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Ett seriealbum från Cirkus Cirkör och
Clowner utan Gränser
I projektet Cirkushoppet – Drömma Skratta Våga arbetar Cirkus Cirkör och
Clowner utan Gränser för att ge människor på flykt ett varmt välkomnande till
Sverige. Genom aktivitet och cirkus skapas framtidstro och genom skratt och
lek stunder av lättnad. Cirkushoppet vill också öka kunskap och engagemang
om flyktingskapets ofrivillighet i Sverige. Seriealbumet Gränslöst mod
distribueras kostnadsfritt.
Projektet är möjligt tack vare stöd från Svenska PostkodLotteriets
Kulturstiftelse. www.kulturstiftelsen.se
Cirkus Cirkör startades 1995 med en vision om att förändra världen med
nycirkus. Cirkus Cirkörs verksamhet rymmer föreställningar på turné i
Sverige och världen, kurser och pedagogiska program för alla åldrar,
gymnasieprogram i nycirkus samt event för företag. Cirkus Cirkör driver också
Cirkör LAB – en kreativ utvecklingsmiljö för artister och kreatörer från hela
världen. www.cirkor.se
Clowner utan Gränser arbetar över hela världen och har sedan starten 1996
mött och skrattat med över en och en halv miljon barn. Genom att ta lek
och drömmar till barn som lever i utsatthet påminner Clowner utan Gränser
dem om att de är viktiga. Andra organisationer gör så att människor överlever.
Clowner utan Gränser får människor att börja leva igen. www.skratt.nu

”Gränslöst mod” © Text och bild: Santos, Svedjeholm, Mpoyi, Gylander, Göranson, Samani, Malmgren och Hallberg, utgiven av
Cirkus Cirkör och Clowner utan Gränser 2016. Redaktör: Karin Tennemar. Grafisk form: Annie Beckman. Tryck: Printfabriken 2016.
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Lär känna serieskaparna bakom Gränslöst mod
Xico Santos

Fabian Göranson skapare av ”Vad jag lärde

skapare av omslag och
”Framåt” s. 4-7
Portugisisk arkitekt och illustratör som är
baserad i Stockholm sedan åtta år och vars
favoritkonstform är serier. I ”Framåt” illustrerar
Xico hur viktigt det är att skapa en ny familj
med sina kompisar när ens släktingar gått bort
eller är långt borta. xicosantos.se

mig av Maria” s. 23-27
Fabian är serietecknare och har gett ut
böckerna ”Gaskriget” (Galago 2006), ”Kirurgi”
(Galago 2008) och ”Inferno” (Kolik 2010). Som
liten blev Fabian Anas första vän i Sverige och
i ”Vad jag lärde mig av Maria” kan ni läsa om
Anas historia och hennes flykt till Sverige.
illustratorcentrum.se/portfolio/fabiangoranson/

Malin Svedjeholm skapare av
”Man måste kämpa lite” s. 8-12
Serietecknare från Luleå som enligt sig själv
gillar fred och ostchips. I ”Man måste kämpa
lite” tecknar Malin historien om Fatmirs flykt
som ensam tonåring. Förhoppningen är
att ni som läsare ska komma närmare hans
upplevelser. malinsvedjeholm.se

Aida Samani skapare av ”Flyktingskapets

levnadsbetingelser” s. 28-32
Ingår i konstnärsduon TZUNAMI och är snart
färdigutbildad jurist. Aida vill med serien
”flyktingskapets levnadsbetingelser” visa
hur de senaste decenniernas allt hårade
migrationspolitik skapar ytterligare lidande
för skyddsökande som kommer till Sverige på
flykt. tzunami.se

Kayo Mpoyi skapare av ”Människor har fötter
inte rötter” s. 13-17
Många av de som flyttar och lämnar sina
länder har en företagsamhet och kampvilja
som är gränslös. Det är människans natur att
ta sig framåt, vi stannar inte för att växa i dålig
jord. Om det skriver, animerar och tecknar
Kayo i serien ”Människor har fötter inte rötter”.
Om det som driver människan att bryta upp
och förändras. kitokostudios.com

Adrian Malmgren skapare av ”Att vara
mig själv” s. 33-37
Serieskapare och transaktivist som arbetar
med att skapa en jämställd representation av
transpersoner inom kultur och samhälle. I ”Att
vara mig själv” synliggör Adrian en grupp på
flykt som inte får höras tillräckligt – HBTQAIpersoner, samt lyfter att vi i Sverige har mycket
att lära oss för att skapa en trygg plats för alla
människor. wickedhero.se

Henri Gylander skapare av ”Isaias” s. 18-22

Debuterade nyligen med serieboken ”Livet
före döden” (Kolik förlag), och medverkar
regelbundet i tidningar som ETC och KP.
Henris serie ”Isaias” bygger på en intervju som
gjordes med den verklige huvudpersonen
under sommaren 2016. henrigylander.com

Jonna Hallberg skapare av
”Ett främmande land” s. 38-42
Arbetar som illustratör, studerar på Konstfack
och arbetar ofta och gärna med akvareller
men blandar även olika tekniker. Jonna tycker
om att fånga det som sägs ”mellan raderna”
och vill att betraktaren ska få möjlighet att få
med sig nya tankar, perspektiv och insikter
efter att ha läst ”Ett främmande land”.
jonnahallberg.com
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Människor har fötter inte rötter
Kayo Mpoyi

Året är 1950, landet Kongo
är fortfarande en Belgisk
koloni. En pojke växer upp
i en familj där farmor dött i
fångeskap och morbröderna
tvångsarbetar på fälten.

Som en av de yngre i en stor
familj är det ingen som tänker
satsa på hans utbildning. Vår resa
börjar här. Inte när vi köpte våra
biljetter till Sverige. Inte med de
politiska omständigheter som gör
flytten till ett måste. Det börjar
med en tolvåring som rymmer
hemifrån och sover i skogen för
att gå i skolan.
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Med värk i fingrarna och en hunger som är flera generationer gammal
skriver pojken ett manifest. Alla hans barn ska lämna landet för att få
en utbildning.

“Genom utbildning kan vi
komma ur fattigdomsfällan.
Genom utbildning kan
mina barn komma tillbaka
och göra det bättre för de
som lever här.”

Vi växer upp och tränas som soldater
på väg ut i krig. Skola hemma, efter
skolan. Vi lever för framtiden och inga
uppoffringar är för stora. En efter
en åker mina syskon iväg; Kanada,
Tyskland, Sydafrika. Ingen resa är
säker. Pengarna räcker inte hela vägen.
Vissa gömmer sig på båtar, får sina pass
stulna, gifter sig eller sätts i fängelse.
Allas historier skulle kunna fylla sidor.
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Sedan kommer
dagen då det är
min tur att packa
väskan. Bland
allför tunna jackor
och skor viker jag
min framtid. Nu
finns allt som är
jag i en resväska.

“Vi söker asyl för att
vi vill att våra barn
ska få möjlighet att
få leva värdiga liv”,
säger mina föräldrar
när de blir tillfrågade.
“För att det vi lämnat
bakom oss är en
långsam död.”
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Medan vår flytingstatus
prövas flyttar vi omkring.
Mamma och pappa får inte
jobba medan vår ansökan
prövas så vi kan inte få en
egen bostad.

En natt tillbringar vi utanför
kommunhuset i Haninge
Mannen som lovat oss
ett rum, dubblerar priset
samma dag som vi flyttar in
alla våra saker.

Vår flyktingstatus godkänns
till slut inte.
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För oss som tvingas bryta upp finns
ingen annan väg än framåt. För vi har
satsat allt, sålt allt.

1998, efter två
års väntan, får vi
uppehållstillstånd. Vi
hade tur, sade andra.
Många får vänta
mycket längre.

Fastän
vi levde i ett hem utan
dekorationer och med få möbler
kläddes alla rummen av tårarna och
det ständiga hoppet och sökandet efter
framtiden. Trots att vi rört på oss finns
våra rötter inom oss och formar oss
flera generationer framåt.

“Barnen har blivit
svenskar nu”,
sade advokaten när
hon lade fram vårt
ärende. Hon visade betyg och brev
från lärare och vänners föräldrar.

Människor har fötter inte rötter, av Kayo Mpoyi
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Jag växte upp i Uruguay under de här åren,
men märkte inte av förtrycket så mycket
medan jag gick i skolan.

vad jag lärde
mig av maria.
text Ana Valdés
bild Fabian Göranson

jag

När jag var 17 år blev jag medveten om situationen i landet och valde att engagera mig i en
förbjuden vänster-grupp som hette Tupamaros.

På 1970-talet var det många länder
i Sydamerika där politiska aktivister
förföljdes och mördades av regeringen.

Det var kyrkan som fick mig att agera.
Vi var många aktiva i kyrkan som
började att kämpa mot militärerna.

En dag skulle vi tillverka flygblad på ett
hemligt tryckeri. Tillsammans med mina
kamrater skulle jag dela ut dem i hemlighet.
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Maria kom på besök till mig och undrade om
hon kunde stanna hos oss, hon var efterlyst
och hennes foto hängd på alla polishus i landet.

Jag lärde känna Maria, som hade rymt från
ett fängelse. hon och trettio andra tjejer
hade grävt en lång tunnel och rymt.

Ja, de säger att jag är
en terrorist och har
erbjudit en belöning till
den som anger mig.

Du kan bo
hos mig och
min syster
amalia.

Jag behöver
någonstans
att bo. Kan ni
hjälpa mig?

Men vi måste ljuga
för mamma. Hon får
inte veta att du är
på rymmen.

amalia

Ja, men nu måste
jag blondera det …

Jag tog med henne till min familjs lägenhet.
Kan ni hjälpa
mig att färga
håret?

… Och sätta på mig
glasögon, och klä
mig som en 40-åring,

Men du har ju
så fin hårfärg.
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om jag inte gör det kan folk
känna igen mig och jag vill inte
hamna i fängelset igen,

Vi ägnade hela dagen åt att prova olika glasögon
och sminkningar för att se vilka som passade.
det var viktigt att Maria skulle inte bli igenkänd.

Titta, jag har en
massa peruker också,
vill ni prova?

Hallå, jag
är hemma
nu!

Oj, det
är min
mamma!

Maria kommer från landet
… hon behöver någonstans
att bo, hon kan dela rum
med mig och Amalia …

Min mor var inget politiskt aktivist,
hon var katolik och mycket solidarisk.

Här är det ingen
som kastas ut, som
behöver hjälp.

Av honom lärde jag mig
ordet solidaritet och
att dela med andra.

Er morfar var veterinär
och sade aldrig nej när
ett djur blev sjukt mitt i
natten, vare sig det var en
häst eller en hamster!

Fint att ni
hjälper andra.

25

Våra dagliga rutiner ändrades,
vi gjorde gympa tillsammans
och städade våra rum.

ni är så bortskämda!
vi ska jobba för att
få er att växa och
mogna.

Om ni inte städar era rum kommer ni alltid att vara beroende
av någon som kommer och
städar efter er.

Maria levde hos oss några månader, tills
hon plötsligt fick tarminflammation.

vi förstod att kampen som vi hade engagerat
oss i var mycket mer än att skriva graffiti
på väggarna och dela ut flygblad

att vi måste förändra oss själva
om vi ville skapa en bättre värld.

Hon togs till en privat klinik för att
opereras, men kom aldrig tillbaka.

de tog oss till militära kaserner där
vi blev vi förhörda och torterade.

soldaterna stormade det hemliga tryckeriet
några veckor senare. först kastade de
gasgranater, Sedan kom de in med hundar,

host host!
Jag kan inte
andas!

de ville att vi skulle ange andra. De
hotade med att ta våra familjer med.

vi var mycket rädda. De satte ögonbindel
på oss och de satte oss i lastbilar.
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de skyddade oss så gott de kunde, vi blev ändå
misshandlade och torterade, många våldtogs
och fick leva med vidriga minnen hela livet ut.

I fängelset återsåg jag Maria, och fick veta att
hennes riktiga namn var Sandra. Jag fick mycket
hjälp av henne och de äldre kamraterna.

Min syster hade redan rymt, hon var på väg
att dödas i Chile under kuppen men hade räddats
av den svenske ambassadören Harold Edelstam,

Vi lyckades båda fly landet med hjälp
av FN. vi blev politiska flyktingar, hon
hamnade i Colombia och jag i Sverige.

han kallades “den Svarta Nejlikan” och
räddade flera hundra människor ur döden.

… Att vägen till en bättre värld går genom
att lära sig att dela med sig till andra, att man
måste lära sig samarbete för att skapa fred …

Trots att jag aldrig återsåg maria så
kommer jag aldrig glömma lärdomarna hon
gav mig när jag var trotsig tonåring …

… och att alla människor har samma
värde och att ingen klarar sig ensam.
slut
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skapets
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Ett främmande land
Text och bild: Jonna Hallberg

Den här serien kan läsas från två håll, antingen börjar du här och läser
framåt, eller börjar på sista bilden och läser hit. Därigenom får du olika
sidor av hur det är att vara nykomling, beroende på hur du blir bemött.

Sverige är ett främmande land
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och jag håller inte längre med om att

resan hit var till det bättre

för detta är början på något nytt
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och det är svårt att passa in

för mig är du en främling

och det är inte sant att
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snälla människor finns

jag är ensammast i världen

jag kan inte säga att
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Sverige är mitt land

Läs texten tillbaka, bild för bild,
för att få ett mer önskvärt
perspektiv på hur det kan vara
att vara nykomling i Sverige.
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10 TIPS PÅ VAD DU KAN GÖRA FÖR
MÄNNISKOR PÅ FLYKT
1.

Sätt upp en lapp på det lokala asylboendet, berätta om dig själv och vad
du tycker om att göra. Kanske finns en framtida kompis med samma
intressen som du där!

2.

Är du med i en förening eller idrottsklubb? Bjud in personer från
asylboendet på orten till en prova på-dag. Kanske kan ni ha ett läger
på skollovet!

3.

Fråga nya klasskompisar om ni ska plugga ihop efter skolan.

4.

Fråga dina föräldrar och andra vuxna vad de gör för människor på
flykt och nyanlända i Sverige.

5.

Engagera dig i en organisation som arbetar med dessa frågor i din stad.

6.

Säg ifrån när någon säger något rasistiskt eller elakt.

7.

Låt alltid alla få vara med.

8.

Ordna en loppis, sälj bakverk eller annat kul och skänk pengarna
till en organisation du tycker gör bra saker.

9.

Lär dig mer om flyktingskapets ofrivillighet och vad det innebär att vara på
flykt. Desto mer du förstår, desto mer kan du också göra.

10.

Prata med dina kompisar, klass och familj – slår ni era kloka huvuden ihop
kommer ni säkert på massor av saker ni kan göra för att ge människor
som kommit till Sverige på flykt ett varmt välkomnande.
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