåliga? 



När vi gick till moskén var det liksom några flickor där 
som liksom hjälpte oss och dom sa alla ’ni kan sova hos 

oss’. Det kändes inte bra för det var olika platser 
fram och tillbaka, fram och tillbaka. Vi fick sova där 
man tittar på TV och sitter… Vi la ut sådana där långa 
saker på golvet och en filt och kudde…ja vi sov där…på 
morgonen gick vi till skolan och sedan till McDonalds 
och andra platser…Vi brukade gå till köpcentrum och 

vara där. Jag var jättetrött hela tiden… 



Barnets bästa innebär i fråga om tillgång till bostad 
bland annat att undvika ofrivilliga flyttningar och en 
osäker boendesituation. Barnets bästa kräver också 

stabilitet i relationen till förskola, skola och 
kamratgrupp.



”att använda materiell fattigdom som det enda måttet 
för allt lidande hindrar oss från att se och förstå en 

hel sida av lidandets egenskaper som formar den 
sociala ordningen…” (Pierre Bordieu)



Jag har lärt mig i skolan att alla barn har 
rättigheter, varför har inte vi det? 



Dom ljög. Jag var där. 

Dom sa att vi skulle få bo här i fyra år. Dom ljög. 



Alla familjer går igenom problem, men det här är för 
mycket. Jag tycker så synd om min mamma att hon 

måste gå igenom det här. Det är synd om mina 
småsyskon också. Jag tycker också att det är jobbigt 
men jag är 16 år och känner att jag måste vara stark 

för dom andra. Det börjar bli för allvarligt nu. 



Man måste inte ha allt det som alla andra har 
men man måste få höra 

att man är värd att ha det.



TACK
!


