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“Se for deg en kjærlighet på pinne.
Ikke de små, runde 2-kroners kjærlighetene man
får kjøpt på Kiwi, men den typen man får kjøpt
på tivoli og i dyre godtebutikker.
Store, ﬂate kjærligheter med masse farger som
ﬂetter seg inn i hverandre, former et mønster og
blander smak.
Der har du Holmlia.”

ARENA HOLMLIA

av Beatriz Jaqutot,
hentet fra boka “Hør’a”, Damm, 2003.

HOLMLIA TUTTI FRUTTI

Tekst og foto: Kristin von Hirsch

– Jeg er helt sikker på at ingen kan matche min utrolig
lykkelige barndom og ungdomstid her på Holmlia!

Sindre Augusto Trøeng Garcia
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Sindre Augusto Trøeng Garcia (15) er lei av rykter og
medienes stigmatisering av drabantbylivet.
– Vi er en stor familie. Alle går ut og inn hos alle og
ingen tenker på hudfarge. Jeg har venner fra hele verden og
spiser kurdisk, tyrkisk, somalisk, pakistansk og norsk mat
om hverandre, sier han.
I det siste har opptøyene i Frankrike kapret mediene – på
bekostning av selvmordsbomberne, som på sett og vis har
strukket strikken så langt at de begynner å bli del av livets

små hverdagsligheter. Et skikkelig ungdomsopprør derimot
– i det siviliserte Frankrike, med utbrente biler og busser, se
det får det til å rykke en smule i øyelokket. For Frankrike er
jo rett rundt hjørnet …
Spekulasjonene får fritt spillerom. Ungdommens råskap?
Eller samfunnets? Alle vet vi jo hvordan det står til i drabanten, der betongen ruver og menneskene ikke vet sin arme
råd, men bare eksisterer i sine surrealistiske mareritt – som
tidsinnstilte bomber…
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Holmlia ligger i bydel
Søndre Nordstrand,
som med sine 35 000
innbyggere er Oslos
yngste bydel og like
stor som en middels
Norsk by. 40 % av
befolkningen er under
17 år, og halvparten
av disse igjen har
minoritetsspråklig
bakgrunn.

Det var da jeg ﬁkk telefon fra en redaktør som ville trekke paralleller. Hvordan står det til i den norske drabanten?
Kan slike ting skje her i pottittland også? Redaktøren hadde
Holmlia i Oslo i tankene, fordi man der ﬁnner Norges kanskje mest holdningsskapende bibliotek. De har faktisk fått
ﬂere priser for sitt engasjement. ”Årets bibliotek” i 2002,
”Benjamin-prisen” i 2003, og i 2004 ﬁkk de ”OXLO-prisen”
(Oslo Extra large), ” (…)en pris opprettet som en påskjønnelse for særlig innsats og nytenkning i arbeidet med å skape
et ﬂeksibelt og inkluderende tjenestetilbud som gjenspeiler
mangfoldet i byens befolkning”. Og dessuten – vi husker jo
drapet på Benjamin.
Så jeg ringer, og får en vennlig men noe oppgitt respons
på mitt utgangspunkt for å ta kontakt. – Jada, bare kom du,
men vi fatter ikke hvorfor alle journalister skal hit hver gang
det blir snakk om vold og ungdomskriminalitet.
Jeg inviteres deretter til å delta i Toleranseuka, Holmlia
biblioteks svar på FNs internasjonale dag for toleranse.
MENNESKEBIBLIOTEKET

Så en mild novemberdag ankommer jeg Holmlia, med
skam å melde for første gang i mitt liv, selv om jeg er
født og oppvokst i Oslo. Og det blir en lærerik dag. For
Menneskebiblioteket, Norsk Folkehjelps nye tiltak for oss
fordomsfulle sjeler er virkningsfullt. Ideen er hentet fra
organisasjonen Stopp Volden i Danmark, og Norsk Folkehjelp har tatt konseptet til Norge og utviklet det spesielt for
skoler. ”Boksamlingen” består av levende mennesker vi ofte
har fordommer mot, og ungdommene, 10. klassinger fra
Hauketo skole, låner dem i et par timer og får muligheten
til å stille alle slags spørsmål, uansett hvor dumme de måtte
være. Eneste regel er at du må behandle ”boka” med respekt
og levere den tilbake i den tilstand du lånte den.
”Går det an å være slem og kristen samtidig? Hvordan er
det å aldri ha sett barna sine? Sitter dere i mørket når dere
har fest? Kan en hivsmittet ha kjæreste?”
Lange slamper med maur i rompa og munnrappe berter
– alle stilner, blir alvorlige og spørrende, og tiden går altfor
fort.
Konsulent Mette Helland Jahr og avdelingsleder Elin
Hermansen er fornøyd med responsen fra ungdommene.
Klassene fra Hauketo har ikke det beste ryktet, men de opp-
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førte seg eksemplarisk. Og lærerene har gitt uttrykk for at
de ønsker å spre informasjon om dette tilbudet fra biblioteket til resten av lærerstaben.
– Vi vet jo ikke alltid om tilbudene våre treffer målgruppa slik vi planlegger det, men det ser vi jo nå at menneskebiblioteket gjør.
– Mange av tiltakene som er rettet mot ungdommen går
igjennom skolen, slik som nå med Menneskebiblioteket og
Saynab (se intervju side 21). En helt annen sak er tiltak som
får dem til å oppsøke oss av fri vilje. Der ønsker vi å gå sterkere inn, og vi ser at vi når dem igjennom stuntpoesi (les:
rap etc.), tegneserier og musikk. Heldigvis er det jo også slik
at de som har vært her i skolesammenheng kommer igjen
på egenhånd.

– Vi kan ikke si det sikkert, men ser det som et tankekors
at man der andelen av ikke-etnisk norske er minst ikke ser
det som spesielt nødvendig å ha rasisme som tema.
– Helt misforstått etter mine begreper. For det er jo der
det ﬁnnes ﬂest etnisk norske nordmenn at det er viktigst å
snakke om rasisme.Ved å la være å berøre disse problemstillingene, skaper man jo nettopp grobunn for den uvitenhet
og fremmedfrykt som ligger til grunn for de ﬂeste fordommer. Et annet tankekors er at vi de siste to skolesemestrene
ikke har fått respons fra en eneste skole. Og det er jo også
ganske underlig i og med at det er nye elever hvert år. Man
blir jo sånn sett aldri ferdig med rasisme. Ellers må vi jo
tilføye at samlingen blir ﬂittig brukt av bydelens egne elever
her på biblioteket. Nå har vi for eksempel tegneseriekurs på
Holmlia skole basert på ARI-tekster.

BENJAMIN

Det var drapet på Benjamin Hermansen i 2001 som ﬁkk
Holmlia bibliotek til å ta toleranse og integrering på alvor.
Etter begravelsen ﬁkk de en gave på tyve-tusen kroner fra
Antirasistisk Senter for å drive ”en eller annen form for
antirasistisk informasjon”.
– Vi så det som vårt ansvar å følge opp den positive tanken Antirasistisk Senter hadde da de gav oss penger og slik
ønsket biblioteket velkommen som støttespiller i det arbeidet de driver. Så det var begynnelsen på blant annet ARI ,
vår spesialsamling med antirasistisk informasjon, som vi
siden den gang har jobbet kontinuerlig med å utvide. Det
dreier seg om ren og skjær kunnskapsformidling, og det
handler om toleranse, rasisme og ytringsfrihet.
– Når vi er ute på skolene med ARI-samlingen plukker
vi ut bøker, poesi, video, tegneserier og musikk vi vet passer
de forskjellige aldersgruppene. Vi formidler innhold, leser
høyt, gir plass for samtale og får alltid sterke reaskjoner.
Alt fra raseri til gråt. Et veldig engasjement som jo ofte kan
være begynnelsen på en bevisstgjøring.
Gjennom Den kulturelle skolesekken har det de siste
årene vært mulig å få boksamlingen ARI presentert langt
utenfor bydelens grenser. Så godt som alle østkanstskoler i
Oslo har hatt besøk, mens det bare er én vestkantskole som
har vist interesse.
– Betyr det at man ikke ser rasisme som noe problem på vestkanten?
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FOREBYGGENDE

Biblioteket driver sitt forebyggende arbeid både på grasrot- og overordnet plan. Mens de med ARI og Treffpunkt
Holmlia (månedlig samtaleforum for Holmlias innbyggere)
henvender seg direkte til folk, er ROP, ressurs og problemguppen i bydelen, en tverrfaglig og tverretatlig gruppe som
jobber som rådgivende instans for blant annet politikere. Der
har også biblioteket fått sin representant. Målet er å kunne
fange eventuelle problemer på et så tidlig stadium at de ikke
får mulighet til å utvikle seg.
– Vi liker dårlig å bli stigmatisert som en voldelig og
rasistisk bydel, og har bestemt at den trenden må snus. For
det skjer ikke mer her enn det gjør på Grünerløkka eller
Majorstua
– Vet dere hvor det dårlige ryktet kommer fra?
– Egentlig ikke. Som beboer vet jeg hvordan både ungdom og voksne tar vare på hverandre og hegner om hverandre. Vi får ofte følelsen av at folk i andre deler av byen,
og landet for øvrig, er mye mer fordomsfulle enn det som
er tilfelle her. Her myldrer det av alle slags nasjonaliteter og
livssyn, og så lenge folk ikke slåss om jobber og sosiale goder
skaper det rom for annerledeshet. Men drapet på Benjamin
har nok gjort sitt i forhold til stigmatisering i mediene.
– Hva tenker dere om det raseriet dere leser om i Frankrike
nå? Ser dere paralleller?
– Jeg må si at jeg faktisk ikke hadde tenkt tanken da du

kom med problemstillingen. Det kan vel kanskje hende at
det kan bli slike tilstander i Norge også om noen år, men det
fordrer en mye mer likegyldig politisk holdning enn den vi
opplever fra våre folkevalgte per i dag. Nå er jeg kanskje en
middelaldrende hvit kvinne som ikke føler forholdene på
kroppen, men jeg må si at når det gjelder Holmlia spesielt,
så føler jeg en sjelden form for kollektiv trygghet.
”NEI”

Klassekampen hadde den niende november en reportasje fra
ungdomsskolen på Holmlia som bekrefter denne påstanden.
Et gjennomgående ”nei” var svaret da ungdommene ble
spurt om de kjente seg igjen i det som skjer i Paris.
Jahr og Hermansen kan bekrefte at ungdommene på
Holmlia ofte er frustrerte og oppgitt over hvordan miljøet
deres blir presentert i mediene. Og så leie er de at de, når de
selv får muligheten til å ta kontakt, stiller opp på rekke og
rad med hjertene utapå jakka. Hjerter som banker for Holmlia.
Sindre Augusto Trøeng Garcia, født og oppvokst på Holmlia, er den første i køen:
– Jeg blir så provosert. Rykter oppstår selvfølgelig ikke
helt uten grunn, og for noen år siden var kanskje Holmlia et
voldelig og utrygt sted å bo, men det var før min tid. Nå er
det helt fantastisk her.
– Ingen nasjonsklikker?
– Nei, vi er én familie – alle sammen. Du får kjennskap
til alle – helt naturlig. Å bo på Holmlia er å lære verden,
hvordan livet er. Du blir ikke skjerma for noe, samtidig er
det trygt hele tiden. Jeg føler meg rik og heldig.
Etter møtet med ”menneskebøker” og frittalende og
nysgjerrige ungdommer går jeg ut av biblioteket og inn i et
Holmlia preget av alle de livets gjøremål som befester menneskets eksistens på jordoverﬂaten en sen ettermiddag i
Norge. Lukten av middag mellom husene, handling på Meny,
biler ut og inn av parkeringshus, måker i ﬂukt over lavblokkene. For på Holmlia er kveldshimmelen full av farger, på
Holmlia har man skogen som nærmeste nabo, på Holmlia
feirer man bursdager, låner menneskebøker, skulker skolen, leser avisen, venter på bussen, på toget, sover, elsker og
drømmer – akkurat som alle andre steder.
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– Byplanleggingen har spilt fallitt

”Det er jo det man hører, at alle
de verste er fra Holmlia, at på
Holmlia er det vanlig med våpen
– men så kommer man dit, og så
skjer det ingenting annet enn at
man treffer noen veldig hyggelige
folk”.

– Vi har mye å lære av den opprinnelige byen som bestod av mye
mer enn boliger.
Tekst og foto: Kristin von Hirsch

Jente (18) fra Skøyen.

Det er arkitekt Jan Carlsen som sier dette. Han er frilans
arkitekturskribent og aktiv debattant i diverse medier. Ett av
hans områder er byplanlegging med hovedvekt på drabantbyen, og da særlig Groruddalen. På spørsmål om Holmlia i
kontrast til eller i forlengelse av andre drabantbyer, medgir
han at han ikke vet så mye om akkurat denne drabantbyen.
Likevel tror han noe av den kritikken han retter mot Groruddalens bebyggelse også kan rettes mot Holmlia, fordi det er
den ensidigheten sovebytankegangen forårsaker som ligger
til grunn også her, selv om man på åtti-tallet var kommet et
par skritt videre og opererte med en litt annerledes bebyggelsesform.

Estetikk og mangfold

Råå ﬁlm! Hauketo skole ruler! Går selv på Hauketo, i 8 klasse og skolen er ikke sånn i d hele
tatt! Hauketo er en bra skole! Hvorfor skal den framstilles som en problembarn skole? De sier jo
ik på dokumentaren at de for d meste ﬁlmer motorgruppa.. Men jeg kan ikke få sagt d nok..:
Hauketo herjer!! Heftig schpaaaa skole.. Smoootch Hauketo-elev
- Blondieee
VG Nett / Rampelys / Filmdatabase /
Ungdommens råskap / leseranmeldelse
19-10-2005

De store feltutbyggingenes tid var forbi, og utover
80-tallet la OBOS sterkere vekt på småhus og oppdelte felter. Det gjaldt også de store utbyggingsområdene på Søndre Nordstrand, der Holmlia var først
og størst. Her dukket det opp fargerik og fantasifull
arkitektur. Økte byggekostnader kombinert med
Husbankens kostnadsbegrensninger førte likevel til
at ambisjonsnivået ble senket i forhold til planene,
og ﬂere prosjekter ble ”barbert” eller omarbeidet.
Den typiske åttitallsboligen ﬁnner vi i lange blokker
og sammenhengende rekkehus.
Hallagerbakken på Holmlia (bygget mellom
1980 og 82) er bygget slik at de slanke bygningene
følger terrengets former. Mye av bebyggelsen ﬁkk
et postmodernistisk preg med sterkere fokus på
utvendig estetikk og varierte former enn 70-tallets
noe mykere byggestil. Takformene og bygningsstørrelsen varierte, og balkongene ble utformet slik at
fasadene skulle bli mindre ensartede. OBOS bygde
både blokker og småhus på samme felt, i tillegg til
påkostede uteanlegg med gangveier, utetrapper og støttemurer.
Både Hallagerbakken og Casinetto på Skøyen Vest
regnes som vellykkede eksempler på åttitalls-arkitektur.
Obos-bladet (Fra en serie om boligbygging –
arkitektur og boligstandard – i de enkelte tiårene)

– Jeg mener ikke at man for en hver pris skal kopiere den
tette byen fra århundreskiftet der man fant alle funksjoner
innen et lite område, men vi har mye å lære av den opprinnelige byen som bestod av mye mer enn boliger.
Drabantbyene ble til som konsekvens av etterkrigstidens
rasjonelle tenkning og såkalte soneplanlegging. Man så på
byen som en maskin som skulle deles i effektive soner, og
valgte å legge boligområdene i utkanten. Dermed ﬁkk man
sovebybegrepet, der man i tillegg til boligene har veinett
frem til døra, kollektivtransport, butikker, barnehager og skoler. Det vi kjenner som by, med møteplasser, kulturtilbud og
mangfoldighet var ikke engang tema. Denne typen byplanlegging har nå spilt fallitt, og akkurat det har de ansvarlige
politikerne, med AP og Høyre i spissen, vanskelig for å
innrømme. Da blir det vanskelig å rette opp feilene som
ble begått, selv om det er det eneste riktige å gjøre. Når det
da også er slik at når journalister, i kjølvannet av en offentlig kritikk av en drabantby, spør innbyggerne om hvordan
de trives alltid får til svar at de har det ﬁnt, blir det enkelt å
skape en slags konsensusstemning om at dette er noe man
ikke snakker høyt om fordi man sårer dem som bor der. Med
dette mener jeg på ingen måte å påstå at folk ikke trives i
Groruddalen, men at det likevel er viktig å åpne for en debatt
med overskriften ”Hva fortjener Groruddalen?”. Og jeg
mener at Groruddalen fortjener mye mer enn nye balkonger.
Man må gå hardere til verks, gjøre om på infrastrukturen
slik at områdene får ﬂere funksjoner og slik blir mere lik det
vi forbinder med by. Det bor jo 120 000 mennesker der.
Etter det som hendte i Paris er drabantbytematikken blitt
ekstra ømtålig.
– Både politikere og beboere er i forsvarsposisjon. Jeg
påstår ikke at dette kommer til å skje her i Norge, men vi ser
mange sammenfallende tendenser når det gjelder boligmiljø.
– Hvor mye tror du arkitektur har å si for trivsel og tilhørighet?
– Hovedgrunnene for de opptøyene vi nå opplever i
Frankrike er først og fremst rasisme, elitetenkning og
arbeidsløshet. Men når man i tillegg bor i så sterile og avvisende boligområder som disse drabantbyene, er nok dette
med på å skape fremmedgjøring. Hvis vi her i Norge nå
velger å gjøre en innsats i Groruddalen, skape den om til et
levende sted med offentlige byrom, møteplasser, det som
kjennetegner en by, vil det gjøre mye for trivsel, stolthet og
tilhørighet, og vil nok kunne være en medvirkende faktor,
om enn med begrenset betydning, til at vi ikke får franske
tilstander her i Norge.
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Ord om delaktighet

Tekst og foto: Kristin von Hirsch

Gjennom hele ungdomstiden og helt opp mot voksen alder her i
Norge hadde Saynab Mohamud ett uttrykksmiddel: vold.
Nå har hun et rikt og velutviklet språk, og med sin usnobbete og sterke tilstedeværelse evner hun å formidle alle
nyanser av tanker og meninger til dem hun snakker med.
Hvordan er det mulig?
– Jeg begynte å lese, svarer hun. – Her på Holmlia har
biblioteket alltid vært åpent for alle, selv om du ikke låner en
eneste bok. Men når du vanker på et bibliotek fordi du trenger et sted å være for å kunne prate med venninnene dine i
fred og ro, så ender det jo opp med at du begynner å kikke
litt i hyllene, sjekke ut. Jeg begynte med bøker som handlet
om meg. Som ”Pakkis” av Khalid Hussain. Siden har det
blitt mye litteratur relatert til de temaene som opptar meg.
En sideeffekt er språket. Jeg ble oppmerksom på språket
mitt, som jeg ikke hadde tenkt noe spesielt over tidligere, og
ønsket å utvide det, bli i stand til å bruke det. For det er jo
her i Norge jeg lever og ønsker å bli hørt.
Saynab Mohamud er den somaliske jenta som i 1999,
sammen med Kadra, stod frem i Rikets tilstand på TV2 og
snakket åpent ut om omskjæring av kvinner, og som i 2004
skrev boka ”Saynab – min historie”.
Boka er hennes egen livshistorie ført i pennen av journalist Eva Norderhaug, og tar oss fra ﬂyktningeleiren i Somalia,
via Risør og Kristiansand, til Holmlia og et samhold hun
aldri tidligere har opplevd. Likevel ender Saynab til sist opp
som medlem i en av de mest brutale jentegjengene som
noen sinne har regjert Oslo City. Grunnen, som ingen får
tilgang til fordi Saynab selv ikke har ord, er krig, oppbrudd,
savn, rasisme, omsorgssvikt, notorisk mobbing og brutalitet
fra omgivelsene
INTEGRASJON ER DELAKTIGHET

Det var reisen hjem til ﬂyktningeleiren og moren som forandret Saynabs holdning til livet. Det løste opp savnet og
aggresjonen og gav henne nye perspektiver. Og med Holmlia som et godt eksempel på hvor bra et multinasjonalt norsk
samfunn kan fungere, ﬁkk hun et klart bilde av hva hun ville
gjøre med livet sitt.
– Det var kjempetøfft å snu ryggen til jentegjengen. I den
perioden hvor familien min her i Norge falt fra hverandre på
grunn av alkoholisme, var det de som var kjernen i livet mitt,
det var de som gav meg tilhørighet. Likevel måtte jeg bryte
for å komme meg videre.
Og siden har det gått slag i slag for den uredde og engasjerte kvinnen. Gjennom forskjellige organisasjoner har hun,
før og etter Rikets tilstand, jobbet aktivt med å synliggjøre
overgrepene som begås mot kvinner i form av omskjæring,
hun har jobbet med å bygge opp afrikansk ungdoms selvtillit

og identitet, og hun har reist land og strand rundt og snakket med ungdom om krig, savn, alkoholisme, omskjæring,
hjemløshet, kjærlighet, vold og rasisme. Det siste året har
hun også vært politisk rådgiver for Venstre på Stortinget der
hun jobber med ﬂyktning- og integreringspolitikk.
– En veldig givende jobb der jeg opplever å bli lyttet til.
Jeg lærer også utrolig mye om hvordan politikk fungerer.
Venstre ønsker å bygge en politisk plattform som fungerer
både for nordmenn og innvandrere, for det ﬁnnes ingen
skikkelig integreringspolitikk her i Norge. Det som ﬁnnes er
hastelover som ble vedtatt i ren panikk fordi man ikke hadde
noe velfungerende apparat for å ta imot de store gruppene
med ﬂyktninger som har kommet til Norge de siste årene.
Disse lovene har ikke rot i langsiktige strategier eller tanker
om hvordan vi ønsker at Norge skal være i fremtiden. Så det
vi bygger er et skikkelig fundament for en god integreringspolitikk. Da må alle være med, også innvandrere, for så langt
har ikke disse miljøene fått lov til å delta i å bygge en politikk
som handler om dem. Derfor blir det veldig viktig å få andre
og tredje generasjon i tale. Vi må få de forskjellige miljøene
til å uttrykke hva som er viktig for dem. Vi må rett og slett
rydde plass for engasjement fra alle kanter, og en slik prosess er avhengig av gjensidig tillitt.
– Paris og ungdomsopptøyene i Frankrike generelt har vel
vært tema for deg og gruppa di på stortinget de siste dagene? Har
dere snakket om muligheten for at slike ting kan skje også her?
– Absolutt. Og jeg tror sånne ting kan skje i Norge i
fremtiden, hvis vi ikke hele tiden driver forebyggende arbeid
og har en våken og oppegående integreringspolitikk. Hvis
folkegrupper glemmes og ikke får være med på å bidra til
å utvikle det samfunnet de lever i, vil de føle seg utafor og
da føler de ikke ansvar heller. Derfor er det viktig at de store
føringene for dette arbeidet gjøres på et overordnet plan.
Det er kjempebra at det drives aktivt forebyggingsarbeid på
lokalplan, men det er ikke nok. For det er ikke bare der det
er mye innvandrere at man trenger å jobbe forebyggende
mot vold og rasisme. Ofte er det viktigere der man ikke har
så mange innvandrere. Det er jo en grunn for at innvandrere rømmer til de store byene. Folk fra små steder har for
eksempel en helt annen innstilling til meg når jeg besøker
dem. De synes det er rart at jeg snakker så godt norsk, og
enda rarere at jeg anser meg som norsk.
– Hva ser du som en god integreringsprossess?
– En god integreringsprossess innebærer at alle, både
nordmenn og innvandrere forstår at vi er en del av det
samfunnet vi lever i og at vi derfor også har ansvar. Mange
innvandrerungdommer opplever seg ikke som norske selv
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om de er det, fordi de ikke føler seg som del av samfunnet
de lever i. Da må man begynne med dialog, samtale – spørre
dem hva de er opptatt av, hva de vil og kan bidra med – og
så kan man stille noen krav på grunnlag av det. Men det
hjelper ikke å stille krav så lenge man ikke lar folk få delta
i beslutningsprossessene, for da oppnår du bare likegyldighet. Og en ting til; integrering betyr ikke at man skal srtippe
personer for alt det de er og har med seg for å bli mest lik
”alle andre”. Det viktigste er jo at vi alle er unike og at hver
og en har en kulturbakgrunn og en kunnskap å bidra med i
utviklingen av Norge.

å være sammen. Og alle husene er ganske ﬁne. Holmlia er
som en trivelig liten landsby som ligger for seg selv uten så
mye påvirkning fra andre bydeler.
– Hvordan har da dette dårlige ryktet oppstått?
– Gjennom enkelthendelser som mediene har blåst opp.
Og så hadde deler av A- og B-gjengen røtter her på Holmlia.
Sånn er det jo ikke lenger, men det er vanskelig å bli kvitt et
dårlig rykte når pressen først har stigmatisert Holmlia som
ghetto med negativt fortegn. De som drepte Benjamin kom
jo utenfra for å lage bråk. De hadde ingenting med Holmlia
å gjøre, men det har gjort at mange barn og ungdom fremdeles er redde for å gå alene ute om kvelden.

HOLMLIA FORAN SOM ET GODT EKSEMPEL

Tror du politikerene kan lære noe av Holmlia?
– Ja, det tror jeg. Men da må de ta seg en ordentlig studietur. Ikke bare vise ansiktet sitt for å bli tatt bilder av i et
ﬂernasjonalt miljø. De må snakke med folk, bli med på det
som skjer, se seg rundt, høre på hva folk har å si.
– Fortell meg om det spesielle ved Holmlia.
– Her på Holmlia er alle opptatt av hverandre. Alle dører
er alltid åpne. Nasjonalitet spiller ingen rolle. Åttifem prosent av dem som går på Holmlia skole er opprinnelig fra et
annet land enn Norge, så vi er på en måte blitt fargeblinde,
og det innebærer en veldig lav toleranseterskel for ulikhet.
For meg er det som å bo i Afrika. Hvis du gjør noe galt på
andre siden av skogen der familien din ikke ser deg er det
alltid noen som ser deg likevel, stiller deg til ansvar for det
du gjør, oppdrar deg og ringer hjem. Selv om det kan være
frustrerende for en ungdom, føles det først og fremst trygt
og godt. Jeg har bodd mange steder, og ser at over alt har
folk en tendens til å holde seg for seg selv, eller med sin
egen nære krets. Holmlia er ikke sånn.
– Hvorfor ikke?
– Vanskelig å sette ﬁngeren på noe helt konkret, men
det å komme til et sted der alle ungdommene kaller seg for
familie – det hjelper på. Full aksept. Og de ﬂeste har jo vokst
opp med hverandre og blitt vant til hverandre, for det er lite
gjennomtrekk her. Folk ﬂytter ut for en stund, men mange
kommer tilbake når de etablerer seg med egen familie. For
det er jo så ﬁn natur her også. Skog og vann, mange steder

LOKALE KREFTER

Saynab mener at ungdomsklubbene og biblioteket også har
gjort sitt for å få alle til å føle seg som del av den store Holmlia-familien.
– Biblioteket er som jeg tidligere sa et åpent og fritt sted
med veldig høyt under taket. Og alle journalister som er med
på å stigmatisere bydelen burde ta seg en tur til Åsbråten
ungdomsklubb. En av de beste klubbene i Oslo og Norge
– med klatrevegger, squash-rom, basket, fotball, mediarom,
datrom, matlaging, dansing… alt mulig, og det er stappfullt
av ungdommer der hele tiden – fra hele Oslo. Og foreldrene vet at det er et positivt sted, og det betyr at de også
lar jentene gå dit. Jeg var jo en av de verste, men jeg har aldri
opplevd å bli utestengt fra klubben. Lederen tok meg til side,
snakket med meg, gav meg gode råd – og så ﬁkk jeg straff.
Vaske vinduene på kontoret hans for eksempel. Men det var
helt greit, fordi han brydde seg.
Saynab er nå blitt 27 år. Ved siden av å være en aktiv og
våken samfunnsborger, er hun også en høyst tilstedeværende
mor til en datter på fem. Om hun ﬂytter til Holmlia igjen vet
hun ikke.
– Familien min er nomader. Det betyr at vi ﬂytter på oss
ganske ofte. Men jeg vet en ting, og det er at når jeg tenker
på hva som er ”hjem” for meg her i Norge, så er det Holmlia
jeg ser for meg. Det er her jeg har min tilhørighet, for det
var her jeg ble del av det store bildet.

Lenke til Holmlia bibliotek og ARI:
www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/avdelinger_apningstider/holmlia_ﬁlial/article16198-13744.html
Lenkesamling til antirasistisk informasjon utarbeidet av Holmlia bibliotek: http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/holmlia/ari.html
Lenke til Norsk folkehjelp og menneskebiblioteket: http://apu.idium.no/folkehjelp.no/
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