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Ramadan Berisha har l3He om fast iobb pa ICA-hallen

pa
Han spelar fotboll i Boxholms IF, han har
pa
tolk
ratis
g
d vgne t s a' 11'a ti mma r stallt u pp som
pa
iobb
sjiukhus och i skolor, han har lovats ett fast
ur
ut
ICA-hallen i Boxholm. Men han ska likval
1'a ndet.
Det hdfldldl om tvabarnspappan och kosovoalbancn Ramadan Berisha, 26, Boxholm. Han,

i

Fofoi GORAN BILLESON

ska ufvisas.
Boxholm. Men def hiiilper inte. Hela hans famili

hustrun Magbule och barnen Astrit, 4, och Mariutvisas
gone 1,5, ska efter 26 manadcr i Svcrige
'
' 1n
kommn
har
bra
och
fastan de ovanligt snabbt
det svenska samhallet.
W Iag har borjat forsta kulturcn, livet och tradiatt
tlonerna Svcrlge Nu ska ]ag ut Dct ar svart
aka
inte
kan
vi
acccptcra. Vi lamnar Svcrigc mcn
,

1

1

.

.

Ramadan, ett
politisk ak3—5 r langt fangelsestraff for tidigare
et1Bosn1en.Utg
tillkri
t1v it e t Ell er sa s kickas han
tv 5
lanningsnamnden havdar att den ena av hans
strafi
riskcrar
kallelser till domstol ar falsk. Att han
lhcmlandet mcdges dock

till Kosovo. I Kosovo vantar, enligt
.

.

Sudan B

BOXHQLM:

Fast iobb hiaiper inte Ramadan

u hotar utvi nin

Fofo: GORAN BILLESON

Kosovoalbanen Ramadan Berisha hade fa fast iobb pa ICA-hallen i Boxholm om hans asylansiikan beviliats. Nu blir
hela hans famili ufvisad i stéillet.
BOXHOLM

— ]ag har inte fatt ingenting
Sverigc. Iag har fatt sprakct.
]ag hoppas att kunna fa nytta
av dct i framtidcn, siigcr han

Det hiéilper inte aft fa-

i

miliefadern r lovad
fast iobb pa ICA-hallen
i Boxholm. AH han har
varit en ovéirderlig folk
riiknas heller inte. Tvabarnsfamilien Berisha
ska utvisas eer 26
manacler i Sverige.
— Vi kan inte aka tillbaka

till Kosovo men vi lamnar Sverigc om tva—trc veckor. Vi har
forsokt att folja detta lands
lagar och bestammelser sedan
vi kom hit, och vi vill gora dct
iinda till slutet. Vi tanker inte
gomma oss, séiger Ramadan
Berisha, 26, far till Marigone,
1,5. och Astrit, 4.

Pomisku ska‘
familjcn finns ocksa hustrun Magbule, jamnarig med
makcn.
De har bott i Flen, Motala
(Bona) och dc senaste nio
manaderna i Boxholm sedan
de kom till Sverige. Ramadan
I

"'T~"1>.~:I:-_

kyligt.

Tolkat gratis
Ramadan

riskerar e
langi fangelsestm
.,
my han
qtervqnder

“ll K°s°v°'

till domstol i hemlandet. Dels
for

advokater som man har haft
att gora med i atskilliga ar och
som visat sig vara tillforlitliga.

mg)

lnget vart

Nar dct giiller den forsta
kallelscn anser utlanningsnamnden attdcn ar falsk.
Betraffandc
militartjiinstgoringcn havdar namnden att
dct cventuella straff han kan
raka ut for inte ar sa hart att
dctéir asvlgriindando In|<aHe|-

Ramadan Berisha tyckcrdct
ar markligt att detiut1anningsnamndens hemligstamplade
bcslut inte namns néigonting
om intygct fran lCA-handlarcn Kent Nordqvist.
Ramadan och en annan kosnvnaihan i Rmzhnlm har

dokumcntspridningen,
dels for mi1itéirbrott(vagratinstalla sig till militajanstg6r-

,,

Bitterhet kan anda sparas.
Med goda cngelskkunskaper i
bagaget har han fran forsta
stund i Svcrigc varit tolk at
sina landsman. Helt gratis.
— Jag har tolkat pa lasarctt
och overallt. Iag har suttit till
klockan fyra—fem pa morgnarna pa sjukhus och tolkat.
Iag har intc ens fatt tack fran
lnvandran/erket.
Iag har borjat forstéi ku1turen, livct och traditionerna i
Svcrige. Nu ska jag utvisas.
Det éir svéirt att acceptera.

~

Handlaren upprard
Kent Nordqvist, IC/\-hand~
1aren,éir upprord.

— Man skéims ju som
svensk. Det verkar som om
myndigheterna bara blundar
och pekar nar de bestammer
vilka snm ska ntvisns Och xii

Kosovoalbanen Ramadan Berisha hade fatt fast iobb pa ICA-hallen i Boxholm om hans asylansakan beviliats. Nu blir
hela hans famili utvisad i stéillet.
BQXHOLM

— ]ag har inte fatt ingenting
i Sverige. lag har fatt spraket.
]ag hoppas att kunna fa nytta
av det i framtiden, sager han
kyligt.

kw

Det hialper inte att fa-

miliefadern éir lovad
fast iobb pa ICA-hallen
i Boxholm. Att han har
varit en ovarderlig talk
riziknas heller inte. wabarnsfamilien Berisha
ska utvisas efter 26
manader i Sverige.

l

— Vi kan inte aka tillbaka
till Kosovo men vi lamnar Sverige om tva—tre veckor. Vi har
forsokt att folja detta lands
lagar och bestammelser sedan
vi kom hit, och vi vill gora det
anda till slutet. Vi tanker inte
gomma oss, sager Ramadan
Berisha, 26, far till Marigone,
1,5. och Astrit, 4.

Polmska ska‘
familjen finns ocksa hustrun Magbule, jamnarig med
I

maken.
De har bott i Flen, Motala
(Bona) och de senaste nio
manaderna i Boxholm sedan
de kom till Sverige. Ramadan
ar universitetsutbildad ekonom.
Anledningen till Sverigevistelsen och att familjen ar
asylsokande ar Ramadans politiska aktivitet i partiet Kosovos demokratiska forbund.
Han har varit ledarc for ett
socialt hjalparbete bland kosovoalbaner i en del av huvudstaden Pristina och suttit
fangslad kortare tid for det.
— Pa golvet spolades 10—
20 centimeter kallt vatten som
jag var tvungen att sta i i tva
dygn. berattar han.
,_

,,

Fangelset vantor
Om han atervander till Kosovo befarar han att ett 3 5 ar
langt fangelsestraff vantar.
Han ar misstankt for att ha
kopierat och spritt hemliga regeringsdokument.
Han har fatt dubbel kallelse
_

Tolkat gratis
Bitterhet kan anda sparas.
Med goda engelskkunskaper i
bagaget har han Iran forsta
stund i Sverige varit tolk at
sina landsman. Helt gratis.
— Iag har tolkat pa lasarett
och overallt. Iag har suttit till
klockan fyra—fem pa morgnarna pa sjukhus och tolkat.
Iag har inte ens fatt tack fran

Ramadan
riskerar ett
lanlgt ‘arna.;
e ses
_,

m

OT han

qtervander
“H K°s°v°'

till domstol i hemlandet. Dels
dokumentspridningen,

for

dels for militarbrott (vagrat installa sig till militartjanstgor-

advokater som man har halt
att gora med i atskilliga ar och
som visat sig vara tillforlitliga.
,,

ing)_

lnget vart

Nar det galler den forsta
kallelsen anser utlanningsnamnden att den ar falsk.
militartjanstBetraffande
goringen havdar namnden att
det eventuella straff han kan
raka ut for inte ar sa hart att
det ar asylgrundande. lnkallelseordern kom innan krigslagarna infordes.

Ramadan Berisha tycker det
ar markligt att detiutlanningsnamndens hemligstamplade
beslut inte namns nagonting
om intyget fran lCA-handlaren Kent Nordqvist.
Ramadan och en annan kosovoalban i Boxholm har
hjalpt till som springschasar
pa ICA i sju-atta manaders
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Serbmku UPP9'er
Ramadan Berisha havdar att
svenska ambassaden i Belgrad
har gatt pa serbiska uppgifter
nar de ogiltigforklarat hans
ena domstolskallelse.
Catharina Wahle, handlaggare pa utlanningsnamnden,
med speciellt ansvar for bland
annat Kosovo, ser detta som
helt uteslutet.
— Om vi ar osakra pa om en
kallelse till domstol ar akta ellerej skickar vi den till svenska
Ambassaden
ambassaden.
kan da antingen helt pa egen
hand eller gcnom kontakt med
den aktuella domstolen bedoma om handlingen ar akta

eller ej.
— Om ambassaden tar andra kontakter ar det i regel med
:;

tid.
— Det ar valdigt roligt. Det
ar bra att ha nagot gora pa dagarna. Och sa forceras spraket,
sager Ramadan.

"

,
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Paverkar "we

Ramadan har skott sig sa bra
att han har ett erbjudande om
fast jobb om han bara far stanna i Sverige.
— En sadan omstandighet
brukar i och for sig omnamnas
ibeslutet, men det ar inget som
paverkar mojligheten att fa
stanna. Inte pa minsta satt, det
har inget med grunden for
asylansokan att gora, kommenterar Catharina Wahle.
Ramadan Berisha ar inte
allttor uppriven over utvisningsbeslutet, atminstone visar han det inte utat.
Q

Invandrarverket.
— Iag har borjat forsta kulturen, livet och traditionerna i
Sverige. Nu ska jag utvisas.
Det ar svart att acceptera.

Handlaren uppriird
Kent Nordqvist, lCA-handlaren, ar upprord.
— Man skams ju som
svensk. Det verkar som om
myndigheterna bara blundar
och pekar nar de bestammer
vilka som ska utvisas. Och sa
samtidigt plockas det in nya.
Boxholms ldrottsforening,
som Ramadan har spelat fotboll for, och Stenbockskolan
har bada vadjat till myndigheterna for Ramadans skull.
Ramadan har oavlonad
hjalpt till pa lagstadiet vid undervisningen av de asylsokande kosovoalbanernas barn.
De allmanna forhallandena
i Kosovo utgor, enligt bade Invandrarverkets och utlanningsnamndens bedomning,
inte skal nog for att fa asyl.
— Det racker heller inte att
vara aktiv i det parti som den
har personen pastar sig tillhora. Det maste finnas en individuell hotbild, sager Stefan
Dahlgren, en annan av handlaggarna pa utlanningsnamnden.

KARL-JOHAN NOREN
J,

Lat Ramadan Berisha stanna
Har i Sverige reagerar vi mot
psykisk och fysisk tortyr néir det
forekommer i andra lander.
Och visst ska vi protestera, men
har hemma tillater vi visst detta.
Héir skall alltsa manniskor
som kosovoalbanen Ramadan
Berisha i Boxholm med familj
utvisas till oviss framtid och stor
otrygghet (Corren 16 septem-

i

—Y~

ber).
En familj som verkligen har
gjort mycket for att bli accepterad i vart svenska samhalle.
Ramadan Berisha har t ex stéillt
upp helt ideellt som tolk i
manga olika situationer, han
spelar fotboll i Boxholms IF,
han har fatt chans till ett fast
jobb pa ICA i Boxholm. Han
kéinner att han vill dra sitt och
sin familjs stra till svenska samhallet. Iag och fler med mig anser att han har all ratt att fa stanna har med sin familj.
Var regering tillater att de utlanningar som har begatt brott
far sitta i svenska féingelser pa
skattebetalarnas bekostnad. I
stallet for att utvisa dem direkt
nar de har gjort sig skyldiga till
dessa brott. lag skéims over att
vara svensk nar sadant har far
ske. Vi méiste vara eniga och
protestera och agera mot sadana har och andra orattvisor.
Upp till kamp medméinniskor!

Foto: GQRAN BILLESON

Utvisningen av Ramadan Berisha i Boxholm uppriir Margoth Pertersson. "Jag skiims iiver aft vara svensk nr s&dam hiir far ske", skriver hon.
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