
Ramieza Mahdi: 
”Människor glömmer ofta att  
invandrare också är individer  
med olika komplexa personligheter”

M
ÄNNISKOR 
har sina för-
utfattade me-
ningar om 
invandrare, sär-
skilt om mus-
limska kvinnor.  
Jag har vuxit 

upp i lilla Jakobstad där jag har mött både 
rasism och islamofobi. Man lär sig från 
barnsben att hantera, ignorera och block-
era dessa hatiska kommentarer av okän-
da människor. Men situationer som jag 
upplever besvärliga är då jag ska träffa nya 
människor eller börjar ett nytt jobb.

JAG KÄNNER OFTA ORO som är kopplad 
till min identitet i nya miljöer. Hur kommer 
de att uppfatta mig? När kommer de där 
ständiga frågorna om vem jag är, varifrån 
jag kommer och när jag har kommit till 
Finland? Jag är stark och har ett bra själv-
förtroende. Men i nya gemenskaper förbe-
reder jag mig mentalt för de långa intervju-
liknande frågorna som kommer i tid och 
otid och som aldrig slutar tills man säger 
ifrån. Ibland är frågorna konfronterande. 

Tänk att man ständigt ska stå till svars för 
muslimer, invandrare eller somalier för den 
delen? Vissa av dessa frågor bottnar i okun-
skap. Även om jag har lärt mig att parera 
dessa frågor så erkänner jag att det ibland 
påverkar mitt humör.

DE POSITIVA FÖRDOMARNA som jag 
konstant hör är till exempel ”Du är så duk-
tig Ramy”, ”Oj vad du pratar bra svenska”, 
”Du är duktigare än andra invandrarkvin-
nor”, ”Varför kan inte andra invandrare 
var lika duktiga som du?”. Jag förstår att 
människor menar väl när de ger mig såna 
kommentarer. Men det gör mig bara frus-
trerad! Hur många invandrare har de träffat 
som de jämför mig med? 

VI HAR ALLA FÖRDOMAR vare sig de är 
medvetna eller omedvetna. Om man träf-
far en människa för första gången så bildar 
man en uppfattning om människan. Ibland 
grundar sig våra fördomar i djupliggande 
känslor och värderingar. Speciellt om man 
träffar en person som ser annorlunda ut el-
ler har annat ursprung så tror vi att vi vet 
vem denna är utifrån vad vi har hört eller 
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läst om den personens grupptillhörighet. 
Till exempel kan man ha hört lite om islam 
så att det lilla man hört enbart handlar om 
terrorism eller extrema tolkningar av islam. 
Då man sedan möter en muslim är det lätt 
hänt att man generaliserar och tror att alla 
muslimer är likadana. 

BRA BEMÖTANDE behöver inte vara så in-
vecklat. Vi vill alla bli sedda och hörda. Är 
du nyfiken på en annan persons bakgrund 
och nyfikenheten är genuin så kan du fak-
tiskt ställa frågan utan att låta anklagande 
eller nedlåtande. Är du intresserad av per-
sonens land, religion eller kultur, så finns 
det böcker och vetenskapliga artiklar som 
kan ge bättre svar och kanske även hjälpa 
dig att förstå dina funderingar på ett dju-
pare plan. Det är tungt och utmattande för 
den enskilda individen att vara den som 
gång på gång ska svara på allas nyfikna frå-
gor. 

DET MEST UTMANANDE enligt mig är 
att man ständigt måste vara på sin vakt 
när man möter nya människor. Människor 
glömmer ofta att invandrare också är indi-
vider med olika komplexa personligheter. 

Vi har samma grundbehov så som trygghet, 
glädje och tillfredställelse. Men våra berät-
telser, upplevelser och erfarenheter är oli-
ka.  

BEMÖT ANDRA SÅ som du vill bli bemött. 
Om du är nyfiken på människan och du vill 
lära känna personen kan du artigt ställa 
dina frågor till denne. Men undvik att frå-
ga en människa som du just har träffat om 
politiska, religiösa, kulturella eller ideolo-
giska frågor. För ställer någon mig såna frå-
gor utan att jag känner personen på djupa-
re plan uppfattar jag hen som aggressiv och 
respektlös. Dessa frågor har ofta underto-
ner och förväntningar på att vi som tillhör 
minoritetsgrupper ständigt måste svara på 
dessa frågor. Situationen kan kännas gan-
ska hotfullt för många och man blir otrygg i 
det sällskapet.

JAG HAR VARIT MED OM många möten 
där det känts riktigt bra. Det är ofta mö-
ten där jag inte behöver vara invandraren, 
somaliern, afrikanen, muslimen utan bara 
mig själv. Dessa möten är stunder där jag 
kan vara hundra procent jag.


